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Sammanfattning 

Den digitala utvecklingen går snabbt och utvecklas ständigt. För att som redovisningsbyrå 

inte hamna efter och tappa sin konkurrenskraft är det därför viktigt att implementera och 

applicera diverse digitala verktyg. Implementering och applicering av digitala verktyg är 

också en nödvändighet för att kunna ge värde till redovisningsbyråerna och deras klienter.  

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur digitala verktygens tillämpning inom 

redovisningsbyråer påverkas av acceptansnivån hos medarbetarna inom organisationerna. 

Studien vill bidra med större kunskap gällande digitala verktygs tillämpning inom 

redovisningsbyråer och hur det kan påverkas av acceptansnivån. Studiens empiri samlades in 

genom en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Tillsammans med empirin användes 

tidigare forskning, samt teorierna RTC och TAM. Dessa teorier, tillsammans med tidigare 
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Abstract 
Digital development is fast and constantly evolving. In order for an accounting firm not to 

lose its competitiveness, it is important to implement and apply various digital tools to the 

firm. Implementation and application of digital tools is also a necessity in order to provide 

value for the accounting firms and their clients. 

 

The purpose of the study is to investigate how the application of digital tools in accounting 

firms is affected by the level of acceptance of employees within the organizations. The study 

wants to contribute with greater knowledge regarding the application of digital tools in 

accounting firms and how it can be affected by the level of acceptance. The empirical data of 

the study were collected through a quantitative study in the form of a survey. Together with 

the empirical data, previous research and the theories RTC and TAM were used. These 

theories, together with previous research, have been used in order to provide as detailed and 

nuanced analysis as possible. 
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1. Inledning 

Studiens första kapitel kommer inledningsvis att lyfta fram författarnas tankar samt idéer 

gällande digitaliseringens utveckling inom redovisningsbyråer. Bakgrunden skall presenteras 

för läsarna för en bättre förståelse angående det valda ämnet. Sedan introduceras en 

beskrivning av forskningsområdet med stöd av forskningsfrågor som är relevanta för det 

aktuella ämnet, vilket leder författarna vidare till studiens syfte samt problemformulering. 

Avgränsningar och disposition är de sista delarna av studiens första kapitel.  

   

 

1.1 Bakgrund 

Digitaliseringen har utvecklats i en snabb takt de senaste decennierna. Det har varit avgörande 

för företag att kunna anpassa samt förändra sin arbetsprocess, såsom sina rutiner och anställda. 

Redovisningskonsulter har förändrats och anpassat sig till den nya digitala eran, särskilt i 

praxisen. Exempelvis har den finansiella rådgivningen inom redovisningsbyråer utvecklats 

under de senaste åren jämfört med för trettio år sedan. Detta beror på anpassningen av praktiken 

samt vikten av värdeskapande för klienterna (Manitaa et al., 2019). Värdeskapandet gentemot 

kunderna har utvecklats och förbättrats under det senaste decenniet på grund av 

kompetensförändringar tillsammans med behovet av att applicera samt anpassa nya färdigheter 

på grund av digitaliseringens utveckling. Anpassning av ny kompetens kan innebära att 

arbetsrutiner förändras. Ett flertal företag har installerat nya redovisningsprogram, diverse 

verktyg samt applikationer för att underlätta, effektivisera samt utöka tidsbesparingar för 

arbetsprocesserna, vilket leder till att företagen blir mer effektiva samt värdeskapande. 

Exempel på digitala verktyg är bland annat Zoom, Teams och dylikt vad gäller kommunikation. 

När det kommer till själva värdeskapandet vad gäller redovisning finns det ofantligt många. 

Enligt Revisorinspektionen (2021) kan man dela in olika digitala verktyg i olika undergrupper 

som är dataanalys, AI (Artificial Intelligence), RPA (Robotic Process Automation) , drönare 

och mobilapplikationer. Alla verktyg behöver dock inte bara tillhöra en undergrupp, utan kan 

tillhöra flera undergrupper. Vad gäller dataanalys avses analys, modellering och visualisering 

av data. Syftet med detta verktyg är då hur revision kan planeras eller genomförs. Dataanalys 

beskrivs oftast som en uppgift som behövs kontrolleras och styras av faktiska människor och 



kan därav inte funktionera på egen hand. AI beskrivs som maskiners förmåga att imitera 

människors drag och ett vanligt segment är lärande. 

 

Lindvall (2017) hävdar att balansen för tekniken är väsentlig. För lite användning av tekniken 

kan bidra till ökat arbete för yrkesarbetaren medan för mycket användning bidrar till en ökad 

passivitet hos yrkesarbetarna (Lindvall, 2017). Repetitiva arbetsuppgifter på 

redovisningsbyråer som exempelvis att registrera fakturor har minskat, vilket har resulterat i 

att praktiken är mer kundfokuserad och värdegivande. Anpassningen av digitaliseringen har 

sina nackdelar exempelvis färre jobb på grund av att repetitiva arbetsuppgifter minskar, vilket 

leder till en ökad arbetslöshet samt överbelastning på arbetsmarknaden (Moffit et al., 2018). 

 

För att få faktisk nytta av digitaliseringen krävs det att det finns välfungerande och effektiva 

verktyg för verksamheterna att använda, samt att det finns en efterfrågan på dessa verktyg och 

villighet att implementera dessa. Vid redovisning finns det ofantligt många verktyg till 

förfogande som fokuserar på att förbättra och effektivisera olika delar av arbetet. Dessa digitala 

verktyg och tjänster hjälper företag att hålla sin finansiella information och bokföringsprogram 

säkra och skyddade. Detta gör det möjligt för redovisningskonsulter att arbeta säkert med de 

tjänster och material som krävs oavsett var de befinner sig någonstans (Peter Teru et al, 2019). 

 

Med acceptansnivån menas hur olika aktörers attityd och inställning inom en organisation 

är gentemot förändringar inom verksamheten. Förståelsen för acceptansnivå kan leda till 

en underlättad process för implementering av förändringar. Det finns fler olika orsaker till 

att acceptansnivån kan påverka implementeringen av förändringar som exempelvis 

inställning och attityd enligt Rehman (2021). Acceptansnivån bör undersökas eftersom de 

digitala verktygens tillämpning hos redovisningsbyråer kan underlättas eller förklars.
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1.2 Problematisering 

Vilka områden är väsentliga för denna studie och bör undersökas? I följande avsnitt skall olika 

områden förklaras för att ge läsarna en större förståelse för studiens inriktning på digitalisering. 

Digitalisering samt acceptansnivån hos parter med koppling till en organisation kommer att 

presenteras.  

1.2.1 Digitalisering 

Redovisningskonsulters arbete står alltså inför en rad utmaningar på grund av det ökade 

behovet av digitala verktyg. En av dessa utmaningar handlar om att få den äldre generationens 

redovisningskonsulter och kunder att anpassa sig till de digitaliserade arbetssätten som kommer 

och därav gå ifrån de manuella metoderna (Lundberg & Nilsson, 2022). Digitala verktyg är 

således ett område som har ett stort inflytande på organisationer och deras arbetssätt. Repetitiva 

arbetsuppgifter har börjat att ersättas med robotteknik och artificiell intelligens för att 

automatisera enklare uppgifter. Arbetssättet kan benämnas som RPA (Moffitt et al., 2018). 

Reducering av de repetitiva uppgifterna inom redovisningsbyråer kan resultera i att 

kompetensen hos redovisningskonsulterna kan användas på ett bättre sätt. Manitaa et al., (2019) 

lyfter fram hur revisorns roll har ändrats med tiden på grund av digitaliseringsutveckling, som 

exempelvis hur kompetensen hos revisorer har börjat skifta. Kompetenserna tillämpas på andra 

områden och leder till exempelvis större värdeskapande för klienterna. Informationen som 

Manitaa et al., (2019) lyfter fram kan även tillämpas på redovisningskonsulternas kompetens. 

De digitala verktygens tillämpning med stöd av RPA kan leda till att redovisningskonsulter får 

större fokus på värdeskapandet för klienten. Effektivisering av arbetssättet inom 

redovisningsbyråer är ett område som skall undersökas ytterligare med kopplingar till digitala 

verktyg, RPA m.m. 

 

 

En effekt av den ökade digitaliseringen har nu blivit att Bolagsverket har bestämt sig för att det 

ska vara obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt enligt Hajpetri Glants (2021). Det 

har skapats ett större intresse för inlämning digitalt sedan 2016 när Bolagsverket gjorde det 

möjligt att genom en digital tjänst lämna in årsredovisningar, detta var då frivilligt. Majoriteten 

av de som lämnar in sin årsredovisning digitalt lämnar däremot inte in revisionsberättelsen 

digitalt. 2020 lämnade 100.000 personer in sin årsredovisning digitalt men endast 3.400 
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lämnade också in revisionsberättelsen. Johan Kling från PWC bekräftar att det fortfarande är 

få som lämnar in revisionsberättelser digitalt, men det kommer förmodligen att öka kommande 

år. Dock är vissa skeptiska till införandet av att göra det obligatoriskt att lämna in 

årsredovisningarna digitalt och en av de är Peter Rexhammar. Peter Rexhammar är auktoriserad 

revisor och VD för “Deskjockeys”, han beskriver i artikeln att det i nuläget är väldigt svårt att 

anpassa sig till denna förändring och är kritisk till Bolagsverket. Det som görs är att man ger 

en samhällsnyttig funktion till programtillverkare, men kostnaden hamnar på revisorerna. Det 

uppstår på så sätt en stor kostnad då varje revisionsberättelse kostar 800 kr som 

programtillverkarna tar för tjänsten, detta i sin tur medför stort krångel för byråerna (Hajpetri 

Glants, 2021).  

 

1.2.2 Acceptansnivån hos parter med koppling till en organisation 

Potentiella hinder för acceptansen samt tillämpningen av den digitala förändringen kommer att 

tas upp i studien. Det är väsentligt för utomstående parter att erhålla ytterligare kunskap 

gällande hinder som kan uppstå internt samt externt gällande utvecklingen samt anpassningen 

av digitaliseringen. Förändring kan vara utmanande för olika aktörer på grund av diverse 

orsaker som exempelvis bekvämligheten i arbetsuppgifterna, attityden gentemot nya 

utmaningar samt viljan att anpassa sig. Acceptansnivån för olika aktörer kan också vara ett 

hinder, vilket är ett resultat av hur olika organisationer har haft problematik med tillämpningen 

av förändringar (Rehman et al., 2021).  

 

Enligt Rehman et al., (2021) är medarbetarnas inställning och attityd gentemot förändring en 

väsentlig faktor för att kunna implementera en förändring. Rehman et al., (2012) utförde en 

undersökning där data samlades in om 372 individer, som samtliga arbetar inom 

bankverksamheten. Resultatet visade att majoriteten är emot en förändring (resistance to 

change (RTC)), vilket påverkar organisationens framgång. Arbetstagarna är mestadels inte 

medvetna om potentiella fördelar som tillkommer med förändringar vilket leder till en 

uppbyggnad av negativa känslor som exempelvis rädsla samt upplevelse av orättvisa. Rädsla 

och upplevelse av orättvisa resulterar i en negativ uppfattning gentemot förändring och 

tillämpning. Därmed får organisationer svårare att applicera sina nya strategier. Det är viktigt 

för organisationer att förbereda deras anställda genom att utförligt förklara innebörden som 

förändringar bidrar med. Detta bör göras för att förbättra arbetstagarnas tro om verksamheten, 
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intentioner samt attityd gentemot utvecklingen för en maximal anpassning av förändringar, 

menar Rehman et al.,(2012).  

 

Ytterligare ett perspektiv är individens inställning till den digitala utvecklingen. Samtliga 

organisationer har en varierande arbetsgrupp med en variation av äldre och yngre individer där 

inställningen samt attityden gentemot förändringar skiljer sig åt avsevärt (Kunze et al., 2013). 

Yngre medarbetare visar en större acceptansnivå gällande förändringen i den digitala 

utvecklingen. Orsakerna till den signifikanta skillnaden är olika. En orsak kan beskrivas som 

att den yngre arbetsgruppen har blivit mer utsatt för IT samt den digitala förändringen, vilket 

har resulterat i en större förståelse för fördelarna som tillförs med utvecklingen (Rehman et al., 

2021). Flera punkter ska undersökas för att ge en tydligare bild av medarbetarnas inställning 

samt attityd till förändringar inom digitalisering. Kunze et al., (2013) lyfter fram olika 

åldersgrupper för att förklara innebörden av en yngre samt äldre individ. Yngre än 31 år kan 

anses vara en yngre individ. Däremot anses en individ i medelåldern vara mellan 31-45 år 

gammal. En äldre individ är över 45 år gammal enligt Kunze et al., (2013).  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de digitala verktygens tillämpning inom 

redovisningsbyråer påverkas av acceptansnivån hos medarbetarna inom sin organisation. En 

undersökning inom detta område ska förhoppningsvis kunna bidra till en djupare förståelse 

kring hur acceptansnivån spelar roll inom en redovisningsbyrå, om den påverkar 

implementering av digitala verktyg eller inte samt vad som kan påverka en individs 

acceptansnivå.  

1.4 Forskningsfrågor 

● Vilken roll spelar ålder in i acceptansen av implementeringen av digitala verktyg 

● Har attityd eller inställning hos individer en påverkan på acceptansen?  

● Påverkar acceptansnivån tillämpningen av digitala verktyg inom redovisningsbyråer? 
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1.5 Disposition 

  
Inledning: Här ingår studiens bakgrund, problematisering, syfte, forskningsfrågor, 

avgränsning samt disposition.  

Teoretisk referensram: Studiens teorier samt centrala begrepp diskuteras i detta avsnitt 

tillsammans med några modeller.   

Metod: Studiens metodval och hur studien har genomfört undersökningar beskrivs här.  

Resultat: Studiens resultat presenteras i detta avsnitt 

Analys: Analys av studiens resultat skall beskrivas i detta avsnitt.  

Slutsats: Slutsatsen för studien presenteras tillsammans med frågeställningarna.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

      Inledning   Teoretisk         
referensra
m 

  Metod 
 

     Resultat       Analys       Slutsats 
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2.Teoretisk referensram 

I studiens andra kapitel kommer centrala teorier samt begrepp att presenteras. Digitalisering, 

TAM, acceptansnivån samt analysmodell kommer att förklaras ytterligare.    

 

2.1 Digitalisering 

Digitaliseringen skapar effektivare processer genom att bland annat ta bort repetitiva processer 

och arbetsuppgifter. Dessa processer och arbetsuppgifter ersätts successivt med RPA och 

medför alltså att repetitiva arbetsuppgifter ersätts med robotteknik och AI (Moffiit et al, 2018). 

PWC (2017) påstår att endast 15% känner att de har implementerat RPA på en sådan nivå att 

de känner sig bekväma med det. Detta har med högsta sannolikhet ökat med tanke på 

utvecklingen inom digitaliseringen de senaste åren. Branschen i sin helhet är dock en bra bit 

från att utnyttja fördelarna som bland annat RPA medför. Utvecklingen av vad de digitala 

verktygen kan tillföra till verksamheterna ökar drastiskt och för att inte tappa sin 

konkurrenskraft gäller det att verksamheterna lyckas applicera och implementera dem 

(Gotthardt et al, 2020). Enligt Gotthardt et al,. (2020) är RPA är en teknologi som automatiserar 

standarder och regleringar med hjälp av kodning. Roboten kan exempelvis användas för att 

kopiera och klistra in mellan applikationer som fakturering, löner med mera (EY 2018d). RPA 

klarar sig däremot inte självständigt. RPA kan inte hantera ostrukturerade data som att scanna 

in dokument eller liknande. Därför krävs det fortfarande människor för att manuellt förse 

roboten med bearbetade data för att roboten ska kunna utföra sin funktion. Denna arbetsuppgift 

anses dock ha lågt värde av de anställda (Gotthardt et al, 2020). Vad gäller kognitiva uppgifter 

har man inte den teknologin för att automatisera dessa ännu. De kognitiva uppgifterna har 

regler som inte går att koda eller som är extremt svåra att koda. Det krävs således erfarenhet 

och kunskap för dessa uppgifter. Exempel på detta kan vara att besvara ett mail och då krävs 

en korrekt tolkning av mailet för att besvara korrekt (Perrier, 2018)           

 

Big Data ger redovisningsbyråer möjlighet att samla in stora mängder data vilket i sin tur leder 

till att de kan bidra med större kvalitet till sina klienter. Big data kan delas in i sex olika delar 

och dessa är risk, säkerhet, datavisualisering, framåtorienterad analys, datahantering och 

datakvalitet (Cockcroft & Russel, 2018). Enligt Cockcroft & Russel (2018) kan man se att man 

anammar samma aspekter vad gäller Big Data som vid datakvalitet vilka är: noggrannhet, 
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fullständighet och aktualitet. Dessa möjligheter inkluderar integrationen av data från olika 

databaser och datasilos vilket i sin tur säkerställer att verksamheter får tag på trovärdiga och 

högkvalitativa data i första hand (CGMA, 2013). Kairos Future (2016) understryker däremot 

att det gäller det att ha rätt verktyg för att kunna använda data man har tillgång till, vilket många 

företag tidigare haft problem med. Algoritmer som analyserar data blir ständigt bättre då 

programmerarnas kunskap inom området blir bättre, detta i sin tur leder till att Big Data får allt 

större betydelse. Ett exempel idag är att man kan se samband vad gäller fakturor som 

exempelvis att datorn identifierar vissa karaktärsdrag som fakturan har och datorn kan då göra 

en bedömning av hur stor sannolikheten är att konteringen ska ske på samma sätt och bekräftas 

av vissa personer (Kairos Future, 2016).  

 

2.1.1 Digitala verktyg 

Molntjänster är en form av verktyg tillgängliga online, som är sammankopplade med digitala 

verktyg. Molntjänsternas utveckling avtog under en period, men kom tillbaka på 2000-talet och 

kallades “Web 2.0”. De mest kända plattformarna i molnet är Drive, Facebook, Instagram, 

Dropbox med mera. Molntjänster är dock relativt nya vad gäller att integrera de i verksamheter 

och hjälper verksamheter att utföra sina affärsprocesser, vilket skapar värde för företagen 

eftersom mer fokus kan gå till kärnverksamheten (Kairos Future, 2016). Dimitriu & Matei 

(2014) hävdar att för att verkligen förstå värdet som molntjänster skapar så är det nödvändigt 

att förstå potentialen av detta i näringslivet som helhet och inte bara för redovisning. 

Molntjänster är inte längre något nytt och generellt refereras det till affärer gjorda på internet, 

utan användning av datorhårddisk eller programvarulicens. Molntjänster innebär således att 

erbjuda hårddisk och mjukvarulicensapplikationer som tjänster via internet, vilket i sin tur gör 

det möjligt för användarna att lagra data och använda applikationerna via olika enheter var de 

än befinner sig. Allt eftersom molntjänster spred sig och blev implementerat i olika branscher 

så nådde det till slut redovisning också. Ett företags redovisning ska inte vara separerad från 

företaget, utan snarare vara en del av det och bistå verksamheten. För att göra detta möjligt 

behöver verksamhetens redovisningsmodell vara samutvecklad, vilket skapar värde och nytta 

både för den finansiella delen men också för verksamheten i sin helhet (Dimitriu & Matei, 

2014).  
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Molntjänster har givetvis sina fördelar, men det finns även nackdelar eller till och med risker 

med dessa tjänster. Enligt Dimitriu & Matei (2014) uppstår ett flertal fördelar med molntjänster 

och två av dessa fördelar med molntjänster kommer nu presenteras: För det första så skapar det 

lägre kostnader. De lägre kostnaderna uppstår bland annat på grund av att det inte krävs någon 

större investering för att få tillgång till IT-verktygen och mjukvarulicenserna. På så sätt 

undkommer man även dyra avgifter vad gäller ersättning till IT-personal avseende 

installationer, uppgraderingar eller för att upprätthålla servers. Dessa applikationer och 

lagringsutrymmen går i majoriteten av fallen att hyra och därav betala en månadsavgift för att 

få tillgång till dessa. Genom att företagen betalar månadsvis så kan kostnaderna optimeras från 

fasta till rörliga kostnader, vilket är en stor fördel för mindre företagare som oftast har mindre 

kapital att röra sig med. För det andra så förbättrar det verksamhetens prestation genom att 

företagets rörlighet och flexibilitet ökar, genom internetanslutning och användningen av mobil 

teknologi kan data överföras snabbt och presenteras i realtid. Således får företag möjligheten 

att reagera snabbt vid förändringar och därav fatta snabbare beslut. Detta i sin tur medför att 

kommunikationen och samarbetet till kunden blir bättre vilket ger en möjlighet till en bättre 

kundrelation (Dimitriu & Matei, 2014).  

 

Trots alla fördelar molntjänster kan bidra till inom redovisning så finns det naturligtvis 

risker/nackdelar. Enligt Dimitriu & Matei (2014) är den vanligaste kritiken som tas upp 

eventuella brister som skulle kunna orsaka skada. Dessa brister är ofta relaterade till hur 

kundens finansiella information hålls säker och skyddad från de som inte har tillgång till 

informationen. En nackdel/risk med molntjänster är också att kraven från ISO27011 måste 

följas, detta eftersom det är “Internation Standard for Data Security”. CSP måste således följa 

säkerhetsstandarder och regleringar för att ses som trovärdiga och legitima. På så sätt kan dessa 

CSP expandera och bibehålla ett gott rykte. En annan nackdel/risk är att majoriteten av CSP 

gör automatiska säkerhetskopieringar av kundens finansiella data, vilket kan skapa en 

osäkerhet hos kunderna då CSP har full tillgång till deras information (Dimitriu & Matei, 

2014).       

2.2 Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM är en central teori för denna studie. Teorin skall ge en ökad förståelse för acceptansen av 

olika teknologier, menar Dulcic (2012). Enligt Lee (2003) är TAM en teori som är lämplig för 
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att beskriva en individs acceptans av informationssystem. Informationssystem innebär 

bearbetning, lagring, insamling samt spridning av information och är ett IT system (Lee 2003).  

 
De mest förekommande variabler som ingår i TAM är upplevd användbarhet (PU), upplevd 

användarvänlighet (PEOU), faktiskt beteende (B) samt beteendemässig avsikt att agera (BI).  

Upplevd användbarhet är framförallt viktig när överväganden görs gällande fördelar som ett 

visst system ger sina användare. Davis (1985) definierar upplevd användbarhet som en grad 

som hänvisar till individuella övertygelser om att användning av ett visst system skulle 

förbättra och öka någons arbetsprestation inom ett organisatoriskt sammanhang. För att mäta 

variablerna upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet utvecklades mätskalor. 

Mätskalorna togs fram genom sex frågor baserade på psykologi och dessa frågor inkluderade 

saker relaterade till produktivitet, arbetsprestationer, effektivitet och användarbarhet (Davis, 

1985).   

 

Variabeln upplevd användarvänlighet kan definieras såsom sannolikheten att användaren av ett 

system gör honom eller henne fri från psykisk och fysisk ansträngning (Davis et al., 1989). 

Money och Turner (2004) upptäckte att en användare av ett system kommer med större 

sannolikhet att använda ett system som är lätt att använda framför ett system som är användbart. 

Är ett system svårt att använda kommer dess prestandafördelar att vara mindre än de 

svårigheter som en systemanvändning kommer att medföra. Enligt Legris et al., (2003) är de 

vanligaste faktorerna för att kunna mäta upplevd användarvänlighet följande: lättheten att 

använda systemen, hur styva och flexibla de är och ansträngningen som krävs för att lära sig 

att använda systemet.  

 

När det gäller beteendemässig avsikt att agera är det viktigt att ta hänsyn till både upplevd 

användbarhet och upplevd användarvänlighet (Bandura, 1982).  Enligt Chuttur (2009) var en 

av de viktigaste upptäckterna i TAM att upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet 

har en direkt inverkan på beteendemässig avsikt. Dessutom har var och en av de två 

huvudkonstruktionerna ett enskilt inflytande på beteendemässig avsikt att använda system.  

 

Den fjärde och sista variabeln är faktiskt beteende. I allmänhet kan faktiskt beteende och 

användning av ett system hindras av ytterligare variabler som tid och pengar. Det är däremot 

viktigt att inse skillnad mellan dessa (Porter et al., 2006). Arning och Ziefler (2007) förklarade 

skillnaden mellan “attityd-acceptans” och “beteende-acceptans” Attityd-acceptans inkluderar 
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emotionella och kognitiva delar, medan bettende-acceptans innebär faktiskt beteende och 

användning, 

 

TAM består av fyra centrala variabler där ett beroendesamband mellan samtliga variabler 

uppstår och därmed påverkar variablerna individens acceptansnivå, antyder Dulcic (2012). För 

att ge större förståelse för acceptansen av ny teknologi, kommer studien förklara relevansen i 

TAM och dess variabler och undersöka korrelationen. Korrelationen kommer att tydliggöra hur 

de digitala verktygens tillämpning påverkas av acceptansnivån. TAM med stöd av de fyra 

centrala variablerna bör underlätta förståelsen. Nedan presenteras en figur där variablerna 

PEOU, PU, BI och B visas tydligt (se figur 1). Figuren visar förhållandet samt beroendet mellan 

variablerna. Inom sista tecknet i figuren visas hur acceptansen av ny teknologi påverkas av de 

tidigare nämnda variablerna. Beroendet mellan varje variabel har  undersökts för att ta reda på 

om det finns ett beroendesamband eller inte med acceptansen av ny teknologi. Undersökningen 

har utförts för att framställa ett resultat gällande variablernas påverkan av acceptansen av ny 

teknologi. Därmed kan resultaten underlätta förståelsen av acceptansnivån och varför det är 

enklare för vissa personer men svårare för andra att acceptera tillämpningen av digitala verktyg.  

 

Hypoteserna i figur 1 valdes eftersom variablerna PEOU samt PU var de mest intressanta 

variablerna för studiens undersökning emedan deras betydelser hade störst korrelation med 

undersökningen. Undersökning av sambandet mellan acceptansnivån och PEOU samt PU gav 

arbetet en möjlighet till att samla in relevant data som ledde fram till intressanta resultat. 

Resultaten analyserades och därmed fick studien intressanta slutsatser som besvarade 

frågeställningarna.  
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Figur 1 

Acceptansen av ny teknologi i förhållande till PEOU, PU, BI, B.  

 
Kommentar: Egen bearbetning av figuren med inspiration hämtat från Dulcic (2012). 

 
Hypoteserna för följande modell är: 

H1: Det finns ett samband mellan PU och acceptansnivån 

H2: Det finns ett samband mellan PEOU och acceptansnivån. 

2.3 Acceptansnivån  

Enligt Kunze et al., (2012) är den vanligaste stereotypiska uppfattningen om äldre att de inte 

presterar lika bra på sitt arbete. Detta har genom empirisk undersökning visat sig vara felaktigt. 

Andra studier har även visat att äldres prestationsförmåga i arbetet har förbättrats med hjälp av 

utbildning och det har även visat sig att det inte finns något samband mellan högre kostnader 

och äldre medarbetare. Det har således forskats en del om äldre och deras relation till sina 

arbetsplatser. Däremot finns det få till inga empiriska undersökningar gjorda vad gäller äldres 

motstånd till förändringar (Kunze et al., 2012).  

 

Denna studie skall undersöka hur acceptansnivån påverkar tillämpningen av de digitala 

verktygen. I avsnittet 2.2 nämndes TAM med fyra centrala variabler. I detta avsnitt kommer 

två variabler att vara centrala. Ålder samt RTC är två variabler med ett stort fokus för modellen 

nedan (figur 2). Ålder är en oberoende variabel som har en stor relevans för modellen på grund 

av att äldre medarbetare har visat en större tendens till en motvilja gentemot förändring, menar 
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Kunze et al., (2012). I studien förklaras det vidare att yngre nyexaminerade individer hade en 

mindre tendens till motviljan att förändras.  

 

Rehman et al., (2021) belyser att RTC är ett begrepp som innebär motstånd mot förändring, 

resistance to change på engelska. Begreppet har nämnts tidigare i avsnitt 1.2.3. RTC beskriver 

motviljan mot förändring från de anställdas perspektiv. Fokuset är på varför anställda kan vara 

emot förändringar inom organisationen. Att implementera förändringar inom organisationer är 

utmanande och studien visar att fler än två tredjedelar av implementationsförsöken misslyckas 

inom företagen enligt Rehman et al., (2021). Skribenterna diskuterar vikten av att forma 

attityder samt inställningar för mer lyckad implementering av förändring av exempelvis 

strategier. Förståelsen för varför det kan bli motstånd gentemot förändring inom företaget blir 

väsentligt för påverkan av attityder samt inställningar. Höjd tilltro, intentioner samt attityd är 

tre aspekter som kan öka förståelsen för de anställda inom företaget hävdar Rehman et al., 

(2021). Studien har använt RTC som ett mått för acceptansnivån. RTC blir studiens synonym 

till acceptansnivån och är en beroende variabel.  

 

I artikeln använder Kunze (2012) sig av fyra åldersspecifika faktorer som anses ha en påverkan 

i RTC och som presenteras av Oreg (2003). Den första faktorn är sökandet av rutiner som 

beskriver hur mängden av RTC en medarbetare har påverkar kopplingen till den anställdes 

behov av rutiner och en stabil omgivning. Den andra faktorn är hur mycket man påverkas på 

ett känslomässigt plan av förändringar eftersom många medarbetare ser förändringar som 

obekvämt och därför kan skapa stress för medarbetarna. Den tredje faktorn har fokus på 

förändringens första skede, vilken beskriver nivån som en anställd kan befinna sig i gällande 

utmaningar som tillkommer i början av en förändringarna jämfört med fördelarna som 

förändringarna innebär på längre sikt. Den fjärde och sista faktorn är den kognitiva stelheten, 

hur villiga medarbetarna är att överväga och testa nya tekniker och se det från andra perspektiv 

(Kunze, 2012).  

 

Ålder ger en större förståelse på påverkningen av nivån hos acceptansnivån/RTC hos 

medarbetare. Acceptansnivåns påverkan på tillämpningen av digitala verktyg förklaras 

ytterligare med stöd av resultatet. Det finns få studier som har gjorts gällande arbetstagarnas 

ålder och hur det påverkar acceptansnivån, menar Kunze (2012). Därmed är det högst relevant 

med undersökningen av variablerna ålder och RTC. Resultatet leder till en förbättrad slutsats 

angående variablernas samband till acceptansnivån. RTC mäter måttet på acceptansnivån. En 
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hög nivå av RTC indikerar på en låg acceptansnivå och tvärtom. Anledningen till att ålder finns 

med i figuren som en oberoende variabel är att studien undersökte om ålder hade en påverkan 

på RTC. Hypotesen för figuren (se figur 2) togs fram för att se om ålder spelade någon roll i 

hur stor acceptansnivå medarbetarna hade. Ålder var intressant var för att det finns förutfattade 

meningar vad gäller äldre och digitala lösningar. Yngre har växt upp eller fått dagens teknik 

introducerad för sig i tidig ålder och är därför mer bekant med det. Äldre däremot har fått lära 

sig på nytt vad gäller många system och därför anses äldre inte hantera digitala lösningar lika 

bra som yngre.   

 

Figur 2 

Ålderns korrelation till Acceptansnivån/RTC 

 

 

Studiens hypotes för modellen är följande: 

H3: Ålder har ett samband med acceptansnivån/RTC för implementering av digitala verktyg.  

 

2.4 Analysmodell 

Syftet med studien är att undersöka hur de digitala verktygens tillämpning inom 

redovisningsbyråer påverkas av acceptansnivån hos medarbetarna inom sin organisation. 

Forskningsfrågorna för studien kommer att besvaras med hjälp av analysmodellen för att kunna 

uppfylla studiens syfte. För att ge läsaren en bättre förståelse börjar studien i kapitel 2 med att 

förklara digitalisering i sin helhet. Därefter går studien in på digitala verktyg och exempel på 

dessa inom olika områden. Samt deras för-och nackdelar utifrån redovisningsbyråns 

perspektiv. Att nämna både för-och nackdelar ger studien en större bredd och kan då även ge 

perspektiv på både varför man kan vara för och emot tillämpningen av digitala verktyg. För att 
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kunna förstå varför människor är negativt eller positivt inställda till tillämpningen av digitala 

verktyg använder sig studien av teorierna TAM och  RTC. TAM är en teori som ger större 

förståelse för acceptansen av ny teknologi. Teorin berör fyra variabler vilka är upplevd 

användbarhet (PU), upplevd användarvänlighet (PEOU), faktiskt beteende (B) samt 

beteendemässig avsikt att agera (BI). Teorin är en väldigt ofta använd teori när det gäller 

acceptansnivån och anses vara en teori med en stor påverkan. Därmed har den en stor relevans 

för studien eftersom den ger en djupare förståelse gällande folks acceptansnivå.  

 
 
Figur 3 

Analysmodell 
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3. Metod 

Studiens tredje kapitel kommer att presentera metodval, empiriinsamling samt validiteten och 

reliabiliteten. Tillämpningen av digitala verktyg är grunden för studiens empiriinsamling. 

Enkäter har använts som empiriinsamlings-metod hos redovisningsbyråer för att samla in 

information på en bred nivå som kan generera olika perspektiv för ett mer trovärdigt resultat.  

3.1 Metodval 

Metodvalet för denna studie är enkätundersökningar. Enkätundersökningar ingår i kvantitativ 

forskning. Kvantitativ forskning innebär en bredare informationssamling för att kunna erhålla 

större perspektiv på det valda forskningsområdet. En kvantitativ metod bör väljas framför en 

kvalitativ metod vid bredare forskning eftersom kvalitativ metod ger djupare information men 

är mer tidskrävande samt svårare att utföra. Därmed får inte en studie som använder sig av en 

kvalitativ metod inte lika bred informationssamling med flera perspektiv jämfört med en 

kvantitativ metod. En kvantitativ undersökning innebär också att vissa nackdelar försvinner 

som eventuellt skulle uppstå vid exempelvis en intervju. Två nackdelar med intervjuer är 

tillförlitligheten och intervjuareffekten. Den förstnämnda nackdelen innebär att det är svårt att 

inte påverka den person som blir intervjuad då människor påverkas olika av olika 

omständigheter. Intervjuareffekten innebär att den intervjuade kan bli påverkad av forskarens 

identitet (Denscombe, 2018). Eftersom studien använder sig av en enkätundersökning så 

elimineras dessa nackdelar. Personen som besvarar enkäten har möjligheten att svara när och 

var de vill utan att känna någon stress eller press, vilket även gör att det blir mer genomtänkta 

och utvärderade svar. Kvantitativ metod kommer även leda till att kunna utforma statistiska 

analyser för att stödja bevarandet av studiens hypoteser. 

  

Kvantitativ metod är lämplig för studier som skall analysera numeriska data. Kvantitativa data 

innebär med andra ord siffror. Undersökningar samt experiment associeras oftast med 

kvantitativa data samt undersökningsmetoder som exempelvis observationer eller enkäter, 

vilket bidrar till en större helhetsbild, menar Denscombe (2018).  

3.2 Empiriinsamling via enkätundersökningar 

Empiriinsamlingen består av enkätundersökningar med femton frågor varav en öppen fråga för 

att studien ska ha möjligheten att få ännu större perspektiv. Enkäterna har skickats till skickats 
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till tjugo olika redovisningsbyråer för att erhålla fler svar från respondenterna. E-post har varit 

studiens kontaktkälla mellan författarna och respondenterna eftersom det är smidigt och 

tidsbesparande för studien (se bilaga 1). Undersökningen innehöll endast femton frågor på 

grund av att enkäten skulle vara smidig samt snabb att utföra. Vi var medvetna om att 

majoriteten av redovisningsbyråerna är upptagna under våren och därmed blev det inte lämpligt 

att inkludera för många frågor i enkäten. Valet av kvalitativ metod uteblev på grund av 

tidsbristen hos både författarna samt redovisningsbyråerna. Enkätundersökningen skapades 

med hjälp av Google Drives system. Studien kunde utnyttja detta verktyg för att skapa en 

enkätundersökning med kvalitet för att underlätta insamlingen av empirin. Skapandet av 

enkäten var kostnadsfritt och bidrog till att forskarna kunde lägga större fokus på andra 

områden som bidrog till en ökad kvalitet för studien. Enkätundersökningen tog ungefär tre 

minuter att besvara. Den korta tiden för att besvara undersökningen minimerade risken för att 

undersökningen inte blev utförd. Varje fråga som ingår i enkätundersökning var utformad på 

ett sätt för att kunna koppla ihop resultatet med studiens figurer.  

 

De olika redovisningsbyråerna söktes upp via google och samtliga redovisningsbyråer blev 

specifikt utvalda. Vid urvalet började vi med att leta efter redovisningsbyråer med fler än 5+ 

anställda, samt att det fanns en tillgänglig mailadress till dessa för att kunna nå ut till dem. Vi 

började med de största städerna det vill säga Malmö, Stockholm och Göteborg eftersom det 

fanns flest redovisningsbyråer i dessa städer. Därefter skickades enkäten även ut till mer lokala 

redovisningsbyråer för att försöka få in några ytterligare svar, kriterierna för 5+ anställda samt 

tillgänglig mailadress försöktes även följas här. Enkätundersökningen skickades till olika parter 

inom byråerna för öka chanserna till en högre svarsfrekvens. Kontorschefer, 

redovisningskonsulter och andra parter blev kontaktade. Enkäten var utskickad i totalt sju dagar 

innan en påminnelse skickades ut igen för att kunna samla in ytterligare svar. Undersökningen 

avslutades efter totalt tio dagar eftersom studien samlade in 54 svar av de 155 tillfrågade 

respondenter, vilket var tillräckligt för studien för att kunna presentera relevant empiri.   

 

 

 

För att besvara frågorna i enkäten användes en likertskala för majoriteten av svaren. Likertskala 

är den vanligaste källan för samhällsforskning gällande kvantitativa data (Denscombe, 2018).  

9 av 15 frågor (se bilaga 2) hade en svarsmetod som var en likertskala, en skala mellan 1-5. 

Dessa svar hade olika svarsalternativ i början och i slutet av skalan, som exempelvis fråga 5 i 
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undersökningen (se bilaga 2), där “Dålig” symboliserar lägsta nivån för respondenternas svar 

på frågan och “Bra” som symboliserar högsta nivån för respondenternas svar på frågorna. Den 

här typen av svarsmetod i relation till de ställda frågorna underlättar mätningarna av relevanta 

områden för studien. Olika frågor mäter olika områden. Exempelvis fråga 9-13 mäter 

variablerna i TAM-modellen för att därmed kunna analysera dem. Den röda tråden för arbetet 

blir tydlig och det underlättar förståelsen av studiens syfte och frågeställningar. Webbenkäten 

hade även några generaliserade frågor i början av undersökningen som var frågorna 1-4 (se 

bilaga 2). Anledningen till dessa frågor var för att studiens resultat behövde generaliserad 

information eftersom informationen kunde leda till lämpliga jämförelser med andra 

variabler.Exempelvis fråga 1 var en fråga om hur gamla respondenterna var, vilket var en 

väsentlig fråga för studien eftersom detta senare gjorde det möjligt att göra jämförelser mellan 

de olika ålderskategorierna. Till sist hade webbenkäten en öppen fråga som även var den sista 

frågan (se bilaga 2). Den öppna frågan skulle ge studien ett fördjupat svar på faktorerna 

inställning och attityd för att kunna mäta attitydens och inställningens påverkan på förändringar 

inom byråer.   

 

3.2.1 Fördelar samt nackdelar med enkätundersökningar 

Enligt Denscombe (2018) finns det fördelar samt nackdelar med frågeformulär. 

Valet av surveyundersökning via internet var självklart på grund av olika anledningar. 

Denscombe (2018) menar att första anledningen är att surveyundersökningar är tidsbesparande. 

Insamlingen samt distributionen av frågorna har inga direkta fördröjningar. Andra anledningen 

är sparandet av pengar med att skicka via internet i jämförelse med postenkäter. 

Datorhanteringen är den tredje anledningen och processen för datorhanteringen blir smidigare 

därför att data kan laddas ned direkt jämfört med en transkribering av en text. Ytterligare en 

anledning är den geografiska täckningen. Undersökningarna har möjligheten att nå ut till vilken 

geografisk plats som helst, utan några kostnader. Detta leder till stora tidsbesparingar samt 

kostnadsbesparingar. Den sista anledningen är att enkätundersökningar via internet är en 

miljövänlig insamlingsmetod av empiri. Dessa fördelar har en väsentlig roll i valet av 

forskningsmetod för studien.  

 

Den första nackdelen är att förkodade svar kan vara frustrerande, menar Denscombe (2018). 

Respondenterna kan känna en viss frustration på grund av begränsningen som uppstår när 
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svaren är kryssvar. Frustrationen kan leda till att respondenterna ej fullgör 

enkätundersökningen. Den andra nackdelen för enkätundersökningar är att förkodade frågor 

kan tvinga in svaren i en struktur. Det innebär att snedvridning av resultat kan uppkomma på 

grund av förkodade frågor som försöker spegla studiens forskningsfråga. Forskarens perspektiv 

tar över respondentens perspektiv på grund av de förkodade frågorna som leder till en 

snedvridning av svaren och därmed inte neutralt svar (Denscombe, 2018). Studiens 

enkätundersökning innehåller ett flertal kryssfrågor men hänsyn har tagit till snedvridningen 

och frågorna är utformade på ett så neutralt sätt som möjligt. Den tredje och sista nackdelen är 

kontroll av sanningshalten, anser Denscombe (2018). Innebörden är att forskaren har lite 

kontroll över hur ärliga svaren är från respondenterna eftersom enkäten besvaras på distans och 

möjligheten att forskningen sker ansikte mot ansikte finns inte enligt Denscombe (2018). 

Därmed blir det komplicerat för forskarna att kontrollera sanningshalten.    

 

Fördelarna överväger nackdelarna för frågeformulär med tanke på andra omständigheter som 

exempelvis tidsbrist samt kostnader. Metoden var högst relevant för studien och ger studien 

relevanta resultat.   

3.3 Operationalisering 

Webbenkäten som utformats med 15 frågor har sin grund i analysmodellen som presenterades 

i avsnitt 2.4 (se figur 3). Syftet med frågorna är att undersöka hur acceptansnivån påverkar 

implementeringen av digitala verktyg.  

 

3.3.1 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i denna studie är upplevd användbarhet (PU) och upplevd 

användarvänlighet (PEOU) som presenterades i 2.2 (se figur 1). För att kunna mäta dessa 

variabler och därmed kunna besvara hypoteserna har fem stycken frågor utformats. Samtliga 

frågor berör digitala verktyg i olika meningar. Frågorna 9,10, 11 och 14 (se bilaga 2) fokuserar 

på upplevd användbarhet och är följande: Tror ni att implementeringen av digitala verktyg 

kommer att förbättra prestationerna hos arbetarna?, Upplever du en ökad produktivitet med 

digitala verktyg?, Upplever du en ökad effektivitet med digitala verktyg?och Är du mer villig 

att lära dig använda ett nytt digitalt verktyg om det medför en ökad produktivitet/effektivitet?. 

Dessa frågor är väldigt specifika. Produktivitet och effektivitet har en direkt koppling till 
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användbarhet och är därav relevanta för den valda variabeln. En ytterligare oberoende variabel 

är ålder (se figur 2). Ålder mäts i alla frågor och variabeln har en stor betydelse för analysen 

eftersom majoriteten av svaren jämförs med hur de olika åldersgrupperna har svarat.  

 

Frågorna 12 och 13 är anpassade för att kunna mäta upplevd användarvänlighet och är följande: 

Anser du att nya digitala verktyg är svåra att lära sig? och Behöver du lägga ner mycket tid 

för att lära dig hantera nya digitala verktyg?. Upplevd användarvänlighet kan mätas utifrån 

dessa frågor då det som tas upp i frågorna berör hur lätt eller svårt ett digitalt verktyg både är 

att använda, men också lära sig.  

 

Frågorna var baserade på en likertskala på 1-5.I fråga 9 användes 1=Inte trolig och 5=Troligt. 

9 och 10 hade 1=Ingen ökad produktivitet/effektivitet och 5=Ökad produktivitet/effektivitet. De 

blir således jämförbara i vidare analys. Studien hade även fråga 14, svarsalternativ 1= Inte villig 

och 5= Villig.Vad gäller frågorna 12 och 13 så användes även likertskala där, för 12 var 1=Inte 

utmanande och 5=Utmanande. I fråga 13 användes 1=Nej, kan applicera direkt och 5=Ja 

behöver lägga ner mycket tid. För att framvisa en hög upplevd användarvänlighet är det ett 

lågt värde i detta fallet.  

 

3.3.2 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är RTC som mättes genom frågorna 5-8 och 15 (se bilaga 2). RTC 

blev mätt genom att frågorna hade en specifik uppbyggnad för att ha möjligheten att mäta 

inställning och attityd som var två väsentliga faktorer för RTC. Variabeln RTC blir studiens 

mått på acceptansnivån (se avsnitt 2.3) som påverkas av de oberoende variablerna  

 

I fråga 5 fick respondenterna ange ett svar mellan 1-5. 1 stod för dålig och 5 stod för bra. Fråga 

5 medförde en möjlighet att kunna jämföra respondenternas åsikter gällande inställning till 

digitala verktyg. En ytterligare jämförelse utfördes gällande hur de olika ålderskategorierna 

hade svarat gällande inställningen till digitala verktyg för att kunna undersöka om ålder 

påverkar inställningen.   

 

Fråga 6 hade liknande svarsalternativ som fråga 5. Skillnaden mellan svarsalternativen är i 

likertskalan. 1 står för negativ och 5 står för positiv. Syftet med frågan var att mäta inställningen 
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till implementeringen av digitala verktyg för att därefter jämföra respondenternas svar och se 

om inställningen kan påverka implementeringen. En ytterligare jämförelse var mellan de olika 

ålderskategoriernas respons för att ta reda på ålderns påverkan på inställningen till 

implementeringen av digitala verktyg.  

 

I fråga 7 strävade studien efter att ta reda på medarbetarnas attityd och inställning till 

förändringar på arbetsplatsen. Frågan ställdes eftersom det är väsentligt för studien att känna 

till medarbetarnas attityd och inställning till förändringar. Fråga 7 mäts genom samma 

svarsalternativ som de föregående frågorna. Däremot står 1 för Negativt. Förändringar är ej 

nödvändigt på min arbetsplats och 5 står för Positivt. Det förbättrar min arbetsplats. Även här 

jämfördes respondenternas svar med respondenternas ålder för att identifiera om ålder hade en 

påverkan på attityd och inställning. 

 

Fråga 8 undersökte om medarbetarna fick informationen angående förändringar i god tid. Syftet 

med frågan var att ta reda på hur informationsgivande kan påverka attityden och inställningen 

till förändringar. Frågan mättes genom att respondenterna fick två svarsalternativ på ett Ja och 

Nej.  

 

Fråga 15 var en öppen fråga som hade syftet att erhålla en mer fördjupad information gällande 

attityd och inställning. Svaren ska redovisas genom att lyfta fram informationsrika svar.  

  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Tillförlighet samt giltighet är två faktorer som är centrala för en undersökning. Validitet samt 

reliabilitet är två begrepp som förklarar faktorerna.  

 

Precision i data, noggrannhet samt relevans är tre områden som validitet innefattar. Dessa tre 

områden ingår i två faktorer som benämns som interna och externa faktorer. Den interna 

validiteten har ett fokus på om undersökningen har ställt rätt frågor samt tittat på relevanta 

områden. All data som samlas in behöver ha direkt relevans för frågorna som har ställts för att 

kunna bevisa giltigheten för den insamlade data. Det är väsentligt för undersökningen att 

validitetens indikation kan försvaras genom att data är i linje med frågeställningarna som 

innebär att insamlad data skall ha en direkt koppling till frågeställningarna (Denscombe, 2018). 
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Enkätfrågorna som har skickats ut har blivit noggrant utvalda med ett fokus på relevansen för 

studiens frågeställningar för att erhålla precision i data som ökade giltigheten.  

 

Reliabilitet handlar om forskninginstrumentet, alltså att undersökningen är neutral. Resultatet 

av svaren bör vara replikerbara även om undersökningen hade gjorts om vid flera tillfällen. 

Reliabilitet mäter tillförlitligheten för studiens enkätundersökning (Denscombe, 2018). 

Undersökningen kan anses ha en hög grad av tillförlitlighet till följd av olika anledningar. Den 

första anledningen är att undersökningen har en svarsskala mellan ett och fem på majoriteten 

av frågorna som därmed innebär att svaren hade kunnat vara replikerbara och konsistenta. En 

ytterligare anledning är att alla respondenter har fått samma frågor med samma svarsalternativ 

som påvisar en hög nivå av reliabilitet. Däremot så hade enkätundersökningen en öppen fråga 

som kunde leda till ett varierande svar som därmed sänker nivån på reliabiliteten.  
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4. Resultat av empiri  

I detta avsnitt skall studiens resultat av enkätundersökningen som skickades till cirka tjugo 

redovisningsbyråer presenteras och förklaras. Syftet med kapitlet är att ta reda på om svaren 

från respondenterna är trovärdiga samt stödjer studiens syfte.  

 

4.1 Behandling av hypoteser 

Studien har tre hypoteser som har utformats för att kunna hjälpa till att besvara 

forskningsfrågorna. Hypoteserna är följande:  

- H1: Det finns ett samband mellan PU och acceptansnivån 

- H2: Det finns ett samband mellan PEOU och acceptansnivån. 

- H3: Ålder har ett samband till acceptansnivån/RTC för implementering av digitala 

verktyg.  

Den första hypotesen avser att mäta och se om det finns ett samband mellan variabeln upplevd 

användbarhet (PU) och acceptansen av ny teknologi (RTC). Den andra hypotesen är utformad 

för att se om det finns ett samband mellan upplevd användarvänlighet (PEOU) och acceptansen 

av ny teknologi (RTC). Den tredje och sista hypotesen fokuserar på att se om det eventuell 

finns ett samband mellan ålder och acceptansen av ny teknologi (RTC).  

 

Variablerna som använts för att skapa hypoteserna avser ett antal frågor vardera. För variabeln 

upplevd användbarhet (PU) användes frågorna Tror ni att implementeringen av digitala verktyg 

kommer att förbättra prestationerna hos arbetarna?, Upplever du en ökad produktivitet med 

digitala verktyg?, Upplever du en ökad effektivitet med digitala verktyg? och Är du mer villig 

att lära dig använda ett nytt digitalt verktyg om det medför en ökad produktivitet/effektivitet?. 

Dessa frågor tillsammans skapar måttet för upplevd användbarhet som används i studien. För 

variabeln upplevd användarvänlighet (PEOU) användes de två frågorna Anser du att nya 

digitala verktyg är svåra att lära sig? och Behöver du lägga ner mycket tid för att lära dig 

hantera nya digitala verktyg?. Vad gäller ålder så var det en enkel fråga där respondenten angav 

sin ålder. Detta var den första frågan (se bilaga 2). Sista variabeln RTC är utformad utifrån de 

tre frågorna Hur är din inställning till digitala verktyg?, Hur är din inställning till 

tillämpningen av digitala verktyg? och Hur ser du allmänt på förändringar på din arbetsplats?.  
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4.2 Beskrivande statistik  

För att skapa en överblick av insamlade data så behöver den övergripande statistiken 

presenteras först. Enkätundersökningen fick 54 svar av de 155 tillfrågade respondenterna och 

i tabell 4.1 visas könsfördelningen mellan kvinnor och män. Tabellen visar att majoriteten av 

respondenterna var män med 53,7%. I tabell 4.2 presenteras åldersfördelningen för 

undersökningen. De yngre respondenterna hade en svarsfrekvens på 22, vilket innebär en 

procentsats på 40,7%. Respondenterna i ålderskategorin medelålder hade en svarsfrekvens på 

8 som motsvarar 14,8% av åldersfördelningen. Till sist har de äldre respondenterna en 

svarsfrekvens på 24 som innebär en procentsats på 44,4%. Den äldre ålderskategorin har högst 

svarsfrekvens samt procentsats.   

 

Tabell 1 

Fördelningen mellan svaren med hänsyn till könsfördelningen mellan kvinnor och män 

 

  Antal  Andel  

Kvinna  25 46,3%  

Man   29    53,7%  

Totalt  54  100 %  

 
Tabell 2 

Åldersfördelning mellan yngre, medelålder samt äldre respondenter 

 

   Åldersgrupp       
Antal 

                          
Andel  

Yngre 22 40,7%  

Medelålders 

 

Äldre 

   8  

 

  24 

   14,8% 

 

   44,4%  

Totalt  54  100 %  
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Tabell 4.3 presenterar data för utbildningen som respondenterna hade. Sju respondenter hade 

en gymnasieutbildning som motsvarar 13%. Universitet/Högskola hade en svarsfrekvens på 45 

som innebär en procentsats på 83,3% vilket är majoriteten för denna tabell. Respondenter med 

utbildning från Universitet/ Högskola + Magister/ Master hade lägst svarsfrekvens på 3,7%. 

 

Tabell 4.4 visar om respondenterna får informationen gällande förändringar i god tid. Tabellen 

visar att 29,6% ansåg att informationen inte förmedlades i tid medan 70,4% ansåg att den 

informerades i tid.  

 

Tabell 3 

Respondenternas fördelning gällande utbildning 

 

      Utbildning       
Antal 

                          
Andel  

Gymnasie 7 13,0%  

Universitet/ 
Högskola 

 

Universitet/ 
Högskola + 
Magister/ 
Master 

   45  

 

     

   2 

   83,3% 

 

    

   3,7%  

Totalt  54  100 %  

 
 

Tabell 4 

Respondenternas fördelning på svaren gällande fråga 8 (se 3.4) 

 
 

             
Antal 

                          
Andel  

Nej 16 29.6% 

Ja 38 70.4% 

Totalt  54  100 %  

 
 



25 
 

Nedan kan vi se tabell för samtliga medelvärden för frågorna där en likertskala användes. 

Samtliga frågor förutom frågorna 12 och 13 är över 3.0 (se tabell 4.5) och visar därav på ett 

högre värde. I kommande tabeller kommer däremot dessa frågor sättas i fler perspektiv och 

delas in i sina respektive variabler samt jämföras med olika faktorer.  

 

Tabell 5 

Medelvärde för frågorna 5-7 och 9-14 

 

     

Fråga 

      
Antal 

                          
Medelvärde 

5 

 

54 3.6296 

6 

 

54 

 

3.6111 

7 54 

 

3.6111 

 

9 

 

54 

 

3.4074 

10 

 

54 

 

3.3889 

11 54 

 

3.3148 

12 

 

54 

 

2.4074 

13 54 

 

2.7778 

14 54 

 

3.4074 

Valid 54   
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4.3 Cronbach’s Alpha-test 

Detta test gjordes för att mäta reliabiliteten mellan svaren från respondenterna i relation till 

frågorna som ställdes. Variabeln som undersöktes var upplevd användbarhet (PU) (se tabell 

4.6). I tabell 4.6 undersöks sambandet mellan svaren och frågorna. Sambandet finns i tabell 4.6 

eftersom nivån på Cronbach’s är större än 0,7 som är huvudregeln för om det ska finnas ett 

samband (Pallant, 2020). Det betyder att ett samband mellan svaren på frågorna finns som 

innebär att respondenterna svarat liknande på frågorna som variabeln innefattar.  

 

Tabell 6 

Cronbach’s Alpha-test för fråga 9-11 och 14 

 

Frågor Cronbach’s Alpha  Antal 

9-11, 14  0,936  4 

 

 

I tabell 4.7 undersöktes sambandet för frågorna i variabeln upplevd användarvänlighet (PEOU). 

Cronbachs värdet visar 0.893 (se tabell 4.7) och det finns därför ett samband mellan svaren på 

frågorna och frågorna för variabeln är därav relevanta.  

 

Tabell 7 

Cronbach’s Alpha-test för fråga 12-13 
 

Frågor Cronbach’s Alpha  Antal 

12-13 0,893  2 

 

 
Tabell 4.8 undersökte sambandet mellan frågorna för variabeln RTC vilket är den beroende 

variabeln i studien. Tabell 4.8 visar att Cronbach’s värde är 0,960 som är större än 0,7, vilket 

antyder att det fanns ett samband mellan svaren i frågorna och därmed blir det möjligt att 

jämföra svaren i frågorna mellan varandra.  
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Tabell 8 

Cronbach’s Alpha-test för fråga 5-7 

 

 

Frågor Cronbach’s Alpha  Antal 

5-7 0,960  3 

 

 

Således uppnår samtliga variabler ett värde större än 0.7. Varje variabel har frågor utformade 

som visar på ett samband i förhållande till varandra.  

 
 

4.3 Anova-test 

Tabell 4.9 visar mätningen av variabeln i TAM-modellen, PU (se figur 1) som står för upplevd 

användbarhet. Variablerna PU och åldersgrupperna har undersökts i frågorna 9-11 och 14 (se 

bilaga 2) som berörde PU för att kunna jämföra hur de olika ålderskategorierna svarade på de 

aktuella frågorna med hjälp av ett Anova test. Frågorna hade en likertskalan skala som 

svarsalternativ med värdena 1-5 och därmed summerades frågornas svarsalternativ i SPSS för 

att kunna samla in relevant data. I tabell 4.9 var medelvärdet för yngre respondenter  4,27 för 

de fyra frågorna som berörde upplevd användbarhet. Samma princip tillämpades för de andra 

ålderskategorierna. Medelvärdet för medelålders individer var 2,84 är medelvärdet per fråga i 

likertskalan för individer i medelåldern. Den äldre ålderskategorin hade ett medelvärde på 2.73, 

vilket påvisade att äldre individer hade lägst medelvärde på svarsalternativen gällande frågorna 

som berörde upplevd användbarhet (PU).  

 

Tabell 4.10 jämför åldergruppernas medelvärde och visar skillnaden mellan gruppernas 

medelvärde i relation till respondenternas angivna svar för upplevd användbarhet. Den första 

åldersgruppen i tabellen 4.10 är “Yngre” som jämfördes med de andra två åldersgrupperna och 

deras medelvärde. Det fanns en skillnad i medelvärdet mellan den yngre åldersgruppen jämfört 

med medelåldersgruppen, som var en skillnad på 1,42. Skillnaden mellan medelvärdet för 

yngre i jämförelse med äldre individer var 1,53. Den stora skillnaden antyder att yngre var mer 

positiva till variabeln upplevd användbarhet i jämförelse med de äldre vilket innebär att den 
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yngre åldersgruppen har en högre nivå av upplevd användbarhet av implementeringen av 

digitala verktyg.   

 

 

Tabell 9 

Anova test - Upplevd användbarhet och åldersgrupper 

 

    Upplevd 
Användbarhet 

 

  

   Åldersgrupper Frekvens  Medelvärde  Standardavvikelse  Min  Max  

 

Yngre 22  4,27  0,15  2  5  

Medelålder   8  2,84  0,30  2  5  

Äldre   24  2,73  0,17  1  5  

Total 54 3,37 1,28 1 5 

 
 
Tabell 10 

Anova test - Jämförelse av skillnaden i åldergruppernas medelvärde för Upplevd Användbarhet 

 

  Upplevd 
Användbarhet 

   

 

  

   Åldersgrupper (I) Åldersgrupper (J) Medelvärde (1-
J) 

    

 

Yngre Medelålder 1,428*     

 Äldre 1,533*     

Medelålder   Yngre -1,428*     

 Äldre 0,104     

       

Äldre   Yngre -1,533*     

 Medelålder -0,104     

       

*p<0.05 
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För variabeln upplevd användarvänlighet (PEOU) användes som tidigare presenterat två frågor 

i tabellen 4.11. De två frågorna är 12 och 13 (se bilaga 2). Medelvärdet för upplevd 

användarvänlighet var 1,59 för åldersgruppen “Yngre”, 2,93 för “Medelålder” och 3,39 för 

“Äldre” (se tabell 4.11). Det framgår att den yngre åldersgruppen anser att digitala verktyg är 

enklare att lära sig jämfört med medelålder och äldre som har ett högre medelvärde.  

 

Tabell 4.12 framförde medelvärdena och presenterade skillnaden mellan gruppernas 

medelvärde i relation till respondenternas angivna svar för upplevd användarvänlighet. Den 

första åldersgruppen i tabellen 4.12 är “Yngre” som jämfördes med de andra två 

åldersgrupperna och deras medelvärden. Det fanns en skillnad i medelvärdet mellan den yngre 

åldersgruppen jämfört med medelåldersgruppen, som var en skillnad på -1,34. Skillnaden 

mellan medelvärdet för yngre i jämförelse med äldre individer var -1,80 som visar störst 

skillnad i medelvärde mellan den yngre åldersgruppen respons på upplevd användarvänlighet 

gentemot de andra två åldersgrupperna. De negativa medelvärderna påvisade att responsen för 

den yngre åldersgruppen i jämförelse med de andra två grupperna var lägre i likertskalan för 

upplevd användarvänlighet. Den stora skillnaden i medelvärdet mellan åldersgrupperna yngre 

och äldre indikerar att de yngre individerna hade lättare för att lära sig nya digitala verktyg och 

att den yngre åldersgruppen spenderar mindre tid på hanterandet av nya digitala verktyg.  

 

Tabell 11 

Anova test - Upplevd Användarvänlighet och åldersgrupper 

 

    Upplevd 
Användarvänlighet 

  

   Åldersgrupper Frekvens  Medelvärde  Standardavvikelse  Mi
n  

Max  

 

Yngre 22  1,59  0,59  1  3  

Medelålder   8  2,93 0,62 2  4  

Äldre   24  3,39  1,09 1  5  

Total 54 2,59 1,19 1 5 
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Tabell 12 

Anova test - Jämförelse av skillnaden i åldergruppernas medelvärde för Upplevd Användarvänlighet 

 

  Upplevd Användarvänlighet  

   Åldersgrupper (I) Åldersgrupper (J) Medelvärde (1-J) 

 

Yngre Medelålder -1,34* 

 Äldre -1,80* 

Medelålder   Yngre 1,34 * 

 Äldre -0,45 

Äldre   Yngre 1,80 * 

 Medelålder 0,45 

*p<0.05 
 
Tabell 4.13 visar ett Anova test som har undersökt RTC och åldersgrupperna. Mätningen har 

utförts eftersom studien behövde undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan RTC 

och åldersgrupperna. Frågorna 5-7 (se bilaga 2) har undersökts och redovisas i tabell 4.13. 

Medelvärdet för den yngre åldersgruppen var 4,45. Individer i medelåldern hade ett medelvärde 

på 3,41. Den sista åldersgruppen som var äldre hade ett medelvärde på 2,91, vilket påvisade att 

de äldre individerna hade lägst medelvärde. Resultatet visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan medelvärdet i de olika åldersgrupperna, vilket antyder på att åldern är en faktor 

som påverkar RTC hos respondenterna.  

 

Tabell 4.14 sammanställde åldergruppernas medelvärde och visade skillnaden mellan 

gruppernas medelvärde i relation till respondenternas angivna svar för frågorna som berörde 

RTC. Den första åldersgruppen i tabellen 4.14 är “Yngre” som jämfördes med de andra två 

åldersgrupperna och deras medelvärde. Det fanns en skillnad i medelvärdet mellan den yngre 

åldersgruppen jämfört med medelåldersgruppen, som var en skillnad på 1,55. Skillnaden 

mellan medelvärdet för yngre i jämförelse med äldre individer var 2,30 som visar störst skillnad 

i medelvärde mellan den yngre åldersgrupperna respons på RTC gentemot de andra två 

åldersgrupperna. De positiva medelvärderna visar att responsen för den yngre åldersgruppen i 

jämförelse med de andra två grupperna var högre i likertskalan för RTC. Den stora skillnaden 

mellan åldersgrupperna yngre och äldre indikerar att RTC-nivån hos den yngre åldersgruppen 
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är låg jämfört med den äldre åldersgruppen som har en högre nivå av RTC baserat på responsen 

i likertskalan.   

 

 

Tabell 13 

Anova test - RTC och åldersgrupper 

 

    RTC   

   Åldersgrupper Frekvens  Medelvärde  Standardavv
ikelse  

Min  Max  

 

Yngre 22  4,45  0,43  3,6  5  

Medelålder   8  3,41 1,03 2,3  5  

Äldre   24  2,91  1,51 1  5  

Total 54 3,61 1,31 1 5 

 
 
 
Tabell 14 

Anova test - Jämförelse av skillnaden i åldergruppernas medelvärde för RTC 

 

  Upplevd 
Användbarhet 

   

 

  

   Åldersgrupper (I) Åldersgrupper (J) Medelvärde (1-
J) 

    

 

Yngre Medelålder 1,038     

 Äldre 1,538*     

Medelålder   Yngre -1,038     

 Äldre 0,5     

Äldre   Yngre -1,538*     

 Medelålder -0,5     

       

*p<0.05 
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4.3 Regressionsanalys 

Tre regressionsanalyser har gjorts för att se sambandet mellan variablerna. I den första 

regressionsanalysen jämfördes RTC och upplevd användbarhet, i den andra jämfördes RTC 

och upplevd användarvänlighet och i den tredje ålder och RTC.  

 

För den första regressionsanalysen mellan RTC och upplevd användbarhet kan vi se att 

standard beta påvisar ett positivt samband. Däremot för att det ska vara ett trovärdigt samband 

så bör ett signifikant samband finnas. Vi kan se att sambandet mellan variablerna är signifikanta 

då p-värdet <0.001 (se tabell 4.15). Det finns alltså ett samband mellan acceptansnivån (RTC) 

och upplevd användarvänlighet (PU).  

 

Tabell 15 

Regressionsanalys för sambandet mellan RTC och Upplevd Användbarhet 

 

Variabler Std.B  

Upplevd användbarhet 0.880***  

F-värde 177.971   

R²  0,774   

VIF-värde högsta 1.0   

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05, † p<0,1 

n=54 

 

Nedan har en regressionsanalys utförts av RTC och upplevd användarvänlighet. Standard beta 

påvisar även här ett samband. Däremot är det ett negativt sådant i detta fall. Det finns ett 

signifikant samband mellan variablerna här också (se tabell 4.16). Ett högre värde av upplevd 

användarvänlighet innebär att respondenterna har angett ett lägre svar i likertskalan. Därav 
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visar ett negativt samband att de respondenterna som har en högre värde på upplevd 

användarvänlighet har en högre acceptansnivå.  

 
Tabell 16 

Regressionsanalys för sambandet mellan RTC och Upplevd Användarvänlighet 
 

 

Variabler Std.B  

Upplevd användarvänlighet -0.612***  

F-värde 31,136   

R²  0,375   

VIF-värde högsta 1.0   

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05, † p<0,1 

n=54 

 

Avslutningsvis har även RTC och ålder jämförts. Det finns ett signifikant samband mellan 

variablerna som är negativt (se tabell 4.17). Acceptansnivån blir således lägre desto äldre en 

redovisningskonsult blir. Detta har vi även sett mellan åldersgrupperna i tidigare tabeller då 

medelvärdet för acceptansnivån har varit högst för yngre och minskat successivt för medelålder 

och äldre (se tabell 4.14). 
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Tabell 17 

Regressionsanalys för sambandet mellan RTC och Ålder 

 

Variabler Std.B  

Ålder -0.484***  

F-värde 15,937   

R²  0,235   

VIF-värde högsta 1.0   

*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05, † p<0,1 

n=54 

 

4.4 Redovisning av öppen fråga 

Fråga 15 i enkätundersökningen Hur tror ni att attityd och inställning påverkar förändringarna 

inom byrån? undersökte attityd och inställning (se 3.2). Undersökningen erhöll ett par svar på 

frågan och den låga svarsfrekvensen på frågan leder till att resultatet är bristfälligt på fråga 15 

jämfört med resterande frågor i enkätundersökningen. Däremot har undersökningen erhållit 

informationsrika svar från fråga 15 och två svar ska presenteras. En respondent besvarade 

frågan med “Det är nog viktigt. Jag tror att implementationen av ett nytt digitalt verktyg går 

snabbare hos medarbetarna om inställningen till det är positiv.” Respondenten för svaret lyfter 

fram vikten av medarbetarnas inställning och hur det kan påverka implementeringen av digitala 

verktyg. Det andra svaret var “ Tror medarbetarnas attityd och inställning är avgörande vid 

genomförande av förändringar. Just kulturbiten är något vi aktivt arbetar med på vår byrå och 

just förnyelse och förbättring är en av fyra av våra "framgångsfaktorer", där en 

framgångsfaktor kan likna ett område vi lägger mycket vikt vid och följer upp löpande.”. Andra 

svaret lyfte fram vikten av både faktorerna, inställning och attityd för förändringar. 

Respondenten nämner att faktorerna ingår i dess framgångsfaktorer, vilket påvisar vikten av 

faktorerna gentemot implementeringen av digitala verktyg.    
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4.5 Hypotesprövning 

Samtliga hypoteser som togs fram för studien blev accepterade efter att data från 

enkätundersökningen analyserats. Dessa utfall kommer diskuteras vidare i kommande avsnitt 

och kopplas med andra studier och teori.  

 
Tabell 18 

Sammanställning av hypotesprövningar 
 

      Hypotes Utfall    

H1: Det finns ett samband mellan 
PU och acceptansnivån 

 Accepteras    

H2: Det finns ett samband mellan 
PEOU och acceptansnivån 

 

H3: Ålder har ett samband till 
acceptansnivån/RTC för 
implementering av digitala 
verktyg. 

   Accepteras 

 

    

   Accepteras 
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5. Analys av insamlad data 
I detta kapitel ska empirin från föregående kapitel analyseras. Analysen stöds av den teoretiska 

referensramen. Kapitlet har en liknande struktur som den teoretiska referensramen. Därmed 

börjar kapitlet med digitalisering för att sedan avsluta med modellen för acceptansnivån.   

5.1 Digitalisering och digitala verktyg 

Digitaliseringen skapar effektivare processer enligt Moffitt et., al (2018) då repetitiva processer 

och arbetsuppgifter försvinner helt eller delvis. Robotteknik och AI är en stor del av 

digitaliseringen som medför denna ökade effektivitet. Att digitala verktyg medför en ökad 

effektivitet kan även stödjas med studiens empiri. I fråga 11 som avser att mäta huruvida 

respondenterna anser att digitala verktyg medför en ökad effektivitet så blev medelvärdet högt 

(se tabell 4.5). Alltså är det inte bara i teorin som det faktiskt medför ett värde för användaren 

utan även i praktiken.  

 

Att hänga med i den digitala utvecklingen är viktigt både personligt och i arbetslivet. Enligt 

Gotthardt et al., (2020) är det viktigt för verksamheter att implementera och applicera de 

digitala verktyg som krävs. Om inte de nödvändiga åtgärderna görs finns det stor risk att hamna 

efter i utvecklingen och därför tappa konkurrenskraft. För att kunna implementera och 

applicera nya verktyg behöver en förändring göras, vilket innebär att medarbetarna måste vara 

villiga till förändringar och välkomna dem. Fråga 7 undersökte detta och vi fick då ett 

medelvärde på 3.611. Vilket innebär att respondenterna är mer positiva till förändringar, 

däremot tar frågan inte hänsyn till faktorer som ålder. I undersökningens sista fråga som var 

den öppna frågan i enkäten fick vi in ett svar som var följande: “Tror medarbetarnas attityd 

och inställning är avgörande vid genomförande av förändringar. Just kulturbiten är något vi 

aktivt arbetar med på vår byrå och just förnyelse och förbättring är en av fyra av våra 

"framgångsfaktorer", där en framgångsfaktor kan likna ett område vi lägger mycket vikt vid 

och följer upp löpande”. Detta svar ger ytterligare stöd till Gotthardt et al., (2020) teori om 

varför man behöver hänga med i utvecklingen och därav vara villig att ta emot förändringar. 

De framgångsfaktorer som respondenten nämner som är förnyelse och förbättring har en 

korrelation till implementeringen av digitalisering och effektivitet. Implementeringen av en 

ökad digitaliserad miljö är en förnyelse av verksamheten vilket ska medföra en ökad effektivitet 

och blir således en förbättring för verksamheten.  
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5.2 TAM - H1 & H2 

Davis (1985) definierar upplevd användbarhet som en grad som hänvisar till användarnas 

åsikter om att användning av ett visst system skulle förbättra och öka någons arbetsprestation 

inom ett organisatoriskt sammanhang. Det som har varit fokus i frågorna för denna variabel 

har varit hur respondenterna upplever hur mycket effektivitet och produktivitet som digitala 

verktyg medför. För att sätta det i ett perspektiv har medelvärdet av upplevd användbarhet 

jämförts mellan åldersgrupperna yngre, medelålder och äldre. Yngre hade ett medelvärde på   

4.27, medelålder hade 2.84 och de äldre hade ett medelvärde på 2.73 (se tabell 4.9). 

Anledningen till att åldersgrupperna jämfördes var att det finns skillnad i vad en person anser 

vara användbart. Yngre personer har växt upp med många av de tekniker som används idag 

medan de äldre använt andra system tidigare och behöver nu anpassa sig till de nya. Som vi 

kan se från siffrorna så har åldersgruppen yngre en betydligt högre upplevd användbarhet om 

man jämför med äldre. Yngre och äldre har den största differensen i medelvärde då det skiljer 

1.533 i medelvärde (se tabell 4.10). Detta har nog mycket med den grundläggande tekniska 

kunskapen att göra, vilket medför en större förståelse för nya system. På grund av denna bas 

har man därav större förståelse för system och kan därför utnyttja dem till större utsträckning 

och upplever därför en större användbarhet.  

 

Hypotesen som var avsedd för upplevd användbarhet var  “H1: Det finns ett samband mellan 

PU och acceptansnivån”. Denna hypotes provades genom en regressionsanalys och vi fick då 

ett p-värde som var <0.001 (se tabell 4.15). Eftersom p-värdet var mindre än 0.05 kan vi påvisa 

att det finns ett signifikant samband mellan de två. Genom att granska medelvärdena för de 

båda variablerna kan vi se att de båda är har ett högre medelvärde (se tabell 4.9 och 4.13) och 

har därför ett positivt samband. Alltså upplever respondenterna att en högre upplevd 

användbarhet orsakar en högre acceptansnivå för digitala verktyg. Från ett rationellt perspektiv 

är detta inte helt överraskande. Precis som med allt annat så behöver nyintroducerade varor, 

program, tjänster etc. medföra något och skapa nytta för användaren för att de ska accepteras 

och användas. Moffit et al., (2018) belyser det värde som digitala verktyg medför som leder 

till en större acceptansnivå hos användarna.  

 

Definitionen av upplevd användarvänlighet är sannolikheten att användaren av ett system gör 

honom eller henne fri från psykisk och fysisk ansträngning (Davis et al., 1989). Medelvärdet 

för yngre var 1.5909, 2.9475 för medelålder och 3.395 för äldre (se tabell 4.11). Vi kan se ett 
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liknande samband mellan hur svaren är fördelade mellan åldersgrupperna som vi såg gällande 

upplevd användbarhet. Som tidigare nämnts i studien är frågorna utformade så att ett lågt värde 

påvisar en hög upplevd användarvänlighet. Yngre upplever alltså att digitala verktyg är mer 

användarvänliga jämfört med hur medelålder och äldre upplever det. Samma resonemang kan 

appliceras här som gjordes för upplevd användbarhet. Vilket är att yngre har en mer 

grundläggande kunskap vad gäller nutidens teknologi i jämförelse med äldre. Enligt Legris et 

al., (2003) handlar upplevd användarvänlighet om hur lätt ett system är att använda, 

flexibiliteten i systemen och ansträngningen som krävs för att lära sig. Ålder har alltså utifrån 

studiens empiri en absolut påverkan på upplevd användarvänlighet. Därmed upptäckte Money 

och Turner (2004) att en användare av ett system kommer med större sannolikhet använda ett 

system som är mer användarvänligt framför ett som är användbart. Ett system som är svårt att 

använda kommer att göra att systemets rent praktiska fördelar minimeras. Detta är dock inte 

något vi kunde utläsa från studiens empiri. Däremot kan man se drag av detta vid införandet av 

obligatorisk inlämning av årsredovisningen (Hajpetri Glants, 2021). I Hajpetri Glants (2021) 

berättar Peter Rexhammar att det är svårt att anpassa sig till förändringen och att han är kritisk 

till Bolagsverket. Han berättar att det leder till en samhällsnyttig funktion för 

programtillverkare, men kostnaden hamnar på revisorerna (Hajpetri Glants, 2021). Införandet 

av obligatorisk digital inlämning av årsredovisningen medför alltså en ökad användbarhet, då 

fysiskt papper går att undkomma och det blir en effektivare process. Däremot försvinner en del 

av användarvänligheten då det medför en väldigt stor kostnad för medarbetarna och är rent av 

opraktiskt.  

 

Hypotesen för denna variabel var “H2: Det finns ett samband mellan PEOU och 

acceptansnivån”. Denna hypotes blev prövad genom regressionsanalys och vi fick ett p-värde 

som var <0.001 (se tabell 4.16). P-värdet var mindre än 0.05 och därför kan vi påvisa att det 

finns ett signifikant samband mellan upplevd användarvänlighet och acceptansnivån. 

Medelvärdet visar att upplevd användarvänlighet har lägre värde och eftersom acceptansnivån 

har högre finns det ett positivt samband. Ju högre användarvänlighet ett digitalt verktyg medför 

desto högre acceptansnivå kommer användaren ha.  

 



39 
 

5.3 Acceptansnivån - H3 

I avsnittet 2.3 beskrivs variablerna ålder och RTC samt att RTC är måttet på acceptansnivån. 

Detta avsnitt ska analysera resultat för RTC och ålder och vilken nivå acceptansen är på hos 

den yngre åldersgruppen i jämförelse med den äldre åldersgruppen. Sedan ska attityd och 

inställning hos medarbetare analyseras.    

5.3.1 Ålder och RTC 

Rehman et al., (2021) lyfter fram att RTC kan vara en en orsak till att organisationer inte lyckas 

implementera nya förändringar. Acceptansnivån hos yngre samt äldre individer kan variera 

samt vara ett hinder för förändringar inom organisationer. Även Kunze et al., (2012) nämner 

att en vanlig uppfattning om äldre är att de har en sämre prestationsförmåga i sitt arbete samt 

att den empiriska undersökningen av äldres motstånd till att förändras är bristfällig. Med stöd 

av empirin kan studien jämföra ett par tabeller samt presentera resultatet för H3 genom att 

analysera RTC och ålder. RTC är studiens mått på acceptansnivån och resultatet av frågorna 

påvisade att äldre individer hade en högre nivå av RTC (baserat på svaren i likertskalan) som 

därmed innebär en låg nivå av acceptansnivå och tvärtom för yngre individer som har en låg 

nivå av RTC som därmed innebär en hög nivå av acceptansnivå (se figur 2). H3 testade om 

ålder har ett samband med acceptansnivån/RTC för implementering av digitala verktyg (se 

tabell 4.18). Hypotesen accepteras eftersom P-värdet är 0,1% som är mindre än 5%, vilket 

indikerar att ett samband finns mellan RTC och ålder (se tabell 4.17). Sambandet i tabell 4.17 

mellan RTC och ålder stärker trovärdigheten i resultaten för frågor 5-7.  

 

Tabell 4.15 presenterade medelvärden för de tre olika åldersgrupperna som berörde frågorna 

5-7 (se bilaga 2). Empirin kunde visa att medelvärdet hade störst skillnad mellan de yngre och 

äldre åldersgrupperna. Att den äldre åldersgruppen hade lägst medelvärde i likertskalan för 

frågorna 5-7 som berör RTC, indikerar att äldre individer har störst motstånd mot 

implementering av digitala verktyg. Frågorna mätte även inställningen till implementering av 

digitala verktyg hos de olika åldersgrupperna och återigen hade den äldre åldersgruppen minst 

medelvärde i jämförelse med de andra åldersgrupperna. Resultatet i tabell 4.16 jämförde 

skillnaden i medelvärdet för de tre olika åldersgrupperna och påvisade att den äldre 

åldersgruppen hade en negativare inställning till implementeringen av digitala verktyg. 

Däremot visade resultatet att den yngre åldersgruppen hade ett motsatt resultat vilket indikerar 

att yngre individer hade en positivare inställning till implementeringen av digitala verktyg. 
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Skillnaden mellan medelvärdet för yngre i jämförelse med äldre individer var 2,30 som innebär 

att inställningen för implementeringen av digitala verktyg skiljer sig markant mellan yngre och 

äldre individer. Resultatet av frågorna 5-7 är att implementeringen av digitala verktyg är 

enklare för den yngre åldersgruppen i jämförelse med den äldre åldersgruppen.  

5.3.2 Attityd och inställning hos medarbetare 

Enligt Rehman et al., (2021) är medarbetarnas inställning och attityd mot förändring en 

väsentlig faktor för att kunna implementera en förändring. Inställning och attityd är två faktorer 

som har undersökts för att ge en bättre förklaring till vikten av dessa faktorer för en smidigare 

process för implementeringen av digitala verktyg eftersom faktorerna har en koppling till 

acceptansnivån.  

 

Inställningen mäts i frågorna 5-7 som även nämns i 5.3.1 men både attityd och inställning 

undersöktes i fråga 15 (se avsnitt 4.4). Två svar har samlats in från undersökningen. Det är nog 

viktigt. Jag tror att implementationen av ett nytt digitalt verktyg går snabbare hos 

medarbetarna om inställningen till det är positiv. Är ett svar som lyfter fram vikten av 

inställningen hos medarbetarna samt att processen för implementeringen av digitala verktyg 

sker i en snabbare takt när inställningen är positiv. Svaret kan jämföras med analysen i 5.3.1 

som påvisade att inställning hos exempelvis yngre individer var positiv vilket därmed innebär 

en smidigare process för organisationer. Ett annat svar var “Tror medarbetarnas attityd och 

inställning är avgörande vid genomförande av förändringar. Just kulturbiten är något vi aktivt 

arbetar med på vår byrå och just förnyelse och förbättring är en av fyra av våra 

"framgångsfaktorer", där en framgångsfaktor kan likna ett område vi lägger mycket vikt vid 

och följer upp löpande.” attityd och inställning lyfts fram i svaret som avgörande vid 

genomförande av förändringar vilket därmed bevisar betydelsen faktorerna har för en 

förändring för olika organisationer. Rehman et al., (2021) nämner att förändringar kan vara 

svåra att genomföra om medarbetarnas inställning och attityd är negativ (se 1.2.2) och därmed 

bör företagen arbeta mot att förändra attityden samt inställningen hos medarbetarna. 

Förbättring av attityd och inställning hos medarbetare är väsentligt för företag att utföra som 

andra svaret lyfter fram. För att undvika missförstånd bör även företagen förmedla information 

gällande förändringar i god tid för medarbetarna, annars är risken att en negativ känsla bland 

medarbetarna uppstår enligt Rehman et al., (2021). Tabell 4.4 visade att 70.4% ansåg att de 

fick informationen gällande förändringar i god tid.  
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6. Slutsats och diskussioner  

Inledningsvis i detta kapitel skall studiens syfte och frågeställningar beskrivas. Därefter ska 

slutsatser beskrivas tillsammans med studiens bidrag. Avslutningsvis kommer förslag för 

framtida studier att presenteras.   

6.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur de digitala verktygens tillämpning inom 

redovisningsbyråer påverkas av acceptansnivån hos medarbetarna inom organisationerna. 

Studien vill även bidra med större kunskap gällande digitala verktygs tillämpning inom 

redovisningsbyråer och hur det kan påverkas av acceptansnivån. De besvarade 

frågeställningarna anses uppfylla studiens syfte.  

6.2 Besvarande av frågeställningar 

Vilken roll spelar ålder i acceptansen av implementeringen av digitala verktyg? 

 

Ålder har en stor roll i acceptansen av implementeringen av digitala verktyg. Upplevd 

användarvänlighet och upplevd användbarhet visar som presenterat i föregående avsnitt att 

yngre påvisar en högre nivå av dessa variabler (se tabell 4.9 och 4.11). Man upplever att digitala 

verktygens användarvänlighet och användbarhet minskar vid en ökad ålder. Således är 

användarens ålder en viktig faktor för acceptansnivån för implementering av digitala verktyg. 

 

En ytterligare förklaring till att ålder har en stor roll för implementeringen av digitala verktyg 

beskrivs i avsnittet 5.3.1. I avsnittet beskrivs att H3 accepteras, vilket innebär att variabeln 

ålder har ett samband med RTC. Betydelsen av sambandet är att ålder kan påverka nivån av 

RTC vilket därmed påverkar acceptansnivån hos individer. Jämförelser utfördes mellan de 

olika åldersgrupperna och det framgick tydligt att störst skillnad för frågorna som berörde ålder 

och RTC var mellan den yngre åldersgruppen samt den äldre åldersgruppen. Resultatet samt 

analysen (5.3.1) påvisade att yngre individer hade en större tendens till en lägre nivå av RTC i 

jämförelse med de äldre individerna som visade en högre nivå av RTC. Analysen påvisar att 

yngre individers låga RTC-nivå leder till en högre nivå av acceptansnivå. Analysen visar även 

att äldre individer hade en lägre acceptansnivå eftersom deras RTC-nivå var hög.  
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Med stöd av resultaten samt analyserna kan studien säkerställa att ålder har en stor roll i 

acceptansen av implementeringen av digitala verktyg.  

 

Har attityd eller inställning hos individer en påverkan på acceptansen?  

 

Studien har undersökt dessa faktorer och deras påverkan på acceptansen och med stöd av 

resultatet (se avsnitt.4.4) samt analysen (se avsnitt 5.3) kan frågeställningen diskuteras. I avsnitt 

4.4 och 5.3 kan studien påvisa vikten av både attityd och inställning. Avsnitt 4.4 och 5.3.2 lyfte 

fram respondenternas åsikter gällande attityd och inställning och hur det kan påverka 

förändringar inom byrån. I det avsnittet framgick det tydligt att båda faktorerna har en stor 

påverkan på förändringar inom redovisningsbyråer. Rehman et al., (2021) lyfte fram i sin 

artikel hur attityd och inställning kan leda till ett misslyckad eller lyckad försök av 

implementationer gentemot förändringar som tydliggör betydelsen av dessa faktorer för 

redovisningsbyråerna. Faktorn inställning mättes i frågorna 5-7 (se 5.3.1). I det avsnittet 

framgick det tydligt hur en negativ eller positiv inställning kunde påverka individernas RTC-

nivå som även är studiens mått på acceptansnivå Individer som hade en negativare inställning 

hade en högre tendens till en hög nivå av RTC i jämförelse med individer som hade en 

positivare inställning till förändringar för implementeringen av digitala verktyg som hade en 

lägre nivå av RTC. Det innebär att en negativare inställning påverkar acceptansen på ett 

negativt sätt och en positivare inställning påverkar acceptansen på ett positivt sätt. Därmed har 

studien kommit fram till att attityd och inställningar har en påverkan på acceptansen.  

 

 

Påverkar acceptansnivån tillämpningen av digitala verktyg inom redovisningsbyråer? 

 

Med stöd av tidigare forskningsfrågor kan studien säkerställa att acceptansnivån påverkar 

tillämpningen av digitala verktyg inom redovisningsbyråer. Områden som ålder, attityd och 

inställning har alla en påverkan på RTC som är studiens beroende variabel och därmed mäter 

acceptansnivån.   

6.3 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka hur implementeringen av digitala verktyg inom 

redovisningsbyråer påverkas av acceptansnivån, samt att öka förståelsen för digitala verktygens 
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tillämpning inom redovisningsbyråer och hur det kan påverkas av acceptansnivån. Detta är ett 

område där få till inga studier har utförts och därmed finns ett större behov för forskning kring 

detta ämne.  

 

Digitaliseringen har ökat de senaste decennierna och digitala verktyg blir en allt viktigare del i 

redovisningsbyråer. Att man är villig att acceptera och anamma de nya verktygen är således en 

viktig del för att en verksamhet ska utvecklas. TAM och RTC har kunnat ge studien goda 

förutsättningar för att se hur redovisningskonsulter runt om i Sverige upplever digitala verktyg 

och hur deras inställning är det till dessa. Via respondenternas svar har det gått att utläsa att 

användarvänlighet, användbarhet och ålder är tre faktorer som spelar roll i huruvida en person 

har en låg eller hög acceptansnivå gentemot implementeringen av digitala verktyg. Högre 

upplevd användarvänlighet och användbarhet medförde en högre acceptansnivå och en ökad 

ålder minskar den.  

 

Empirin för studien samlades in genom respons från olika redovisningsbyråer i Sverige. 

Studien undersökte ämnet med fokus på redovisningsbyråer i Sverige och därmed var 

respondenternas respons högst relevant för studiens syfte samt frågeställningar. 

Enkätundersökningen innehöll 15 frågor och 54 individer besvarade webbenkäten.  

 

Sammanfattningsvis så har studiens syfte uppfyllts samt har frågeställningar besvarats på ett 

lämpligt sätt genom noggrant utförda undersökningar. Därmed kan studien visa hur teorierna 

och de olika faktorerna som undersökts påverkar acceptansnivån, som därmed påverkar 

implementeringen av digitala verktyg inom redovisningsbyråer i analysmodellen (se figur 3).  

6.4 Bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att teorier som har en koppling till digitala verktyg samt 

acceptansnivån tas upp och undersöks med stöd av empirin. Studien tar upp olika områden som 

kan påverka acceptansnivån som exempelvis, attityd, inställningar och ålder hos medarbetare. 

Områdena som tas upp undersöktes med stöd av enkätundersökningen där frågorna som 

ställdes hade ett specifikt syfte för varje område. Därmed bidrar studiens information till större 

förståelse kring acceptansnivån och hur den påverkar implementeringen av digitala verktyg hos 

medarbetarna inom redovisningsbyråer. Studien bidrar med värdefull information som 

exempelvis hypoteserna som undersöktes och förklarades samt modellerna som lyfter fram de 
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olika områdena och deras påverkan på acceptansnivån. Informationen ger ett värdefullt 

innehåll för dagens forskning som kan användas som inspiration eller som en grund för andra 

forskare.  

 

Studiens praktiska bidrag baseras på resultaten och analyserna som har utförts för att kunna 

underlätta implementeringen av digitala verktyg genom förståelsen för hur acceptansnivån 

påverkar implementeringen. Bidraget kommer att stödja redovisningsbyråer i Sverige med 

implementeringen av digitala verktyg. Det är väsentligt för redovisningsbyråer att öka sina 

kunskaper kring acceptansnivån för att sedan kunna tillämpa kunskaperna hos medarbetarna, 

vilket kan leda till en positivare inställning hos medarbetarna. En positivare inställning kommer 

att leda till en smidigare process för förändringar inom byråerna. Detta är något som 

redovisningsbyråer kan använda för att ha en större konkurrensfördel.  

6.5 Förslag till framtida studier 

Ett förslag till framtida studier för detta område är att genomföra undersökningen med en 

kvalitativ metod samt en kvantitativ metod för att kunna undersöka större områden inom 

acceptansnivån hos olika aktörer. Denna studie har lyft fram acceptansnivån för medarbetare 

och hur deras acceptansnivå kan påverka implementeringen av digitala verktyg. Ett förslag till 

framtida forskare är att även undersöka andra parter som har en koppling till en organisation, 

exempelvis arbetsgivare, intressenter osv… Studien undersökte redovisningsbyråer inom 

Sverige. Ett alternativ är en undersökning som sker utanför Sverige eftersom regleringar samt 

arbetskultur skiljer sig mellan olika länder och därmed kan olika resultat framställas. Ett sista 

förslag är att undersöka acceptansnivån hos revisionsbyråer inom Sverige för att täcka 

ytterligare områden som leder till större kunskap om acceptansnivåns påverkan på 

implementeringen av digitala verktyg. 

 

 
 



45 
 

Källförteckning 

Arning, K. and Ziefle, M. (2007), Understanding age differences in PDA acceptance and      
performance, Computers in Human Behavior, vol. 23, pp. 2904-2927.  

 
Bandura, A. (1982), Self-Efficacy Mechanism in Human Agency, American Psychologist, 

37(2), 122-147. 

 

Cockcroft, S., & Russel, M. (2018) Big Data Opportunities for Accounting and Finance 
Practice and Research. Australian Accounting Review. 28 (86). 323-333. 
https://doi.org/10.1111/auar.12218    

 
Chuttur M.Y. (2009), Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, 

Developments and Future Directions, Indiana University, USA, Sprouts: Working 
Papers on Information Systems, 9(37) 

 
Davis, F. (1985), A technology acceptance model for empirically testing new end-user   

information systems: Theory and results, Unpublished Doctoral dissertation, MIT 
Sloan School of Management, Cambridge, MA, p. 10 

 
Davis, F., Bagozzi, R.P. and Warshaw, P.R. (1989), User Acceptance of Computer 

Technology: A Comparison of Two Theoretical Models, Management Science, 35, 8, 
982-1003.  

 
Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory (Second European Edition 

             ed.). Mc Graw-Hill Education. 

 

Dimitriua, O., & Mateia, M. (2014), A New Paradigm for Accounting through Cloud 
Computing. ScienceDirect. 15. 840-846.  

           https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00541-3  
 

Du, S ., Bhattacharya, C.B ., & Sen, S. (2010). Maximizing Business Returns to Corporate 

Social Responsibility (CSR): The Role of CSR Communication. International Journal 

of Management Reviews. 12(1) 8-19. 

            https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00276.x 

 
Dulcic, Z ., Pavlic, D. & Silic, I. (2012). Evaluating the intended use of Decision Suppbnort 

System (DSS) by applying Technology Acceptance Model (TAM) in business 

            organizations in Croatia. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 58, 1565-1575.  



46 
 

            https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1143  

 
EY (2018d). Intelligent automation: How to reshape the future of work. Hämtad från EY: 

https://www.ey.com/en_gl/tmt/intelligent-automation--how-to-reshape-the-future-of-
work  

 

FAR. (u.å.). Far förklarar Digitalisering. https://www.far.se/kunskap/digitalisering/far-
forklarar-digitalisering/  

 

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman. 

 

Freeman, R. E., Wicks, A.C. & Parmar, B. (2004) Stakeholder Theory and “The Corporate 

            Objective Revisited”. Organization Science. 15 (3), 364–369. 

https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0066 

 

Freeman, R.E ., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. 

SSRN Electronic Journal.  

            https://doi.org/10.2139/ssrn.26351  

 
Gotthardt, M., Kouivulaakso, D., Paksoy, O., Saramo, C., Martikainen, M., & Lehner, O. 

(2020). Current State and Challenges in the Implementation of Smart Robotic Process 
Automation in Accounting and Auditing. ACRN Journal of Finance and Risk 
Perspectives. 9. 90-102. http://www.acrn-journals.eu/resources/jofrp09g.pdf  

 
Greve, J. (2014). Ekonomistyrning: Principer och Praxis. Studentlitteratur AB  

 

Gulin, Danimir; Hladika, Mirjana; Valenta, Ivana. 2019. Digitalization and the Challenges for 

          the Accounting Profession. Entrenova – Enterprise Research Innovation. 5 (1): 428-

437. 

          https://hrcak.srce.hr/251037  

 
Hadjipetri Glantz, S. (2021, 06, 07) Obligatorisk digital årsredovisning rör upp känslor.  

Tidningen Balans.  
https://www.tidningenbalans.se/artikel/obligatorisk-digital-arsredovisning-ror-upp-

kanslor?_ga=2.23066939.1290899287.1648490453-1421830426.1648033496 
 
Kairos Future (2016). Nyckeln till framtiden - Framtidens redovisning, revision och 

rådgivning i det digtiala landskapet. Hämtat från FAR: 
            https://www.far.se/globalassets/.pdf/nyckeln-till-framtiden.pdf  



47 
 

  
Kunze, F., Boehm, S., & Bruch, H. (2013). Age, resistance to change, and job performance. 

Journal of Managerial Psychology. 28 (7), 741-760. https://doi.org/10.1108/JMP-06-

2013-0194 

 
Lindvall, J. (2017). Controllerns nya roll. Studentlitteratur AB 

 
Lee, Y., Kozar, K.A., & Larsen, K.R.T. (2003). The Technology Acceptance Model: Past, 

Present, and Future. Communications of the Association for Information Systems. 12 
(50), 752-780. https://doi.org/10.17705/1CAIS.01250   

 
Manitaa, R ., & Elommalb, N ., Baudierc, P., & Hikkerova, L. (2018). The digital 

transformation of external audit and its impact on corporate governance. 
Technological Forecasting and Social Change. 150 (1), 1-10.  
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119751  

 
Marr, B. (2013).  From Insight to Impact: Unlocking Opportunities in Big Data. 

https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/f

rom-insight-to-impact-unlocking-the-opportunities-in-big-data.pdf  

 
Moffitt, K.C., Rozario, M.A., & Vasarhelyi, M.A. (2018). Robotic Process Automation for 

Auditing. Journal of Emerging Technologies in Accounting. 15(1), 1-10. 
https://doi.org/10.2308/jeta-10589  

 
NE. (u.å.). digitalisering. Hämtat från NE. 
            https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/digitalisering  
 
Nilsson, V., & Lundberg, J. (2022, 04, 13) Digitaliseringen nödvändig för 

redovisningskonsulten. Tidningen Balans.  
             https://tidningenbalans.se/artikel/digitalisering-nodvandig-for-redovisningskonsulten  
 
Pallant, J. (2020). SPSS Survival Manual - A step by step to data analysis using IBM SPSS 

(7e ed.). Routledge. 
 
Perrier, F. (2018). Pushing the limits of RPA with AI. Hämtad från Capgemini: 

https://www.capgemini.com/2018/11/pushing-the-limits-of-rpa-with-ai/  
 
Porter, C.E. and Donthu, N. (2006), Using the technology acceptance model to explain how 

attitudes determine internet usage: the role of perceived access barriers and 
demographics, Journal of Business Research, 59(9), pp. 999-1007. 

 



48 
 

PWC (2017) Robotic process automation: A primer for internal audit professionals. Hämtad 
från PWC: https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/ra-robotic-process-
automation-for-ia.pdf  

 
Peter Teru, S., Felix Idoko, I., & Bello, L. (2019) The Impact of E -Accounting in Modern 

Businesses. International Journal of Accounting & Finance Review. 4 (2). 1-4 

https://doi.org/10.46281/ijafr.v4i2.355 

 

Railert, C ., & Brandt, C. (2020). Hållbarhetsarbete och organisationens effektivitet. DiVA. 1-

47.  

 

Rehman, N. Mahmood, A. Ibtasam, M. Ali Murtaza, S. Iqbal, N & Molnar, E. (2021) The 

Psychology of Resistance to Change: The Antidotal Effect of Organizational Justice, 

Support and Leader-Member Exchange. Frontiers in Psychology. 1(1), 1-15. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.678952 

 

Revisorinspektionen. (2021). Tematillsyn – digitalisering och användning av automatiserade 

verktyg och tekniker. Hämtad från Revisorinspektionen: 

https://www.revisorsinspektionen.se/globalassets/webbplatsen/publicerat/rapporter-

fran-tematillsyn/tematillsyn--digitalisering-och-anvandning-av-automatiserade-

verktyg-och-tekniker.pdf  

 

Schaefer, B. (2008). Shareholders and Social Responsibility. Journal of Business Ethics. 81, 

297–312. http://doi.org/10.1007/s10551-007-9495-0 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



49 
 

Bilagor 

Bilaga 1: E-mail till redovisningsbyråer 

 

Datum för utskickandet av E-mail: 5 maj 2022 

 

Ämne: Enkätundersökning 

 

Hej!  

 

Vi heter Pontus Hansson och Marven Elias och är studenter på Högskolan i Kristianstad som 

läser vårt sista år på ekonomiprogrammet med inriktning på redovisning och revision. Vi har 

nu kommit till vår sista kurs där vi ska skriva vårt examensarbete och det är därför vi 

kontaktar er. Vi har gjort en enkät där vi har 15 korta frågor och det tar inte mer än tre 

minuter att besvara. Vi skulle verkligen uppskatta och evigt tacksamma om ni hade velat ta 

dessa tre minuter på er att besvara enkäten samt skickat vidare till de andra medarbetarna. 

Tack så mycket på förhand. 

 

Mvh Pontus Hansson & Marven Elias. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh441yr_pCSkh4GrK9XvYfj8QnkhknUcVmIe

JKaL_c-M2Umw/viewform?usp=sf_link  

 

Bilaga 2: Enkätundersökning 



50 
 

 



51 
 

 



52 
 

 

  
 
 



53 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


