
	

 

Examensarbete, 15 hp, för 
Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och Revision 
VT 2019 

 

 

Användningen av revisionsverktyg 
En kvantitativ studie om faktorer som 
påverkar användningen av revisionsverktyg i 
Sverige 
 

Mario Capin och Olle Nyman 
 
 
 
 
 

Sektionen för hälsa och samhälle 



Capin & Nyman 

 

Sammanfattning 
Författare 
Mario Capin och Olle Nyman 

Titel 
Användningen av revisionsverktyg – En kvantitativ studie om faktorer som påverkar användningen av 
revisionsverktyg i Sverige 

Handledare 
Torsten Andersson 

Medbedömare 
Elin Smith 

Examinator 
Heléne Tjärnemo 

Sammanfattning 
Digitaliseringen av revisionsbranschen har varit ett omdiskuterat ämne, vilket beror på att branschen 
har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Digitaliseringen har påverkat hur uppgifter 
utförs och hur problem tas an, vilket har och kommer innebära en förändring av samhällets olika delar. 
Sedan tidigare har det forskats på vilka faktorer som påverkar användningen av revisionsverktyg bland 
revisionsbyråer och revisorer, däremot mindre ur en svensk synvinkel. Syftet med denna studie är 
således att identifiera och bekräfta eller dementera tidigare forsknings funna faktorer som påverkar 
användningen av revisionsverktyg, samt testa dessa faktorers tillämpbarhet i Sverige.  

För att undersöka studiens syfte har en kvantitativ ansats använts med hjälp av en webbaserad enkät 
som har skickats ut till svenska revisionsbyråer. Hypoteserna i studien är baserade på den redan 
existerande forskningen. Studien utgår från Technology-Organization-Environment ramverkets tre 
kontexter, den tekniska, organisatoriska och miljömässiga. Faktorerna som undersöktes under 
respektive kontext var IT-kunskap, uppmuntran och standarder.  

Resultatet indikerar att det finns faktorer som påverkar användningen av revisionsverktyg även i en 
svensk kontext. Studien kan påvisa att uppmuntran och standarder har en signifikant påverkan på 
användningen. Det finns emellertid ett fortsatt behov av att forska vidare på ämnet då följande studies 
förklaringsgrad visar på en liten variation i användningen av verktygen. 

Ämnesord 
Revisionsverktyg, IT-införande, Technology-Organization-Environment framework, Revisor, 
Revisionsbyrå, IT-kunskap, Uppmuntran, Standarder 
  



Capin & Nyman 

 

Abstract 
Author 
Mario Capin och Olle Nyman 

Title 
The usage of Computer Assisted Audit Tools (CAATs) - A quantitative study about factors that 
influence the usage of Computer Assisted Audit Tools in Sweden 

Supervisor 
Torsten Andersson 

Co-examiner 
Elin Smith 

Examiner 
Heléne Tjärnemo 

Abstract 
The digitalisation of the audit profession has been a discussed topic due to the major changes in the 
industry in recent years. The digitalisation has affected how tasks are performed and how problems are 
addressed, which has caused changes in different parts of society. Factors that influence the use of 
Computer Assisted Audit Tools (CAATs) have previously been researched, but less in a Swedish 
context. The purpose of this study is to identify and confirm or deny previous factors found to affect the 
use of CAATs as well as the applicability of those factors in Sweden.  

To examine the purpose of the study a quantitative approach was used with the help of a web-based 
survey, sent out to Swedish auditing firms. The hypotheses in this study are based on previous research 
in the field. The study is based on the three contexts of the Technology-Organization-Environment 
framework, the technical, organisational and environmental context. The factors that were examined 
under each context were IT-knowledge, encouragement and standards. 

The result indicates that there are factors that affect the use of CAATs in a Swedish context. The study 
proves that encouragement and standards have a significant impact on the use of the tools. However, 
there is a continuing need to research the subject further as the degree of explanation in the analysis 
shows a small variation in the use of the tools.  

Keywords 
Computer Assisted Audit Tools, IT-adoption, Technology-Organization-Environment framework, 
Auditor, Accounting firm, IT-knowledge, Encouragement, Standards  



Capin & Nyman 

 

Förord 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Torsten Andersson för dina goda råd och den hjälp 

som Du har bistått oss med under uppsatstiden. Vidare vill vi tacka samtliga informanter som 

har deltagit trots högsäsongen. Vi vill tacka våra opponenter för den konstruktiva kritiken och 

de nya sätten vi hade kunnat utveckla vårt arbete på. Vi vill även rikta ett tack till Pierre 

Carbonnier för den hjälp som Du bistått oss med i SPSS. Dessutom vill vi rikta ett tack till 

Johan Blomgren, Pernilla Carlsson och Annika Fjelkner för den hjälp vi har fått gällande språk 

och formalia.  

Till varandra, vill vi avslutningsvis rikta ett stort tack för ett bra samarbete och det hårda arbete 

som vi båda har lagt på uppsatsen. Vi båda kan vara stolta över den forskning som vi har 

presenterat.  

 

Kristianstad, 29 maj 2019 

 

_______________________  _____________________  

Mario Capin    Olle Nyman  



Capin & Nyman 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 5 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 5 

1.5 Disposition ....................................................................................................................... 5 

2. Teoretisk referensram ......................................................................................................... 7 

2.1 Revisionsprocessen .......................................................................................................... 7 

2.2 Revisionsverktyg .............................................................................................................. 8 

2.3 Teoretiska modeller för IT-införande ............................................................................ 10 

2.3.1 Technology Acceptance Model (TAM) .................................................................. 10 

2.3.2 Theory of Planned Behavior (TPB) ........................................................................ 10 

2.3.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) ........................ 10 

2.3.4 Diffusion Of Innovation (DOI) ............................................................................... 11 

2.3.5 Technology-Organization-Environment framework (TOE) ................................... 11 

2.3.6 Val av teoretisk modell ........................................................................................... 12 

2.4 TOE-ramverket .............................................................................................................. 13 

2.4.1 Den tekniska kontexten ........................................................................................... 13 

2.4.2 Den organisatoriska kontexten ................................................................................ 14 

2.4.3 Den miljömässiga kontexten ................................................................................... 15 



Capin & Nyman 

 

2.5 Hypotesbildning ............................................................................................................. 16 

2.5.1 Teknisk hypotesbildning ......................................................................................... 16 

2.5.2 Organisatorisk hypotesbildning .............................................................................. 16 

2.5.3 Miljömässig hypotesbildning .................................................................................. 17 

3. Metod .................................................................................................................................. 19 

3.1 Forskningsfilosofi .......................................................................................................... 19 

3.2 Forskningsansats ............................................................................................................ 19 

3.3 Forskningsmetod och design .......................................................................................... 20 

3.4 Urval och genomförande ................................................................................................ 21 

3.5 Operationalisering .......................................................................................................... 23 

3.5.1 Beroende variabler .................................................................................................. 23 

3.5.2 Oberoende variabler ................................................................................................ 24 

3.5.3 Bakgrundsvariabler ................................................................................................. 26 

3.6 Analysprocess ................................................................................................................ 26 

3.7 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 27 

3.7.1 Reliabilitet ............................................................................................................... 27 

3.7.2 Validitet ................................................................................................................... 28 

3.8 Etiska beaktanden .......................................................................................................... 30 

4. Empiri och analys .............................................................................................................. 32 

4.1 Beskrivande statistik ...................................................................................................... 32 

4.2 Sammanslagning ............................................................................................................ 34 



Capin & Nyman 

 

4.3 Korrelationer .................................................................................................................. 35 

4.4 Multipel regressionsanalys ............................................................................................. 36 

4.4.1 Analys av multikollinearitet .................................................................................... 37 

4.4.2 Multipel regressionsanalys av modellen ................................................................. 37 

4.5 Hypotesprövning ............................................................................................................ 39 

5. Avslutande diskussion och slutsats ................................................................................... 41 

5.1 Sammanfattning av studiens resultat ............................................................................. 41 

5.2 Slutsatser ........................................................................................................................ 41 

5.3 Studiens bidrag och förslag till framtida forskning ....................................................... 45 

Litteraturförteckning ............................................................................................................ 47 

Bilaga 1 Enkät ........................................................................................................................ 54 

Bilaga 2 Följebrev till enkät .................................................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capin & Nyman 

 

Figurer 

Figur 2.1 Modifierad TOE-modell (Li et al., 2018) ................................................................ 13	

 

Tabeller 

Tabell 3.1 Svarsfrekvens ......................................................................................................... 22 

Tabell 4.1 Könsfördelning ....................................................................................................... 33	

Tabell 4.2 Justerad könsfördelning ......................................................................................... 33	

Tabell 4.3 Åldersfördelning .................................................................................................... 33	

Tabell 4.4 Yrkesnivå ............................................................................................................... 34	

Tabell 4.5 Sammanfattning av variabelsammanslagning ........................................................ 35	

Tabell 4.6 Pearsons-korrelationsmatris ................................................................................... 36	

Tabell 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ............................................................... 37	

Tabell 4.8 Variance Inflation Factor ....................................................................................... 37	

Tabell 4.9 Multipel regression ................................................................................................ 38	

Tabell 4.10 Extraversion - Multipel regression med kön som kategorivariabel ..................... 39	

Tabell 4.11 Hypotesprövning .................................................................................................. 40	

 

 

 



Capin & Nyman 

 
1 

1. Inledning 

I följande kapitel förklaras varför användningen av revisionsverktyg är viktig för 

revisionsbranschen och att det finns olika faktorer som påverkar användningen. Kapitlet 

innehåller en redogörelse av studiens bakgrund, problemdiskussion och problemformulering, 

vilket leder fram till studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Digitalisering definierades 2015 av företaget Gartner som användandet av digitala teknologier 

i syfte att förändra en organisations affärsmodell och förse organisationen med nya intäkter och 

varuproducerande möjligheter (Gray & Rumpe, 2015). Nationalencyklopedin definierar 

begreppet som “övergången till ett digitalt informationssamhälle” och att detta utvecklar 

samhället genom förändrade arbetssätt samt bättre möjligheter till verksamhets- och 

affärsprocessutveckling (Nationalencyklopedin, u.å.a.).  

Digitaliseringen har och kommer innebära en omvälvande förändring av samhällets delar – 

“tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati” 

(Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 15). Det påverkar ständigt hur vi gör saker och ting, hur 

vi bemöter uppgifter och hur vi löser problem som uppstår. Det digitala samhället, interaktionen 

mellan teknik och samhällsutveckling, är en revolutionerande förändring, sett ur många vinklar, 

vilket resulterar i nya premisser för samhället och människan (Digitaliseringskommissionen, 

2015; Lunds Universitet, 2017). 

Att vara digital kan vara en påtaglig konkurrensfördel för de företag som ständigt ligger i 

framkant och anammar digitaliseringens möjligheter (PwC, u.å.). “De som lyckas bäst med 

digitaliseringen är de som vet hur man använder både tekniken och humankapitalet på bästa 

sätt”, säger Elisabet Thand Ringqvist, ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) 

(FAR, 2017b).  

Ernst & Young (2011) menar att majoriteten av alla företag har kommit fram till att 

digitaliseringens möjligheter till tillgång av information och medel för kommunikation och 

samarbete är viktiga. Dessutom bidrar det till effektivisering och rationalisering av 

arbetsprocesser. Flera arbetsuppgifter, speciellt bland lågkvalificerade yrken, kommer med 

digitaliseringen kunna utföras med mindre tidsåtgång, och detta till ett billigare pris för 
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konsumenten till följd av automatiseringen och robotiseringen. Med tiden kommer detta 

resultera i att människan kommer få arbeta med arbetsuppgifter som enbart människor kan 

utföra (Digitaliseringskommissionen, 2015).  

En nackdel med ovan förd diskussion är att digitaliseringen har och kommer att resultera i att 

arbeten, med rutinartade arbetsuppgifter, kommer att skötas per automatik och med hjälp av 

robotar. Det kommer med andra ord innebära färre jobbtillfällen eftersom att samhället har 

hittat en lösning på hur de kan utföra samma arbetsuppgift till ett billigare pris 

(Digitaliseringskommissionen, 2015).  

För revisionsbranschen innebär digitaliseringen en förändring mot mer rådgivning, vilket bland 

annat kommer att ske genom att revisorn bekräftar kvaliteten i klienters affärssystem och att 

deras finansiella information är korrekt (FAR, 2016; 2017a). Revisorns roll kommer således att 

innebära mer granskning och bedömning av händelser som analysverktyg har prioriterat fram 

under revisionsprocessen (FAR & Kairo Future, 2016). 

1.2 Problemdiskussion 

Digitaliseringen påverkar många delar av samhället, däribland revisionsbranschen. Bengt 

Skough, branschexpert på FAR, menar att digitaliseringen av samhället ”handlar om att 

organisationer måste förändras, invanda rutiner får omprövas och eventuellt ersättas (…)” 

(Wiklund, 2018, s. 18). Krönikören och före detta generalsekreteraren på FAR, Dan 

Brännström, hävdar att det öppnar nya möjligheter för revisionsbranschen, eftersom det finns 

en stor potential att göra ännu mer nytta för det svenska näringslivet och samhället med 

digitaliseringens hjälp (Brännström, 2017).  

För revisionsbranschen innebär digitaliseringen tillämpning av olika analytiska verktyg, 

revisionsverktyg. Dessa verktyg används bland annat för datasökningar, urval, statistik analys 

och beräkningar (Sayana, 2003). Några vanligt använda verktyg som tillämpas av 

revisionsbyråer för analyser är Microsoft Word och Excel (Widuri, O’Connell, & Yapa, 2016).  

Mer branschspecifika verktyg som används i Sverige är Voyager som bland annat används av 

Grant Thornton (Grant Thornton, 2015). Voyager används till att dokumentera, utvärdera samt 

testa den interna kontrollen i revisionen. För den enskilda revisorn innebär programmet 

möjligheten att skräddarsy ett revisionssvar som passar bolagets förutsättningar och de 
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bedömda risker som uppstått under revisionens gång. I revisionen identifieras risker för den 

finansiella rapporteringen som länkas in i Voyager för att på så sätt hantera dessa risker.  

Det finns en förväntan om att internationella bolag använder analysverktyg i revisionsprocesser 

(KPMG, 2018b). Grant Thornton har kommit fram till, i en undersökning, att nästan 70% av 

seniora ekonomichefer kommer att öka sina planerade investeringar i att bli mer digitala år 2019 

(Grant Thornton, 2018a). Företaget menar att IT numera är en viktig stomme i den övergripande 

organisationsstrategin (Grant Thornton, u.å.). Kokina och Davenport (2017) har konstaterat att 

revisionsbranschen är en speciellt lämpad industri för att använda sig av dataanalys och 

artificiell intelligens med tanke på den mängd information som finns tillgängligt från olika 

företag som revideras. Begreppet artificiell intelligens har funnits länge och har enligt Russel 

och Norvig (2016, s. 2) flera olika definitioner, bland annat “The excisting new effort to make 

computers think . . . machine with minds, in the full and literal sense” och “The art of creating 

machines that perform functions that require intelligence when performed by people”. Det är 

således av stor betydelse för revisionsbyråer att ha en proaktiv framförhållning till tekniken 

(Parviainen, Tihinen, Kääriäinen, & Teppola, 2017).  

Forskare såsom Qattrone (2016) hävdar att digitaliseringen kan medföra både för- och 

nackdelar. De organisationer som inte tar tillfället i akt och satsar på digitaliseringstrenden 

kommer att gå miste om konkurrensfördelar i form av bättre noggrannhet, funktionalitet och 

snabbare bearbetning av de organisationer som granskas (Ghasemi, Shafeiepour, Aslani, & 

Barvayeh, 2011). Av denna anledning är det viktigt att företag anammar digitaliseringen för att 

på så sätt behålla den position som de för tillfället har på marknaden (Parviainen et al., 2017). 

I tidigare forskning inom området, lyfter forskare fram hur olika faktorer påverkar 

användningen av revisionsverktyg. Det finns faktorer som påverkar användningen positivt men 

också faktorer som påverkar negativt (Abou-El-Sood, Kotb, & Allam, 2015; Pedrosa, Costa & 

Laureano, 2015). Flertal olika faktorer har forskats fram och IT-kunskap är en av de mest 

förekommande (Li, Dai, Gershberg & Vasarhelyi, 2018; Abou-El-Sood et al., 2015; Ahmi & 

Kent, 2012). Kunskapen om IT är ett krav för att kunna hantera komplexiteten av ett 

revisionsverktyg, hävdar Li et al. (2018). Detta eftersom att ju högre IT-komplexitet det är i ett 

verktyg, desto svårare är hanteringen av det (Taghavi, Khodaei Valahzaghard, & Pourmoradi, 

2003).  
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Li et al. (2018) har även kommit fram till att socialt inflytande, uppmuntran, från 

företagsledningen i en organisation tycks spela en viktig roll i huruvida en organisation inför 

och använder sig av revisionsverktyg. Företagsledningen har en sådan påverkan att de kan utöva 

ett inflytande för att verktygen ska användas i en större utsträckning. Widuri et al. (2016) 

poängterar att standarder från lagstiftare och yrkesorganisationer tycks kunna motivera 

organisationer till att införa och använda revisionsverktyg. Finns det standarder som följs 

genom att revisionsbyråerna använder sig av verktygen för att exempelvis dokumentera 

revisionen, kommer detta resultera i att användningen ökar, menar Ahmi & Kent (2012). 

Klienters nivå på digitalisering, det vill säga hur långt de är komna i sin digitala utveckling, har 

en väsentlig betydelse och påverkar hur revisionen kommer att se ut, menar Rosli, Yeow och 

Siew (2012). Forskarna menar också att användningen av verktygen beror på hur 

kostnadseffektiv tekniken är i revisionsprocessen. En annan faktor är hur revisionsverktygen 

förväntas kunna gynna arbetsprocessen. Bierstaker, Janvrin och Lowe (2014) menar att hur pass 

mycket verktygen gynnar arbetsprocessen beror på huruvida organisationen har utbildat sina 

anställda, revisorer, i hur verktygen ska användas för att underlätta arbetsgången.  

Det finns således många potentiella faktorer som påverkar användningen. Med tanke på 

uppsatsens begränsade tidsram var det erforderligt att besluta om vilka faktorer som ansågs vara 

relevanta att ta upp i denna empiriska undersökning. Valet har gjorts utifrån de faktorer som 

visade sig vara de mest frekvent använda faktorerna i tidigare forskning. 

Majoriteten av funna artiklar härstammar från Mellanöstern, Nordamerika samt Asien. Detta 

tyder således på att forskning existerar men att det föreligger en bristande forskning av ämnet i 

Europa. Sjökvist och Jespersson (2019) har forskat med en kvalitativ ansats vid Uppsala 

Universitet och kommit fram till att det förekommer faktorer som påverkar användningen av 

revisionsverktyg i Sverige. I deras arbete föreslår de att framtida forskning bör säkerställa att 

de funna faktorerna i deras studie kan generaliseras för populationen i Sverige. 

Med de indikationer som tyder på en brist av forskning i Sverige och Europa, utmynnar denna 

studies syfte i att bidra till revisionsforskningen med att undersöka vilka faktorer som påverkar 

användningen av revisionsverktyg i revisionsprocessen i en svensk kontext. 
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1.3 Problemformulering 

Med de indikationer som talar för att bristande forskning existerar, samt författarnas önskade 

behov av förståelse för digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen i Sverige, introduceras 

följande forskningsfråga: Vilka faktorer påverkar användningen av revisionsverktyg i Sverige? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera och bekräfta eller dementera tidigare forsknings funna 

faktorer som påverkar användningen av revisionsverktyg, samt testa dessa faktorers 

tillämpbarhet i Sverige. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet introduceras teorin som ligger till grund för studien. Den teoretiska 

referensramen består av en beskrivning av revisionsprocessen och begreppsdefinitioner. Vidare 

presenteras modeller som används inom IT-införande, den valda modellen Technology-

Organization-Environment ramverket samt hypotesbildningen. 

Kapitel 3 - Vetenskaplig metod 

I det tredje kapitlet introduceras studiens vetenskapliga metod. Här redogörs 

forskningsfilosofin epistemologi, närmare bestämt positivismen och studiens forskningsansats, 

deduktion.  

Kapitel 4 - Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet introduceras studiens empiriska metod. Det empiriska tillvägagångssättet 

består av en kvantitativ ansats med en enkät designad utifrån det teoretiska ramverket i kapitel 

2. I detta kapitel redogörs även urvals- och genomförandeprocessen, operationaliseringen, 

processen över hur det empiriska materialet har analyserats, reliabiliteten och validiteten samt 

studiens etiska beaktanden.  
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Kapitel 5 - Empiri och analys 

I det femte kapitlet presenteras det empiriska materialet från enkätundersökningen tillsammans 

med en analys över datamaterialet. En beskrivande statistik över undersökningens 

bakgrundsvariabler redogörs. Sambandet mellan variablerna har kontrollerats med hjälp av 

Pearsons korrelationskoefficient, vilket avslutas med en multipel regressionsanalys för att få en 

förståelse för huruvida hypoteserna i arbetet skulle accepteras eller förkastas.  

Kapitel 6 - Slutsatser 

I det sjätte kapitlet presenteras studiens slutsatser där syftet besvaras och där resultatet 

diskuteras. Kapitlet avslutas med att lägga fram studiens bidrag till forskningsområdet och 

förslag på framtida forskning inom ämnet. 

Litteraturförteckning & Bilagor  
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Syftet med studien är bland annat 

att identifiera de faktorer som påverkar användningen av revisionsverktyg i revisionsprocessen. 

Flera tidigare studier har valt att tillämpa Technology-Organization-Environment ramverket 

(TOE-ramverket) för att undersöka vilka dessa faktorer är (Li et al., 2018; Widuri et al., 2016). 

Kapitlet inleds med en genomgång av hur revisionsprocessen ser ut och fortsätter med en 

förklaring av vad som avses med revisionsverktyg och hur dessa används i revisionsprocessen. 

Därefter redogörs modeller som undersöker IT-införandet, vilket utmynnar i skälet för valet av 

TOE-ramverket i denna studie. Kapitlet avslutas sedan med hypotesbildning över de faktorer 

som har valts från litteratursökningen. 

2.1 Revisionsprocessen 

Att utföra revision innebär planering, granskning, bedömning av det reviderade bolagets 

finansiella information och detta med en professionell skepticism. Sedermera resulterar detta i 

ett uttalande om bolagets årsredovisning samt bokföring och förvaltning. Den information som 

bolaget lämnar ifrån sig i sin årsredovisning säkerhetsställs av revisorn. Revision ger således 

en ökad trovärdighet hos den ekonomiska situation som bolaget befinner sig i och ökar 

pålitligheten hos den publicerade finansiella informationen som årsredovisningen består av. 

Revision är alltså högst centralt för samhället och för att näringslivet ska kunna fortleva (FAR, 

u.å.a.). 

Inför varje revision påbörjas en planeringsfas. Revisionsteamet gör upp en plan över 

revisionens utformning och bestämmer vilka områden som ska granskas, hur det ska granskas, 

när granskningen ska utföras och av vem. Tid och pengar begränsar ett revisionsuppdrag (FAR, 

u.å.a.). Av denna anledning blir användningen av revisionsverktyg allt mer betydande då de ger 

en möjlighet för revisorn att öka produktiviteten av arbetet och på så vis reducerar det 

tidsåtgången av revisionen (Janvrin, Lowe, & Bierstaker, 2008). Widuri et al. (2016) 

konstaterar att Microsoft Word och Excel är exempel på revisionsverktyg som är viktiga för 

revisorerna i deras revision. Begreppet revisionsverktyg kommer att redogöras mer ingående i 

avsnitt 2.2. 
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I nästa fas av revisionen ska beslut tas kring vilka granskningsmetoder som ska användas, 

utefter vad som är mest effektivt, för att kunna komma fram till de uttalanden som görs i 

revisionsberättelsen. Revisorn gör därför en analys av de risker som finns för att sedan kunna 

avgöra hur mycket som behöver granskas. Granskningen kan ske antingen genom att undersöka 

de interna kontrollerna hos bolaget eller genom substansgranskning. Vanligast är dock en 

kombination av de båda granskningsformerna (FAR, u.å.a.). 

Att granska de interna kontrollerna innebär att revisorn observerar och testar de rutiner som 

finns, men även intervjuar personal för att kunna identifiera potentiella brister i redovisningen. 

Att utföra en substansgranskning innebär att revisorn granskar poster i balans- och 

resultaträkningen och de affärshändelser som ligger till grund för dessa. Revisorn kan till 

exempel kontrollera vissa specifika poster, bolagets värdering av varulagret genom inventering 

till att jämföra årets resultat med föregående års resultat. När revisorn ska bestämma sig för 

vilka affärshändelser eller poster som han eller hon ska granska kan antingen ett slumpmässigt, 

systematiskt eller ett subjektivt urval göras, helt beroende på situation (FAR, u.å.a.). 

Det finns väldigt många olika uppgifter som en revisor kan utföra. Att uttala sig om historisk 

finansiell information är det vanligaste uppdrag som en revisor utför, något som definieras som 

bestyrkandeuppdrag enligt ramverk. Bestyrkandeuppdrag brukar delas upp i två olika 

kategorier. Det första innebär att revisorn uttalar sig med begränsad säkerhet och det andra då 

revisorn uttalar sig med hög, men inte absolut, säkerhet. Enligt 5§ i Revisionslagen ska 

”granskningen vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. Kortfattat är 

god revisionssed en förklaring på vad som bör genomföras i revisionen, i form av kunskap, 

erfarenhet och professionellt omdöme. Arbetet utmynnar i en skriftlig rapport som ska förklara 

i vilken grad revisorn förlitar sig på det granskade materialet, vilket vanligast sker i en 

revisionsberättelse, men ibland i ett revisionsyttrande. Att kunna lämna ifrån sig en ren och 

korrekt revisionsberättelse är huvudmålet för revisorn (FAR, u.å.a.). 

2.2 Revisionsverktyg 

Revisionsverktyg, eller Computer Assisted Audit Tools (CAATs) som det heter på engelska, 

beskrivs som ett effektivt verktyg som kan användas för att förbättra kvaliteten och 

effektiviteten i revisionsprocessen (Alhabsi, 2017). Braun och Davis (2003, s. 726) definierar 

revisionsverktyg som den teknik som hjälper revisorer att genomföra en revision. 
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Revisionsverktyg möjliggör att IT-revision genomförs mer effektivt och snabbt (Rosli et al., 

2012). 

Verktygen ger möjligheten att förbättra produktiviteten och funktionen av revisionen. Tekniken 

kan automatisera de tidigare manuella granskningsåtgärderna, vilket resulterar i en minskad 

tidsåtgång för att utföra en revision. Fortsättningsvis, ökar revisionsverktygen tillförlitligheten 

vid undersökningen av större mängd material, eftersom att det tillåter en granskning som 

involverar 100% av underlaget och inte bara en bråkdel av det (Janvrin, Lowe & Bierstaker, 

2008; Widuri et al., 2016). 

Som tidigare nämnts är Microsoft Word och Excel två vanliga revisionsverktyg som används 

av revisionsbyråer (Widuri et al., 2016). Coman, Coman och Munteanu (2018) tydliggör att 

Excel är det mest frekvent använda verktyget i revisionsprocesser och är till för att underlätta 

filtrering och sortering av klienters finansiella information. 

Grant Thornton likt många andra revisionsbyråer använder bortsett från Microsoft Word och 

Excel även mer branschspecifika revisionsverktyg, Voyager och IDEA. Voyager är ett program 

som revisorer använder sig av för att skräddarsy ett revisionssvar utifrån bolagets 

förutsättningar och den risken som bedömts finnas i bolaget. Revisionens identifierade risker 

ska med hjälp av Voyager dokumenteras och utvärderas. Dessutom ska den interna kontrollen 

ses över (Grant Thornton, 2015). 

IDEA är ett datautvinnings- och analysverktyg för att hantera stora mängder av finansiella data, 

i syfte att göra olika kalkyleringar, välja urval samt generera bekräftelser. Grant Thornton 

menar att IDEA möjliggör analys av ett bolags finansiella data inom några sekunder, vilket 

resulterar i en effektiv och tidsbesparande revisionsprocess (Grant Thornton, 2015). Företaget 

som tog fram verktyget, CaseWare, förklarar att verktyget hjälper revisionen med att ta fram 

lätt och användarvänlig dataanalys av den finansiella informationen. I IDEA ingår verktyget 

The Fuzzy Duplicate, vilket syftar till att identifiera liknande transaktioner för att på så sätt hitta 

mönster i materialet och upptäcka möjliga bedrägerier som kan ha skett (CaseWare, 2019). 

KPMG gjorde tillsammans med Microsoft och IBM Watson en satsning under 2018, där man 

tog fram ett nytt revisionsverktyg som används för att hantera stora mängder av data (KPMG, 

2018a). Verktyget som går under namnet KPMG Clara, är molnbaserat och ska medföra en mer 

transparent revision som ger en snabbare interaktion med klienterna, vilket i sin tur medför en 

mer kvalitativ och djupgående analys. KPMG själva hävdar att implementeringen av Clara på 
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sikt resulterar i att substansgranskningens stickprov kommer ersättas med att hela populationen 

analyseras, vilket på så vis kommer medföra en säkrare analys. Vidare menar KPMG att AI 

kommer integreras med verktyget, detta för att hjälpa till att organisera ostrukturerade data. 

2.3 Teoretiska modeller för IT-införande 

Det finns flera modeller som kan tillämpas för att studera användningen av teknologi. Här 

inkluderas Technology Acceptance Model (TAM) (Venkatesh & Davis, 2000), Theory of 

Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003), Diffusion Of Innovation (DOI) (Doyle, 

Garrett, & Currie, 2014) och Technology-Organization-Environment framework (TOE-

ramverket) (Li et al., 2018; Baker, 2011). I detta avsnitt kommer nyss nämnda modeller att 

redogöras och jämföras, för att slutligen komma fram till skälet varför TOE-ramverket valts i 

denna studie.  

2.3.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model studerar IT-införande på en individnivå (Li et al., 2018). 

Modellens utgångspunkt är att individens avsikt i att använda ett verktyg bestäms av två 

förklaringar: upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. Den första förklaringen 

handlar om hur en individ upplever att verktyget i fråga kommer att förbättra hans eller hennes 

arbetsförmåga. Den andra förklaringen handlar om personen upplever att verktyget kommer 

vara lätthanterligt (Venkatesh, & Davis, 2000). 

2.3.2 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior kommer från Theory of Reasoned Action. Den centrala stommen i 

TPB är individuella intentioner som individer har för att utföra ett visst beteende. Intentionerna 

att påvisa ett visst beteende kan indikeras genom hur hårt personer arbetar, men även hur pass 

villiga de är att försöka utföra sitt arbete och hur mycket tid de är villiga att lägga på det. Tanken 

är att beteendemässiga prestationer beror på en individs intentioner och förmågor (Ajzen, 

1991). Denna modell studerar IT-införande på en individnivå (Li et al., 2018).  

2.3.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

I Unified Theory of Acceptance and Use of Technology finns det fyra nyckelkonstruktioner: 

resultatförväntningar, insatsförväntningar, socialt inflytande och underlättande villkor. Första 
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nyckelkonstruktionen handlar om till vilken grad en individ tror verktyget kommer gynna 

honom eller henne i arbetet. Det andra handlar om graden av enkelhet som individer förknippar 

med användningen av det berörda verktyget. Det tredje handlar om till vilken grad individen 

uppfattar att viktiga personer på företaget förväntar sig att han eller hon bör använda sig av 

verktyget. Den fjärde och sista nyckelkonstruktionen handlar om vilken grad en individ tycker 

att hjälp finns till hands för att stödja honom eller henne i användningen av verktyget 

(Venkatesh et al., 2003). Denna modell studerar IT-införande på en individnivå (Li et al., 2018). 

2.3.4 Diffusion Of Innovation (DOI) 

Diffusion Of Innovation beskriver införande av IT under ett individuellt perspektiv men även 

under ett organisationsperspektiv. Det individuella perspektiv består av fem steg: kunskap, 

övertalning, beslut, genomförande och bekräftelse tillsammans med fem olika egenskaper: 

relativ fördel, jämförbarhet, komplexitet, observerbarhet och undersökningsbarhet, som 

påverkar en enskild individs ställningstagande mot att använda eller att inte använda sig utav 

IT (Doyle et al., 2014).  

Det organisatoriska perspektivet består i sin tur av tre faser: initieringsfasen, beslut samt 

genomförandefasen. Under initieringsfasen identifieras behovet av innovation i två steg: 

justering av dagordning och matchning. I det förstnämnda steget början man rusta upp för en 

förändring. Under matchningssteget identifieras den bästa lösningen. Initieringsfasen slutar 

således när ett beslut har fattats. Beslutet följs upp av genomförandefasen som har tre steg: 

omdefiniering, förtydligande och rutinskapande. Under omdefinieringsstadiet modifieras 

innovationen så att den passar organisationens behov. Därefter sker förtydligandestadiet där 

innovationen gradvis implementeras i organisationen, för att skapa rutiner så att innovationen 

förenas i organisationen (Doyle et al., 2014). 

2.3.5 Technology-Organization-Environment framework (TOE) 

Technology-Organization-Environment består av tre olika kontexter, den tekniska, 

organisatoriska och miljömässiga. Dessa finns för att klargöra vad det är som påverkar 

införandet och användningen av innovationer. Den tekniska kontexten inriktar sig på den 

utnyttjade och den tillgängliga teknik som finns på företaget. Den organisatoriska kontexten 

omfattar beskrivande mått om företaget som till exempel storleken på företaget och hur mycket 

de faktiskt investerar i innovation. Slutligen finns den miljömässiga kontexten som 

koncentrerar sig på företagets omgivning och miljö, vilket bland annat involverar företagets 
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relation till sina konkurrenter och till de statliga myndigheterna. TOE-ramverket undersöker 

således IT-införandet på en organisationsnivå (Li et al., 2018).  

2.3.6 Val av teoretisk modell 

Samtliga ovan beskrivna modeller studerar IT-införandet. Kontentan är att modellerna i sig har 

en liknande struktur, men de skiljer sig åt i hur de förklarar beteenden och användning av 

verktygen (Momani, & Jamous, 2017; Li et al., 2018). TAM, TPB och UTAUT har gemensamt 

att de studerar hur faktorer påverkar användningen av verktygen på individnivå (Li et al., 2018). 

I denna studie har vi valt att fokusera på organisationsperspektivet. Li et al. (2018) förklarar att 

TOE-ramverket och DOI studerar IT-införandet på denna nivå.  

Eftersom att TOE-ramverket och DOI studerar teknikanvändning på organisationsnivå, 

möjliggjorde det en undersökning av de bestämmande faktorerna på en revisionsavdelning, 

snarare än de enskilda revisorerna. TOE-ramverket och DOI överensstämmer i sin helhet med 

varandra. Däremot inkluderar TOE den miljömässiga kontexten som erbjuder en bättre 

förklaringsgrad av IT-införandets möjligheter och begränsningar, vilket DOI exkluderar (Li et 

al., 2018). Utifrån den förda diskussionen valdes TOE-ramverket i denna studie för att 

undersöka användningen av revisionsverktyg. 

TOE-ramverket ger också en insikt i organisationers olika dimensioner och innefattar 

omständigheter som interna resurser och olika villkor inom revisionsbyråer. Detta involverar 

nivån av stöd från företagsledningen vid introduktionen av revisionsverktyg, personalens 

kompetens och vilken budget som finns tillgänglig för att kunna investera i revisionsverktyg 

(Widuri et al., 2016). 

Modellen har även tillämpats i en mängd andra studier om IT. Till exempel har det använts i 

studier om införande av elektroniskt datautbyte, open source-system, elektronisk 

kundrelationshantering, e-förvaltning och luftfartssystem. Även om specifika faktorer som 

används inom de tre kontexten, dvs tekniska, organisatoriska och miljömässiga, varierar mellan 

studier, hittades övergripande stöd för TOE-ramverket i samtliga studier (Widuri et al., 2016). 

I nästa avsnitt kommer TOE-ramverket att redogöras mer djupgående för att få en bättre 

förståelse över ramverkets tre komponenter. Denna redogörelse har även kopplat tidigare 

forskningsresultat från litteratursökningen, för att på så sätt visa vilka faktorer som faller under 

respektive kontext. 
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2.4 TOE-ramverket 

Technology-Organization-Environment framework är framtaget av Rocco DePietro, Edith 

Wiarda och Mitchell Fleischer (Li et al., 2018). TOE ramverket har delats in i tre förklarande 

kontexter som finns till för att förklara införande och användning av innovationer (se Figur 

2.1): tekniska, organisatoriska och miljömässiga. (1) Den tekniska kontexten avser företagets 

redan befintliga teknik men också den tillgängliga tekniken som kan användas på företaget. (2) 

Den organisatoriska kontexten avser interna frågor inom företaget, såsom storlek, ledningens 

attityd och de anställda. (3) Den sista kontexten, miljömässiga, avser platsen där ett företag 

bedriver sin verksamhet, dess bransch, konkurrenter samt relationen som företaget har med 

staten (Li et al., 2018, s. 62; Chiu, Chen & Chen, 2017, s. 18).   

   

 

Figur 2.1 Modifierad TOE-modell (Li et al., 2018) 

I nästkommande tre delavsnitt har en djupare redogörelse gjorts över de tre respektive kontexten 

i ramverket, för att beskriva på vilket sätt de påverkar användningen. 

2.4.1 Den tekniska kontexten 

Denna kontext består av samtlig teknik som en organisation använder, samt den teknik som 

finns tillgänglig för en organisation på marknaden, men som av olika anledningar inte används 

(Baker, 2011). 

Baker (2011) poängterar att det är viktigt för företag i den fortsatta digitaliseringen att med 

försiktighet överväga vilka typer av organisatoriska förändringar som görs vid införande av nya 
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innovationer. Han menar att somliga innovationer kommer ha en negativ påverkan på ett 

företags konkurrenskraft, likväl för branschen som företaget verkar i, medan andra innovationer 

har en relativt liten påverkan. 

Under den tekniska kontexten kommer faktorn IT-kunskap att diskuteras och vilka faktorer som 

påverkar IT-kunskapen utifrån tidigare forskning. Förklaringen av den tekniska kontexten ovan 

visar på att det tekniska kunnandet, IT-kunskapen, är en nyckelkomponent. Det är således 

kunskapen om IT som påverkar användningen av de tillgängliga revisionsverktygen. Forskare 

såsom Abou-El-Sood et al. (2015) har påvisat att IT-kunskaper direkt påverkar användningen 

av verktygen. Taghavi et al. (2003) studie kommer fram till att för hög IT-komplexitet är en av 

orsakerna till varför användning av verktygen tycks påverkas negativt. Av denna anledning är 

det viktigt att en god IT-kunskap finns för att inte hämma användningen. 

Li et al. (2018) poängterar att klienters IT-komplexitet likaså påverkar revisionsprocessen i 

huruvida revisionsverktyg används eller inte. Är klienten långt kommen i digitaliseringen leder 

detta till att revisionen kräver användning av analysverktyg i en större utsträckning. 

Anledningen till det här är att det underlättar förståelsen av de komplicerade transaktionerna i 

redovisningen. Användning av verktyg vid dessa tillfällen kommer reducera tidsåtgång och 

kostnad för revisionen, vilket indikerar på att det fordras en god IT-kunskap för att kunna 

granska en klient som är långt kommen i sin digitala utveckling.  

2.4.2 Den organisatoriska kontexten 

Till den organisatoriska kontexten hör ett företags resurser, egenskaper rörande dess struktur 

och hur humankapital hanteras. Här ingår bland annat intern kommunikation och 

företagsstorlek. Decentraliserade organisationer är specifikt länkade till införande av nya 

innovationer då dessa företag exempelvis lägger vikt på gruppdynamiken. Den interna 

kommunikationen har en signifikant påverkan på medarbetarnas inställning gentemot en 

skiftande organisatorisk miljö (Baker, 2011). Baker hävdar att om företagsledningen 

uppmuntrar organisationen om en förändrad organisatorisk miljö, så kommer medarbetarna att 

ha en mer positiv inställning till den.  

Under den organisatoriska kontexten kommer socialt inflytande, uppmuntran att diskuteras. 

Företagsledningens uppmuntran tycks vara en betydelsefull faktor till varför revisionsverktyg 

används. Li et al. (2018) har bland annat kommit till förståelsen om att uppmuntran spelar en 

nyckelroll i användandet av nästan samtlig teknik i en organisation, inte minst av 
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revisionsverktyg. Vidare menar de att revisionsverktyg fordrar att företagsledningen tar en stor 

plats i organisationen när det kommer till att påverka sina anställda till att börja använda dem. 

Curtis och Payne (2008) menar att socialt inflytande har sitt ursprung från psykologin och att 

individers val ofta påverkas av andra överordnade. Vidare förklarar de att tidigare forskning 

hävdar att de revisorer som är medvetna om överordnades preferenser tenderar att ha en annan 

inställning till revisionsverktyg än de revisorer som inte känner till dessa. 

2.4.3 Den miljömässiga kontexten 

Den miljömässiga kontexten handlar om en organisations struktur, närvaro eller frånvaro av 

teknikleverantörer samt den lagstiftande miljön som råder. Baker (2011) hävdar att företag som 

genomgår en snabb tillväxt har en tendens till att utvecklas mer än företag med en försiktigare 

tillväxt. De aktuella lagstiftarna i ett visst land kan svart på vitt antingen bringa positiva eller 

negativa effekter av sina regler och standarder på ett företags innovativa förmågor. Regler och 

standarder kring säkerhet av olika slag har exempelvis en fördröjande effekt på ett företags 

innovativa förmågor 

Under den miljömässiga kontexten kommer standarders påverkan att diskuteras. Forskarna 

Ahmi och Kent (2012) har identifierat standarder som en faktor som påverkar användningen av 

revisionsverktyg. Forskarna förklarar att American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) och Auditing Practice Board (APB) är exempel på yrkesorganisationer som ger ut 

standarder. Den svenska motsvarigheten är FAR, branschorganisationen för revisorer, samt 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). FAR har i uppgift att 

utveckla branschen med rekommendationer, utbildning och remissverksamhet (FAR, u.å.b.). 

IAASB ger ut högkvalitativa internationella revisionsstandarder, ISA, och ser till att 

konvergensen mellan internationella och nationella standarder förenklas (IAASB, u.å.a.). 

I Ahmi och Kents (2012) forskning visade det empiriska resultatet att om det finns standarder 

för att revisionsverktyg ska användas, påverkar detta användningen av verktygen i en större 

utsträckning. Regler och standarder från yrkesorganisationer och lagstiftare kan ha en direkt 

påverkan på motivationen till att implementera revisionsverktyg, instämmer Widuri et al. 

(2016). 
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2.5 Hypotesbildning 

I följande avsnitt redogörs tidigare forskning inom området, samt de hypoteser som har prövats 

med den insamlade empirin presenterad i kapitel 5. Empiri och analys. Hypoteserna skapades 

så att de kunde placeras in i rätt kontext i TOE-ramverket, det vill säga under den tekniska, 

organisatoriska och miljömässiga kontexten.  

2.5.1 Teknisk hypotesbildning 

Den första kontexten i TOE-ramverket är den tekniska som handlar om de digitala verktyg som 

en organisation använder eller har möjlighet att använda sig av (Baker, 2011). Tidigare forskare 

visar på att IT-kunskap är en av de mest förekommande faktorerna som påverkar användningen 

och införandet av revisionsverktyg (Li et al., 2018; Abou-El-Sood et al., 2015; Ahmi & Kent, 

2012). Forskarna Abou-El-Sood et al. (2015) konstaterade att IT-kunskapen är en 

nyckelkomponent för att kunna hantera de revisionsverktyg som finns tillgängliga i en 

organisation. Kunskapen om IT är en förutsättning för att kunna hantera det verktyg som finns 

tillgängligt vid en revision (Li et al., 2018). Även Taghavi et al. (2003) menar att om det upplevs 

att revisionsverktygen är svåra att använda kommer det att hämma användningen av verktygen. 

Det är viktigt att organisationer, utifrån revisionsverktyget, tränar upp sin personal i syfte att få 

den kunskapen som är viktig att ha för att kunna hantera de verktyg som finns på företaget, 

poängterar Ahmi och Kent (2012). Detta indikerar att organisationen finns som stöd i 

användningen av verktygen (Li et al., 2018). 

Den tidigare forskningen tyder således på att en hög IT-komplexitet fordrar en god IT-kunskap 

för att kunna möjliggöra hanteringen av ett komplext verktyg. Med bakgrund av detta 

resonemang presenteras följande hypotes: 

H1: En hög nivå av IT-kunskap påverkar användningen av revisionsverktyg 

positivt 

2.5.2 Organisatorisk hypotesbildning 

Den andra kontexten i TOE-ramverket är den organisatoriska som handlar om de resurser, 

humankapital och interna kommunikationer som en organisation har (Baker, 2011). Tidigare 

forskning har visat på att ett socialt inflytande, uppmuntran, är en annan viktig faktor som har 

en effekt på hur användningen och introduktionen av revisionsverktyg går till (Li et al., 2018; 
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Pedrosa et al., 2015; Curtis & Payne, 2008). Forskarna Li et al. (2018) har kommit fram till att 

företagsledningen i en organisation har en huvudroll huruvida organisationen tillämpar de 

tillgängliga verktygen i revisionen. Li et al. (2018) menar att företagsledningen måste trycka på 

för att revisorerna ska använda sig av de digitala analysverktygen, för att revisorerna faktiskt 

ska använda sig av dem. Uppmuntran i att använda ett verktyg har sin grund i psykologin, menar 

forskarna Curtis och Payne (2008). För att organisationen ska förstå att revisionsverktygen 

måste användas ska företagsledningen yttra sig om betydelsen av att använda verktygen. 

Pedrosa et al. (2015) visar att det finns ett starkt positivt samband mellan användningen av 

revisionsverktyg när personer uppmuntras till att använda sig av det. 

Den tidigare forskningen tyder således på att en hög uppmuntran från organisationen också 

påverkar revisionsverktygens användning. Med bakgrund av detta resonemang presenteras 

följande hypotes: 

H2: En hög nivå av uppmuntran från organisationen i att använda revisionsverktyg i  

revisionsprocessen påverkar användningen positivt 

2.5.3 Miljömässig hypotesbildning 

Den tredje kontexten i TOE-ramverket är den miljömässiga som handlar om en organisations 

struktur och den lagstiftande miljön. De aktuella standarderna har ett inflytande på 

organisationers innovativa förmågor (Baker, 2011). Tidigare forskare har visat på att standarder 

är något som revisionen måste förhålla sig till dagligen (Li et al., 2018; Widuri et al., 2016; 

Ahmi & Kent, 2012). Li et al. (2018) betonar att standarder torde vara ett kraftfullt sätt att 

motivera användningen av revisionsverktyg. De menar att lagstiftare och yrkesorganisationer 

kan använda standarder för att möjliggöra ett bättre införande av analytiska verktyg, 

revisionsverktyg. I liknande mening menar forskarna Widuri et al. (2016) att de har en direkt 

påverkan på om verktygen används eller inte. Finns det tillgängliga standarder som säger att 

byråerna ska använda sig av olika analytiska verktyg, kommer detta leda till att 

organisationerna använder sig av revisionsverktygen i en större utsträckning (Ahmi & Kent, 

2012).  

Den tidigare forskningen tyder på att standarder medför att olika verktyg behöver användas. 

För att leva upp till standarders innehåll krävs det att revisionsbyråerna och revisorerna 

använder sig av revisionsverktygen i en större utsträckning. Med bakgrund av detta resonemang 

presenteras följande hypotes: 
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 H3: Standarder om revisionens utförande påverkar användningen av 

revisionsverktyg positivt  
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3. Metod 

I följande kapitel redogörs för studiens vetenskapliga och empiriska metod. Kapitlet inleds med 

att presentera studiens forskningsfilosofi och forskningsansats. Forskningsmetoden som har 

använts i arbetet redogörs och det tillvägagångssätt som har valts för att samla in det empiriska 

materialet i undersökningen. Fortsättningsvis sker en beskrivning över hur operationaliseringen 

av de faktorer som enkätundersökningen innehöll har gjorts, en presentation av den 

analysprocess som skedde samt studiens reliabilitet och validitet. Slutligen förs en diskussion 

kring det etiska beaktandet i arbetet. 

3.1 Forskningsfilosofi 

Studiens syfte handlar om att härleda de valda faktorernas påverkan på användningen av 

revisionsverktyg. Undersökningens empiriska data har samlats in i hopp om möjligheten att 

kunna uttala oss om en större population.  

Den här studien syftar till att åstadkomma kunskapen om huruvida de valda faktorerna påverkar 

användningen av revisionsverktyg. Tillvägagångssättet för att få reda på den här informationen 

gjordes genom att undersöka fenomenet direkt med hjälp av en enkätundersökning. Enligt Bell 

et al. (2019) definition utgår denna studie från en epistemologisk forskningsfilosofi, närmare 

bestämt positivismen som är en av två grenar ur epistemologin. Epistemologi handlar om läran 

om kunskap. Vad som gör en kunskap acceptabel, giltig och legitim är frågor som 

epistemologin försöker besvara (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Positivismen handlar 

om att undersöka och förklara mänskliga beteenden med hjälp av en enkätundersökning eller 

något annat instrument (Bell et al., 2019), vilket var avsikten med den här undersökningen. 

3.2 Forskningsansats 

Hypoteserna i den här studien har sin utgångspunkt i tidigare forskning som har presenterats i 

kapitel två. Resultatet som har samlats in har jämförts med de hypoteser som tagits fram, vilket 

i sin tur ledde till att de antingen accepterades eller förkastades. Eftersom hypoteserna har sin 

grund i det fördefinierade teoretiska ramverket innebär det att studien har använt sig av en 

deduktiv forskningsansats (Bell et al. 2019). 

Den deduktiva forskningsansatsen är det vanligaste förhållningssättet mellan teori och 

forskning som forskare tillämpar menar Bell et al. (2019). Vidare menar de att utifrån denna 
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ansats utgår forskaren från tidigare teorier och skapar hypoteser som sedan blir föremål för 

empirisk granskning, vilket var fallet för den här undersökningen. Slutligen hävdar Bell et al. 

(2019) att denna forskningsansats oftast förknippas med en positivistisk forskningsfilosofi, som 

diskuterades i föregående avsnitt. 

3.3 Forskningsmetod och design 

För att kunna undersöka studiens syfte var det betydelsefullt att erhålla en hög svarsfrekvens 

för att ges möjligheten att yttra sig om en större population. I det här fallet är det viktigt påpeka 

studiens korta tidsram, som påverkade valet av forskningsmetod. Dessutom var det viktigt att 

ta hänsyn till att revisionsbranschen har en högre arbetsbelastning under vårmånaderna (PwC, 

2015), vilket påverkade hur det empiriska materialet samlades in.  

För att få en god förståelse för de faktorer som eventuellt påverkar användningen av 

revisionsverktyg i Sverige, krävdes det att den empiriska undersökningen kunde generera en 

hög svarsfrekvens, förklarar Bell et al. (2019). Vid sådana omständigheter är en kvantitativ 

metod i form av enkätundersökningar ett praktiskt sätt för att studera komplexa frågor på en 

generell nivå, hävdar Denscombe (2016). Den vanligaste anledningen till att forskning 

använder en kvantitativ ansats är för att skapa en panoramavy över hur saker och ting fungerar 

och ser ut.  

Utifrån ovan förd diskussion föll valet på en kvantitativ ansats och detta med hjälp av en 

enkätundersökning. Studien har till syfte att undersöka tre variabler, faktorer, vilket enligt 

Denscombe (2016) förknippas med en kvantitativ forskning. Det finns ett flertal olika former 

av enkätundersökningar och de kan bland annat genomföras genom telefon, internet, post eller 

ansikte mot ansikte (Denscombe, 2016). Valet föll på en webbaserad enkät eftersom att det är 

tidsbesparande och möjliggör en snabb datahantering och bred geografisk täckning, samt 

minskar behovet av papper. Studiens viktigaste begränsning var dess tidsram. Därför valdes en 

enkätundersökning då det effektivt kunde bidra med värdefull empirisk data inom den tidsram 

som har gällt för studiens färdigställande.  

Enkäten skickades ut till respondenterna först efter det att det teoretiska ramverket var 

färdigställt. Som tidigare nämnt har enkäten designats utifrån tidigare forskning. 

Undersökningen har således haft ett tydligt mål, att undersöka specifika faktorer i en svensk 

kontext, för att få indikationer på huruvida tidigare forsknings funna faktorer antingen kunde 

bekräftas eller dementeras i Sverige.  
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Innan enkäten skickades ut till respondenterna för insamling av empiriskt data genomfördes en 

pilotstudie i syfte att undersöka huruvida “de svarande tolkar frågor och svar på samma sätt” 

som de eftersträvas (Ejlertsson, 2014, s. 90). Pilotstudien resulterade i nyttig information, vilket 

gjorde att förbättringar av enkäten kunde utföras innan den skickades ut. 

Det är viktigt att poängtera att den kvantitativa ansatsen har några stycken fundamentala 

nackdelar. Första nackdelen är att samhällsvetenskapen består av kvalitativa data snarare än 

kvantitativ sådan. Vid tillämpning av en kvantitativ ansats innebär detta att det kvalitativa 

materialet har tvingats till en numerisk form. En av följderna av detta problem uppstår 

exempelvis när respondenter ska besvara en enkät. Det är inte alltid självklart att hela 

populationen i urvalet kommer att tolka premisserna i enkäten på liknande sätt. En ofta använd 

lösning till problematiken är att konstruera frågorna i enkäten med svarsalternativ (Bell et al., 

2019, s. 181), vilket gjordes för att minska risken för misstolkningar (se Bilaga 1). 

Nästa nackdel med enkätundersökningar är om de tillfrågade respondenterna faktiskt har den 

kunskap som fordras för att besvara enkäten i fråga, eller om respondenterna har en liknande 

inställning till ämnet i deras vardagliga liv (Bell et al., 2019). Med tanke på den korta tidsramen 

var detta svårt att fastställa. En kontroll över samtliga revisionsbyråer gjordes innan enkäten 

skickades ut, för att säkerställa att företagen var registrerade hos Revisorsinspektionen. Denna 

kontroll gjordes för att minska risken för att enkäten skulle hamna hos olämpliga företag.   

Forskaren Blumer (1956) i Bell et al. (2019) hävdar att forskning som syftar till att förklara 

relationen mellan faktorer bortser från hur respondenterna som ingår i urvalet tolkar de berörda 

variablerna som undersöks. Kopplat till de tidigare nackdelarna ovan, menar Blumer att 

respondenternas definitioner av variablerna ignoreras, vilket kan leda till snedvridna svar. 

Problematiken kring de eventuellt snedvridna svaren kunde inte påverkas direkt. Emellertid har 

respondenterna haft möjlighet att kontakta oss om det uppstod några oklarheter (se Bilaga 1). 

3.4 Urval och genomförande 

Målgruppen för denna studie var revisorer som arbetade på revisionsbyråer i Sverige. Flera 

metoder användes för att nå ut till revisionsbyråerna och revisorerna i Sverige, men samtlig 

kommunikation skedde via mail. I mailet redogjordes en kort presentation av arbetet och 

enkäten (se Bilaga 2). Revisorer kontaktades direkt med hjälp av våra personliga kontakter, 

vilket förenklade urvalsprocessen med att identifiera lämpliga respondenter. Därefter har dessa 
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personliga kontakter föreslagit lämpliga revisorer som eventuellt skulle kunna delta i 

enkätundersökningen, vilket Denscombe (2016) skulle förklarat som ett snöbollsurval.  

Revisorsinspektionens register över revisionsbyråer i Sverige har också använts, med anledning 

att hitta fler byråer som kunde kontaktas och för att kontrollera att dessa var registrerade 

revisionsföretag. Kontakt togs sedan antingen med byråernas studentansvariga, om sådana 

fanns, eller så mailades enkäten ut till byråns allmänna e-postadress. I dessa fall har personerna 

som ansvarade för företagets mail eller den som var studentansvarig vidarebefordrat mailet till 

lämpliga personer som kunde delta i enkätundersökningen. De revisionsbyråer och personliga 

kontakter som kontaktades i denna studie uppgick till totalt 187 stycken. Även i denna situation 

tillämpades ett snöbollsurval då kontaktpersonerna vidarebefordrade enkäten till lämpliga och 

potentiella kandidater som kunde ingå i undersökningen (Denscombe, 2016). 

Tabell 3.1 Svarsfrekvens 
 Antal Andel 
Tackat ja 23 12,3% 
Tackat nej 11 5,9% 
Ingen respons 153 81,8% 
Total 187 100% 

Någon exakt svarsfrekvens har inte kunnat fastställas på grund av det snöbollsurval som 

tillämpades i undersökningen. Den knappa tidsramen gjorde att det inte gavs tillfälle att be 

samtliga kontaktade om att återkoppla till oss om hur många som hade besvarat enkäten. Den 

ovissa svarsfrekvensen är en brist i studien som är värd att notera. Något som däremot kan 

presenteras är hur många av de kontaktade som hörde av sig och tackade ja till att delta i 

undersökningen, vilket var 12,3% (se Tabell 4.1). Däremot kan vi inte med säkerhet fastställa 

att enbart dessa tillfrågade var de som ingick i undersökningen. Även de andra tillfrågade som 

inte återkopplade till oss om huruvida de ville delta eller inte kan ha besvarat enkäten. 

Antalet respondenter i undersökningen torde påverkats av att arbetet skrevs under våren. 

Revisorerna har som mest att göra under den perioden av året (PwC, 2015) och detta kan ha 

resulterat i att färre valt att besvara enkätundersökningen på grund av tidsbrist. Enkäten låg 

aktiv i nio dagar på webbenkater.com och valdes att stängas ned efter den nionde dagen. På 

grund av den korta tidsramen och för att vi ansåg att urvalsstorleken var tillräckligt 

representativt för den totala populationen revisorer, valde vi att stänga enkäten för att påbörja 

sammanställningen och analysen av det empiriska materialet. 
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En betydande brist med urvalet är att det inte med säkerhet går att fastställa att respondenterna 

som har besvarat enkäten endast utgörs av revisorer. Nackdelen med snöbollsurval är att det 

krävs en kontroll över vilka individer som har erhållit enkäten. Den knappa tidsramen gjorde 

att det inte fanns tid att göra en återkoppling till samtliga kontaktpersoner och således finns det 

en oklarhet kring urvalet. 

3.5 Operationalisering 

För att genomföra undersökningen utformades en enkät utifrån den teoretiska referensramen 

(se Bilaga 1). För att undersöka huruvida faktorerna presenterade under 2.5 Hypotesbildning 

hade en potentiell påverkan på användningen behövdes först faktorerna operationaliseras. 

Operationalisering syftar till att försöka “översätta eller operationalisera det abstrakta och 

kanske omätbara begreppet till något konkret och mätbart” (Körner & Wahlgren, 2015, s. 15). 

Begrepp operationaliseras genom att ett par mätvärden försöker förklara begreppet i frågan 

(Körner & Wahlgren, 2015). I detta avsnitt kommer en presentation för hur operationaliseringen 

kommer att gå till för att kunna förklara faktorerna kvantitativt (Saunders et al., 2016). 

Efter en operationalisering blir det således möjligt att kunna mäta faktorerna kvantitativt i den 

designade enkäten. Studiens beroende variabel är användning medan de oberoende variablerna 

är IT-kunskap, uppmuntran och standarder. För att uppnå en hög reliabilitet och validitet 

fordrades först att samtliga faktorer var definierade och operationaliserade, vilket möjliggjordes 

genom den designade enkäten. 

3.5.1 Beroende variabler 

Den beroende variabeln i den här studien är användning. Syftet som tidigare beskrivits är att 

undersöka på vilket sätt användningen av revisionsverktyg påverkas av olika faktorer. En 

beroende variabel är något som ändras i samband med förändring i andra variabler, de 

oberoende variablerna (Saunders et al., 2016). 

Den beroende variabeln mäts med hjälp av fråga fyra (se bilaga 1). I vilken omfattning använder 

ditt företag sig av revisionsverktyg i...?. Delfrågorna i fråga fyra bestod av (1) 

Revisionsprocessen i sin helhet, (2) Planeringsfasen, (3) Substansgranskningsfasen och (4) 

Rapporteringsfasen. Frågorna besvaras med hjälp av en sjugradig likertskala där 1=aldrig, 

4=ibland och 7=alltid. Det fanns även ett “vet ej”-alternativ för de personer som kände att de 

inte kunde besvara frågan. 
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Frågorna inspirerades av Li et al. (2018) studie. De tog reda på hur respondenterna såg på 

begreppet användning genom att fråga dem om deras uppfattning om hur ofta verktygen 

används på företaget. 

3.5.2 Oberoende variabler 

Saunders et al. (2016) beskriver en oberoende variabel som något som orsakar en förändring på 

den beroende variabeln (användning). Studiens syfte gick ut på att identifiera faktorer bakom 

användningen av revisionsverktyg. Således är de oberoende variablerna i denna studie, utifrån 

argumentationen i den teoretiska referensramen: IT-kunskap, uppmuntran och standarder. 

3.5.2.1 IT-kunskap 

IT-kunskap mäts med hjälp av fråga fem (se Bilaga 1). Ge din åsikt om huruvida nedanstående 

alternativ påverkar hanteringen av revisionsverktyg. Denna fråga består av sju delfrågor. 

Frågorna besvaras med hjälp av en sjugradig likertskala där 1=inte alls, 4=varken eller och 

7=mycket. Det fanns även ett “vet ej”-alternativ för de personer som kände att de inte kunde 

besvara frågan. Delfrågorna bestod av (1) Hur bedömer du att IT-kunskaper påverkar 

hanteringen av revisionsverktyg?, (2) Hur bedömer du att din förståelse/kunskap inom IT 

påverkar hanteringen av revisionsverktyg?, (3) Hur bedömer du att svårighetsgraden i ett 

revisionsverktyg påverkar hanteringen av verktyget?, (4) Hur bedömer du att intresse för IT 

påverkar hanteringen av revisionsverktyg?, (5) Hur bedömer du att ledningens intresse för IT 

påverkar hanteringen av revisionsverktyg?, (6) Hur bedömer du att “rädslan för att göra fel” 

påverkar hanteringen av revisionsverktyg? och (7) Hur bedömer du att erfarenhet av datoriserad 

revision påverkar hanteringen av revisionsverktyg? 

Frågan inspirerades av Abou-El-Sood et al. (2015) och Ahmi och Kents (2012) studie. Ahmi 

och Kent (2012) tog reda på IT-kunskapens påverkan på användningen genom att exempelvis 

få förståelse för respondenternas personliga förmågor. En av delfrågorna handlade om att få 

information om respondenternas förståelse för de revisionsverktyg som fanns på deras företag. 

Förväntningen var att IT-kunskap är positivt korrelerad med användning av revisionsverktyg.  

Frågan inspirerades av Abou-El-Sood et al. (2015) och Ahmi och Kents (2012) studie. Från 

läsningen av följande tidigare forskning har en förståelse för hur dessa forskare har undersökt 

forskningsfrågan.  
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Från läsningen av följande tidigare forskning har tolkningar gjorts över hur forskarna eventuellt 

har kunnat tänka sig ställa sina frågor för att ta reda på den empiriska information som de 

presenterar i sina studier. I Ahmi och Kents (2012) studie får vi indikationer på att de tog reda 

på IT-kunskapens påverkan på användning genom att exempelvis få förståelse för 

respondenternas personliga förmågor. Forskarna diskuterar bland annat respondenternas 

förståelse för de revisionsverktyg som fanns på deras företag. Förväntningen var att IT-kunskap 

är positivt korrelerad med användningen av revisionsverktyg. 

3.5.2.2 Uppmuntran 

Uppmuntran mättes med hjälp av fråga sex i enkäten (se Bilaga 1). Ge din åsikt om företagets 

attityd gentemot revisionsverktygen. Denna fråga består av fem delfrågor. Frågorna besvaras 

med hjälp av en sjugradig likertskala där 1=instämmer inte alls, 4=varken eller och 

7=instämmer helt. Det fanns även ett “vet ej”-alternativ för de personer som kände att de inte 

kunde besvara frågan. Delfrågorna bestod av (1) Ledningen kräver regelbundet deltagande i 

workshops i dataanalys eller i träningskurser, (2) Ledningen hjälper till vid implementering och 

hantering av revisionsverktyg, (3) Ledningen kräver att man använder revisionsverktyg någon 

gång i revisionsprocessen, (4) Ledningen vill att man använder revisionsverktyg regelbundet, 

och (5) Ledningen uppmuntrar er till att använda revisionsverktyg i revisionsprocessen. 

Frågan inspirerades av Li et al. (2018) studie. Forskarna tog reda på huruvida uppmuntran 

påverkar användningen genom att undersöka om den högre hierarkin är uppmuntrande till 

användningen av revisionsteknik eller inte. Förväntningen var att uppmuntran är positivt 

korrelerad med användning av revisionsverktyg.  

3.5.2.3 Standarder 

Standarder mäts med hjälp av fråga sju (se Bilaga 1). Ge din åsikt om huruvida nedanstående 

alternativ påverkar hanteringen av revisionsverktyg. Denna fråga består av fyra delfrågor. 

Frågorna besvaras med hjälp av en sjugradig likertskala där 1=inte alls, 4=varken eller och 

7=mycket. Det fanns även ett “vet ej”-alternativ för de personer som kände att de inte kunde 

besvara frågan. Delfrågorna bestod av (1) Hur bedömer du att förekomsten av revisionsmetodik 

på företaget påverkar hanteringen av revisionsverktyg?, (2) Hur bedömer du att 

revisionsstandarder (ex: ISA) uppmuntrar till användning av revisionsverktyg?, (3) Hur 

bedömer du att den professionella revisorsbedömningen påverkar hanteringen av 
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revisionsverktyg? och (4) Hur bedömer du att revisionsstandarder (ex: ISA) påverkar 

hanteringen av revisionsverktyg?.  

Frågan inspirerades av Ahmi och Kent (2012) studie. De tog reda på om standarder påverkar 

användningen genom att ställa frågor till respondenter inom revisionsbranschen. Förväntningen 

var att standarder är positivt korrelerad med användning av revisionsverktyg. 

Från läsningen av följande tidigare forskning har tolkningar gjorts över hur forskarna Ahmi och 

Kent (2012) eventuellt har kunnat tänka sig ställa sina frågor för att ta reda på den empiriska 

information som de presenterar i sin studie. I deras studie har de tagit reda på standarders 

påverkan på användningen genom att ställa frågor rörande standarder i branschen till 

respondenter som arbetar som revisorer. Förväntningen var att standarder är positivt korrelerad 

med användning av revisionsverktyg. 

3.5.3 Bakgrundsvariabler 

Enkäten innehöll även bakgrundsvariabler, vilka var: kön, ålder samt titel (se Bilaga 1). 

Variablerna hade inget primärt fokus, vilket har sin utgångspunkt i att vår litteratursökning inte 

indikerade att exempelvis kön och ålder var faktorer som stack ut och påverkade användningen 

av revisionsverktyg i större utsträckning. Emellertid poängterar Ejlertsson (2014, s. 86) att 

dessa typer av bakgrundsvariabler ofta är lämpliga att ha med i en studie för “att dels kunna 

presentera skillnaderna, dels kunna ta hänsyn till dem vid analysen av resultaten”. 

3.6 Analysprocess 

Efter det att den empiriska undersökningen genomfördes har den insamlade empirin från 

enkätundersökningen sammanställts, vilket gjordes per automatik med hjälp av webbsidan 

webbenkater.com. Därefter överfördes det sammanställda materialet till SPSS med en Excel-

fil. Med hjälp av SPSS har sedan en analys genomförts för att få reda på huruvida hypoteserna 

i studien skulle accepteras eller förkastas, vilket gjordes med en signifikansnivå på 5%. Enligt 

Körner och Wahlgren (2015) är en signifikansnivå på 5% det minsta som kan användas för att 

mäta om sambanden i en studie kan anses vara statistiskt giltiga. Dessutom kommer en 

tioprocentig signifikansnivå att diskuteras för att påvisa svaga samband. 

Huvudmetoden för att studera huruvida det empiriska materialet accepterar eller förkastar 

hypoteserna var att göra en regressionsanalys för att se hur de oberoende variablerna (IT-
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kunskap, uppmuntran & standarder) påverkade den beroende variabeln (användning) (Saunders 

et al., 2016). Som tidigare diskuterats i arbetet syftade studien till att undersöka hur de valda 

faktorerna i arbetet påverkar användningen av revisionsverktyg. I undersökningen användes 

fyra variabler för att mäta om det fanns ett statistiskt samband mellan dessa. Detta resulterade 

i att en multipel regressionsanalys användes för att mäta sambandet (Saunders et al., 2016). 

Analysen har även använts för att undersöka huruvida hela modellen i sin helhet kunde anses 

vara signifikant, det vill säga statistiskt säkerställd (Körner & Wahlgren, 2015).  

Bortsett från den multipla regressionsanalysen har även Pearsons korrelationskoefficient och 

Cronbachs Alfa använts för att mäta hur korrelationen mellan variablerna såg ut (Bell et al., 

2019; Ejlertsson, 2014). Ett Cronbachs Alfa-test gjordes för att få indikation på huruvida 

enkätfrågorna kunde slås samman till en variabel för respektive kontext, vilket underlättade 

analysen av den multipla regressionen (Bell et al., 2019). Korrelationen har valts att undersökas 

med Pearsons korrelationskoefficient, eftersom att riktningskoefficienten förklarar huruvida 

förhållandet mellan variablerna eventuellt strider mot de antaganden som har gjorts i arbetet. 

3.7 Reliabilitet och validitet 

I kvantitativa undersökningar spelar reliabiliteten och validiteten en betydelsefull roll. När nya 

mätningar utförs bör alltid en undersökning göras avseende reliabilitet och validitet (Bell et al., 

2019, s. 175). Enkäten har utformats på ett vis så att varje fråga var uppbyggd med ett vardagligt 

språk. Avsikten var att respondenterna enklare skulle kunna tyda och förstå de ställda frågorna 

(Ejlertsson, 2014), detta för att bidra till en högre grad av reliabilitet och validitet. 

3.7.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet beskriver sannolikheten för att få samma resultat om en liknande 

undersökning som har genomförts. (Saunders et al., 2016). Bell et al. (2019) menar att 

reliabilitet kan delas in i tre delar: stabilitet, intern reliabilitet och inter-rater reliabilitet. Den 

första delen, stabilitet, handlar om att forskaren utför samma test två gånger för att undersöka 

huruvida resultatet i de båda testerna ger ett liknande resultat. Den här studien har inte 

möjligheten att testa resultatet två gånger med tanke på den korta tidsramen för studiens 

färdigställande. Av denna anledning kan inte stabiliteten testas i denna studie.  

Den andra delen, intern reliabilitet, handlar om att forskare skapar ett flertal frågor för att 

undersöka variabler, menar Bell et al. (2019). I denna studie använde vi oss av fyra variabler, 
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användning, IT-kunskap, uppmuntran och standarder. Variablerna mäts med hjälp av mer än en 

fråga, vilket indikerar att intern reliabilitet är av betydelse och kommer således öka reliabiliteten 

för studien då fler frågor har använts för att mäta samma variabel.  

Den tredje och sista delen, inter-rater reliabilitet, handlar om de subjektiva bedömningar som 

görs vid översättning eller kategorisering av empiriska data. I denna del hamnar exempelvis 

öppna frågor i en enkätundersökning. En forskare måste vid sammanställning och analys av en 

enkät göra beslut om hur kategorisering av materialet ska ske och detta med subjektivitet, menar 

Bell et al. (2019). Genom att exkludera öppna frågor minimeras risken för att det presenterade 

empiriska materialet påverkas av subjektiva bedömningar. I denna studie har enbart en öppen 

fråga använts, vilket var frågan om respondenternas ålder. Det empiriska materialet i denna 

studie anser vi inte har påverkats vid analysen vad gäller respondenternas åldrar och således 

torde det föreligga en hög inter-rater reliabilitet i studien. 

Vidare var målsättningen att försöka få så ärliga svar som möjligt i enkätundersökningen, för 

att på så sätt stärka reliabiliteten. Detta har gjorts genom att respondenterna fick vara anonyma 

i studien (Ejlertsson, 2014). I enkätutskicken har denna information redogjorts för deltagarna 

innan de började besvara enkäten (se Bilaga 1). 

Något annat som är viktigt att understryka var den begränsade tidsramen rådde för att 

färdigställa studien. Den knappa tidsramen kan komma att skapa komplikationer då framtida 

forskning möjligtvis inte kommer att få ett snarlikt resultat. Framtida studier inom detta området 

i Sverige kan komma att ha en större tidsram och på så sätt erhålla ett forskningsresultat med 

rikligare data. Slutligen, genomfördes en pilotstudie för att få en indikation på om frågorna i 

enkäten har tolkats på det sätt som de var avsedda, vilket har lett till en ökad reliabilitet 

(Ejlertsson, 2014). 

3.7.2 Validitet 

Validitet handlar om att de valda metoderna i studien faktiskt mäter det som är avsett att mätas 

(Saunders et al., 2016). Denna studies validitet stärktes genom att vi använde oss av tidigare 

forskning. Sättet som faktorerna har undersökts på i enkäten har tagits fram utifrån det 

teoretiska ramverket i kapitel 2. Detta har resulterat i att faktorerna mätts på ett sådant sätt som 

det går att finna stöd för i litteratursökningen. 
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Vidare menar Bell et al. (2019) att validitet kan delas in i fem delar: uppenbar validitet, samtidig 

validitet, prediktiv validitet, konvergent validitet och diskriminativ validitet. Den första delen, 

uppenbar validitet, handlar om att en forskare som har skapat ett nytt mätinstrument måste 

undersöka huruvida mätinstrumentet mäter det som var avsett att mätas. I denna studie har vi 

utgått från hur tidigare forskare har mätt faktorerna i sina undersökningar, varpå den uppenbara 

validiteten inte ansågs nödvändig att testas vidare.  

I den andra delen, samtidig validitet, menar Bell et al. (2019) att forskning bör mäta en och 

samma variabel i mer än en fråga. Variablerna användning, IT-kunskap, uppmuntran och 

standarder har mätts i mer än en fråga, varpå korrelationen mellan dessa frågor har testats med 

Cronbachs Alfa. Testet ger ett statistiskt mått på ”hur väl de olika frågorna som ingår i indexet 

samvarierar (korrelerar)” (Ejlertsson, 2014, s. 98). Utifrån detta var det inte av betydelse för 

studien att testa den samtidiga validiteten ytterligare.   

Den tredje delen, prediktiv validitet, handlar om att forskare gör mätningar på kriterievariabler 

senare i tiden. Denna del syftar således i att forskaren undersöker samma sak vid två olika 

tillfällen med samma respondenter. Som nämnts föreligger en kort tidsram för att färdigställa 

följande studie, varpå det inte har funnits möjlighet att testa den prediktiva validiteten i denna 

studie.     

Den fjärde delen, konvergent validitet, handlar om att forskaren jämför den insamlade 

empiriska datan med data som har samlats in med hjälp av ett annat mätinstrument, som tillika 

undersöker samma sak. Tanken är att se om det insamlade materialet konvergerar med vartannat 

(Bell et al., 2019). Den sista delen, diskriminativ validitet, är motsatsen till konvergent validitet. 

Detta handlar om att forskaren jämför den insamlade empiriska datan med data som har samlats 

in med hjälp av ett annat mätinstrument som inte undersöker samma sak. Tanken är att forskaren 

ska komma fram till huruvida två olika mätinstrument, som mäter olika saker, faktiskt inte 

relaterar till vartannat. Både konvergent och diskriminativ validitet finns det inte någon 

möjlighet att testa i denna studie, eftersom det föreligger en kort tidsram för att färdigställa 

studien. 

Webbenkater.com har använts för att distribuera den webbaserade enkäten i denna studie, vilket 

möjliggjorde en smidig sammanställning av den empiriska datan för att på så sätt direkt kunna 

matas in i SPSS. Detta gjordes i syfte att minska risken för felaktiga inmatningar av den 

insamlade empirin. 
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3.8 Etiska beaktanden 

All samhällsforskning har en förväntan om att förhålla sig på ett etiskt sätt (Denscombe, 2016), 

vilket denna studie inte är ett undantag ifrån. Denscombe menar att det finns fyra 

huvudprinciper som forskningsetiken har sin grund i; (1) deltagarnas intressen ska skyddas, (2) 

deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke, (3) forskare ska arbeta på ett 

öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen och (4) forskningen ska följa den 

nationella lagstiftningen.  

Den första principen syftar till att forskningen inte ska leda till att människor kommer lida skada 

under eller efter studien. Detta betyder att man som forskare måste upptäcka de konsekvenser 

som kan uppstå genom deltagandet och i så fall överväga att vidta åtgärder för att skydda 

respondenterna mot fysisk, psykisk och personlig skada (Denscombe, 2016). I denna studie 

ansågs det inte föreligga någon risk för att respondenterna skulle lida någon skada av att delta 

i undersökningen. Deltagarnas personliga uppgifter har dessutom behandlats konfidentiellt. 

Den andra principen handlar om att deltagarna i undersökningen inte får bistå med någon hjälp 

i studien mer än att agera respondent. Att vara respondent måste även vara något som de gör 

frivilligt. En individ ska med andra ord kunna tacka nej till att vara en del av forskningen, menar 

Denscombe (2016). I denna studie har ingen blivit tvingad till att besvara enkäten. Innan en 

person besvarade enkäten framgick information om studiens syfte och att respondenterna fritt 

kunde välja mellan att delta eller avstå från att besvara enkäten (se Bilaga 2). Således anser vi 

att den andra principen följs.  

Den tredje principen syftar till att forskaren inte ska visa på falska illusioner och oriktiga 

fabrikationer av forskningen för att locka till sig respondenter. Forskningen ska presenteras 

öppet, tydligt och objektivt för att på så sätt förklara för en eventuell respondent om vad det 

empiriska materialet kommer att användas till (Denscombe, 2016). Forskningens syfte 

presenterades i enkäten för att respondenterna skulle ha en möjlighet att läsa igenom vad det 

empiriska materialet skulle användas till. Detta tillvägagångsätt indikerar på öppenhet, 

tydlighet och objektivitet, varpå denna studie följer den tredje principen. 

Den fjärde principen syftar till att undersökningen inte får stå över eller utanför lagen. Det gäller 

att förhålla sig inom lagens ramar i forskningsämnet och till de lagar om bedrägeri och 

upphovsrätt, vilka sätter gränser för vad som är legitimt att samla in som empirisk data. Denna 
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studie torde vara i linje med denna princip då det inte finns några tecken på att undersökningen 

bryter mot Sveriges lagstiftning.  

För att beakta de etiska aspekterna i undersökningen har webbenkater.com varit ett bra 

alternativ för att samla in kvantitativa data på. Vår enkät som har konstruerats med hjälp av 

webbsidan har möjliggjort att de etiska frågorna har beaktats. I Webbenkäters integritetspolicies 

har det framgått att de tecknar avtal om konfidentialitet och datahantering med sina partners 

(Webbenkäter, 2018). Detta eftersom att de vill garantera att de etiska aspekterna vad gäller 

sekretess och säkerhet följs. Webbsidan tar även hänsyn till minderåriga och dess säkerhet, då 

alla personer under 13 år som registreras i undersökningar tas bort. 
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4. Empiri och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys. Kapitlet inleds med att redogöra för 

beskrivande statistik över den insamlade empirin från enkätundersökningen, vilket fortsätter 

med ett Cronbachs Alfa-test för samtliga variabler för få att en indikation på huruvida en 

sammanslagning av enkätfrågorna var möjlig. Slutligen har det empiriska materialet analyserats 

med hjälp av en multipel regressionsanalys för att kunna besvara om hypoteserna kunde 

accepteras eller förkastas. 

4.1 Beskrivande statistik 

I följande avsnitt presenteras beskrivande statistik av bakgrundsinformationen som enkäten 

bestod av. Totalt påbörjade 161 respondenter att besvara enkäten. Av dessa 161 respondenter, 

besvarade samtliga 161 respondenter enkätfrågorna som hör till den beskrivande statistiken, 

bakgrundsinformationen. Däremot, har 143 respondenter valt att besvara samtliga enkätfrågor, 

vilket har resulterat i att enbart 143 enkätsvar har kunnat användas i den fortsatta analysen efter 

följande avsnitt. Vi har valt att använda de fullständiga 161 besvarade enkäterna i den 

beskrivande statistiken för att minimera inflytandet på det empiriska materialet. Exkluderas 

material manuellt av oss som forskare, kan resultatet anses subjektivt och därmed påverka 

forskningsresultatets utfall. 

I den här studien har det varit svårt att bedöma en svarsfrekvens eftersom att enkäten i fråga har 

mailats ut till en rad olika kontaktpersoner och revisionsbyråer. Det är kontaktpersonen på 

revisionsbyråerna som har vidarebefordrat enkäten till revisorer inom respektive företag. Av 

denna anledning har det inte funnits någon möjlighet att beräkna någon exakt svarsfrekvens, på 

grund av snöbollseffekten (Denscombe, 2016). Snöbollsurvalet användes för att 

kontaktpersonerna skulle hjälpa oss med att finna nya potentiella respondenter. Emellertid kan 

en redogörelse göras för de som har återkopplat huruvida de ville hjälpa oss med 

undersökningen eller avstå från att delta (avsnitt 3.4, Tabell 3.1). Med säkerhet går det däremot 

inte att yttra sig om den resterande populationen som ingick i urvalet.  
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Tabell 4.1 Könsfördelning 

 Antal Andel 
Man 72 44,7% 
Kvinna 89 55,3% 
Total 161 100% 

Av de 161 besvarade enkäterna har 72 stycken män deltagit och 89 stycken kvinnor, vilket 

redogörs i Tabell 5.1. Revisorsinspektionen har publicerat statistik för hur många auktoriserade 

och godkända revisorer som fanns i Sverige under maj 2019 (Revisorsinspektionen, 2019). I 

följande material har vi funnit olikheter med den empiriska data i vår undersökning. Andelen 

auktoriserade och godkända revisorer som var män uppgick till 65,11% medan 34,88% var 

kvinnor. Jämfört med statistiken från Revisorsinspektionen är andelen kvinnor i vår 

undersökning mindre jämfört med andelen män (se Tabell 4.1). Detta kan antyda att urvalet i 

den här studien inte är representativt.  

Tabell 4.2 Justerad könsfördelning 

 Antal Andel 
Man 32 61,5% 
Kvinna 20 38,5% 
Total 52 100% 

Det är däremot viktigt att tydliggöra att statistiken från Revisorsinspektionen enbart berör 

auktoriserade och godkända revisorer, medan urvalet från enkätundersökningen även har 

behandlat revisorsassistenter, seniora revisorer och revisorer med titeln manager. Därför har en 

tabell med en justerad könsfördelning gjorts som enbart beaktar titlarna auktoriserad och 

godkänd revisor (se Tabell 4.2). Utifrån den justerade könsfördelningen finns en större likhet 

med statistiken från Revisorsinspektionen (2019), vilket tyder på att det empiriska materialet 

trots allt torde vara någorlunda representativt för den totala populationen av revisorer i Sverige.  

Tabell 4.3 Åldersfördelning 

Medelvärde 32,650 
Median 29,000 
Standardavvikelse 10,175 
Min 22,000 
Max 67,000 

Samtliga respondenter som deltog i enkätundersökningen svarade på hur gamla de var. De blev 

tillfrågade att ange sin ålder i hela år och åldersfördelningen redovisas i Tabell 4.3 nedan. Ur 

följande tabell går det att utläsa att medianåldern för de revisorer som har deltagit i 
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undersökningen låg på 29 år, medelvärdet för dessa är 32,7 år och standardavvikelsen uppgick 

till 10,2 år. Åldern för den yngsta revisorn som deltog var 22 år medan den äldsta var 67 år. 

I Tabell 4.4 presenteras revisorernas yrkesnivå. Undersökningen resulterade i att största 

andelen, 44,7%, av respondenterna bestod av revisorsassistenter, vilket motsvarar 72 individer. 

31,1% av respondenterna hade titeln auktoriserad revisor, vilket motsvarar 50 individer. Antalet 

seniora revisorer uppgick till 31 stycken, vilket motsvarar 19,3% av urvalspopulationen. 

Slutligen deltog två godkända revisorer (1,2%) och sex revisorer med titeln manager (3,7%) i 

undersökningen. 

Tabell 4.4 Yrkesnivå 

 Antal Andel 
Auktoriserad revisor 50 31,1% 
Godkänd revisor 2 1,2% 
Manager 6 3,7% 
Senior 31 19,3% 
Revisorsassistent 72 44,7% 
Total 161 100% 

4.2 Sammanslagning 

Innan någon ytterligare analys av det empiriska materialet kunde göras undersöktes huruvida 

enkätfrågorna som tillhör respektive variabel, användning, IT-kunskap, uppmuntran och 

standarder, kunde sammanslås till en och samma variabel för respektive faktor. Detta har 

undersökts med hjälp av ett Cronbachs Alfa-test (se Tabell 4.5), vilket ger ett mått på den 

interna reliabiliteten mellan variabler (Bell et al., 2019). Med andra ord indikerade testet om de 

olika frågorna från enkäten kunde slås ihop (Pallant, 2016).  

Enlig Bell et al. (2019) är Cronbachs Alfa det mest använda testet för att mäta variablers interna 

reliabilitet. Pallant (2016) menar att värdet på Cronbach Alfa bör ligga över 0,7. Koefficienten 

som kalkyleras fram varierar mellan 0 och 1, där 0 innebär att det inte föreligger någon intern 

reliabilitet och 1 att det föreligger en perfekt intern reliabilitet (Bell et al., 2019). Cronbachs 

Alfa-värdet som erhålls är känsligt för det antal värden som mätts (Pallant, 2016). Pallant 

(2016) förklarar att undersökningar där det sammanlagda antalet variabler understiger tio, för 

respektive variabel, kan anta lägre värden ju färre variabler som analysen har inkluderat. I den 

här studien har antalet variabler understigit tio stycken, vilket som följd innebär att Cronbachs 

Alfa-värdena kan vara något lägre i tabellen än vad de egentligen är (se Bilaga 1 & Tabell 4.5). 
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I Cronbachs Alfa-testet som har gjorts erhölls värden som samtliga översteg gränsvärdet 0,7. 

Ur Tabell 4.5 nedan går det att utläsa följande: För den beroende variabeln användning visar 

den interna reliabiliteten på ett värde av 0,758 enligt Cronbachs Alfa-testet. Vidare för den 

tekniska kontexten erhölls ett Cronbachs Alfa-värde på 0,754. Den interna reliabiliteten för den 

organisatoriska kontexten uppgick till ett värde av 0,821 och slutligen den sista kontexten, den 

miljömässiga, erhöll ett Cronbachs Alfa-värde på 0,774. Utifrån följande värden har vi kunnat 

slå samman enkätfrågorna som hör till respektive variabel, vilket redogörs i tabellen nedan. 

De nya variablerna som togs fram med hjälp av Cronbachs Alfa-testet har använts i den fortsatta 

analysen av den totala modellen i följande avsnitt. De framtagna variablerna har benämnts 

Användning, IT-kunskap, Uppmuntran och Standarder (se Tabell 4.5), vilket har beräknats 

genom att samtliga värden för varje enkätfråga, för respektive variabel, har summerats och 

därefter dividerats med antalet enkätfrågor som var kopplat till varje variabel. Genom den här 

metoden erhölls den interna konsistensen för respektive variabel, Cronbachs Alfa-värdet.  

Tabell 4.5 Sammanfattning av variabelsammanslagning 

 Alfa-värde Antal frågor Enkätfrågornas nummer 
Användning 0,758 4 4a, 4b, 4c, 4d 
IT-kunskap 0,754 7 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g 
Uppmuntran 0,821 5 6a, 6b, 6c, 6d, 6e 
Standarder 0,774 4 7a, 7b, 7c, 7d 

4.3 Korrelationer 

I följande avsnitt presenteras korrelationsanalysen för det empiriska materialet i studien, vilket 

avsåg att mäta och analysera samvariationen mellan variablerna (Pallant, 2016). Pearsons 

korrelationskoefficient (r) har därför använts i analysen.  

Korrelationsanalys handlar om att forskaren förklarar styrkan och riktningen av ett linjärt 

samband. Pearsons korrelationskoefficient lämpar sig för studier som undersöker kvantitativa 

variabler (Pallant, 2016), vilket det empiriska materialet i den här studien har gjorts om till. 

Korrelationen kan antingen vara positiv eller negativ och varierar mellan 0 och 1 eller -1 (Bell 

et al., 2019). 

För den beroende variabeln, Användning, påträffades en svag positiv korrelation med de 

oberoende variablerna (se Tabell 4.6). Samtliga korrelationer är positiva i undersökningen, 

vilket betyder att IT-kunskap, Uppmuntran och Standarder påverkar användningen av 
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revisionsverktyg positivt. Däremot är inte korrelationen mellan Användning och IT-kunskap 

signifikant till skillnad från de två övriga variablerna. 

Tabell 4.6 Pearsons-korrelationsmatris 

 Användning IT-kunskap Uppmuntran Standarder 
Användning 1    
IT-kunskap 0,158 1   
Uppmuntran 0,265** 0,279** 1  
Standarder 0,243** 0,227** 0,225** 1 

Signifikansnivå: *** < 0,001, ** < 0,01, * < 0,05 

4.4 Multipel regressionsanalys 

Vid en multipel regressionsanalys analyseras variationer i en beroende variabel med hjälp av 

två eller flera oberoende variabler (Körner & Wahlgren, 2015). Analysen baseras i huvudsak 

på att analysera variablers korrelationer. Emellertid kan även information om inbördes 

förhållande mellan variabler erhållas från analysen. Pallant (2016) presenterar fyra 

förutsättningar för att en multipel regressionsanalys ska kunna tillämpas.  

Den första förutsättningen för att metoden skulle kunna användas var huruvida urvalsstorleken 

var tillräckligt stor (Pallant, 2016). Små urval är svåra att generalisera menar hon. De kan inte 

heller upprepas och resultera i samma slutsatser. Den första förutsättningen var uppfylld 

eftersom att N > 50 + 8*m, där m = antalet oberoende variabler. Antalet oberoende variabler 

för studien är m = 3, vilket gav oss följande utfall; 74 = 50 + 8*3. Urvalsstorleken för vår 

undersökning uppgick till 143 stycken och de individer som påbörjade men inte slutförde 

enkäten har SPSS exkluderat ur regressionsanalysen.  

Den andra förutsättningen för att vi skulle kunna använda en multipel regressionsanalys i 

studien var att de oberoende variablerna inte var för högt korrelerade med varandra, r = 0,9 eller 

högre (Pallant, 2016). Detta uttrycks med att modellen i så fall har multikollinearitet menar 

Pallant. Av denna anledning inleds detta avsnitt med att kontrollera huruvida multikollinearitet 

fanns för variablerna i fråga, se avsnitt 4.4.1. 

Den tredje förutsättningen handlar om extremvärden, som multipla regressionsanalyser är 

känsliga för (Pallant, 2016). Pallant förklarar att extremvärdena kan raderas från datamaterialet 

för att undvika de värden som är allt för olika från resterande datamaterial. Däremot leder detta 

till att forskningsresultatet blir snedvridet och att man som forskare skapar en mer perfekt 

modell. Av denna anledning kommer eventuella extremvärden från datamaterialet att behållas. 
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Den fjärde och sista förutsättningen behandlar materialets normalfördelning (Pallant, 2016). 

Multipel regressionsanalys har som förutsättning att materialet ska vara normalfördelat för att 

analysen ska kunna användas. Men eftersom att urvalsstorleken var tillräckligt stor hade inte 

normalfördelningen någon påverkan på huruvida en multipel regression kunde göras eller inte. 

Ett Kolmogorov-Smirnov test gjordes ändå för att få en indikation på huruvida datamaterialet 

var normalfördelat eller inte (se Tabell 4.7). Utifrån tabellen kunde vi konstatera att 

datamaterialet inte är normalfördelat då p = 0,000 < signifikansnivån 5%. 

Tabell 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Asymp. Sig. (tvåsidigt) 0,000 
c. Lillefors Significance Correction. 

4.4.1 Analys av multikollinearitet 

För att säkerställa att det inte förelåg någon multikollinearitet mellan variablerna i modellen 

räknades VIF-värdena fram (se Tabell 4.8). För variablerna IT-kunskap, Uppmuntran och 

Standarder uppgick VIF-värdena till 1,120, 1,119 respektive 1,087.  Enligt Pallant (2016) går 

gränsdragningen för multikollinearitet då VIF är tio eller större. Av testet framgick således att 

det inte fanns någon multikollinearitet mellan variablerna.  

Tabell 4.8 Variance Inflation Factor 

Variabel VIF 
IT-kunskap 1,120 
Uppmuntran 1,119 
Standarder 1,087 

4.4.2 Multipel regressionsanalys av modellen 

Modellen har prövats genom multipel regressionsanalys för att vi skulle få en indikation på om 

de oberoende variablerna IT-kunskap, Uppmuntran och Standarder har någon påverkan på den 

beroende variabeln Användning (se Tabell 4.9).  

För att utföra en multipel regressionsanalys krävs det fullständiga enkätsvar. Av denna 

anledningen har endast de 143 fullständigt besvarade enkäterna använts i denna analys. 

Används ofullständiga svar i analysen blir jämförelsen mellan variablerna snedvriden. 

Fortsättningsvis innebär följande att de personer som har besvarat enkätfrågorna med 

svarsalternativ ”Vet ej”, även har exkluderats då följande svar bedömdes som ofullständiga i 

analysen. Exkluderingen av dessa svar har skett per automatik av programmet IBM SPSS 

Statistics när den multipla regressionsanalysen utfördes. 



Capin & Nyman 

 
38 

Resultatet från testet visar på att följande modell i sin helhet är signifikant då signifikansnivån 

(0,1%) är lägre än signifikansnivån 5% (se Tabell 4.9), vilket Körner och Wahlgrens (2015) 

rekommenderar för att mäta huruvida ett samband är statistiskt giltigt. Resultatet visade även 

att modellen har en förklaringsgrad på 0,090, vilket innebär att användningen av 

revisionsverktyg beror till 9% av variationen i de oberoende variablerna. En analys av 

respektive variabel var för sig gjordes också, som visade att Uppmuntran och Standarder har 

något svagare signifikans, men är fortfarande tillräckligt signifikanta då deras signifikansnivåer 

(1,6% respektive 3,1%) understiger 5%. IT-kunskap har dock inte någon påverkan på 

användningen av revisionsverktyg då variabelns signifikansnivå (46%) är större än 

signifikansnivån 5%. Det går dessutom inte att påvisa ett svagt samband då p = 0,46 även är 

större än signifikansnivån 10%.  

B-koefficienterna för den här studien har ingen meningsfull tolkning eftersom att både den 

beroende och de oberoende variablerna som utgångspunkt inte är kvantitativa, utan har gjorts 

om till en numerisk form för den här undersökningen (se Tabell 4.9). Eftersom att de oberoende 

variablerna inte kan mätas i form av enheter blir b-koefficienternas värden svårtolkade. Av 

denna anledning kan vi inte ge några utlägg om vad en enhets ökning i respektive variabler 

innebär för den gällande modellen. 

Tabell 4.9 Multipel regression 

Modell B-koefficient Sig. 
Användning 4,399 0,000 
IT-kunskap 0,058 0,460 
Uppmuntran 0,171 0,016 
Standarder 0,107 0,031 

Justerade R2: 0,090 (9%) 

F-värde: 5,653 

Modellens Sig: 0,001 

4.4.2.1 Extraversion med kategorivariabeln kön 

En ytterligare analys genomfördes för att undersöka om skillnaden mellan könen har en 

påverkan på användningen av revisionsverktyg bland byråer och dess revisorer. Följande analys 

har valts att göras separat då kön inte är en av de huvudsakliga faktorerna som arbetet syftar till 

att undersöka. Orsaken till analysen var att kontrollera huruvida analysen stämmer överens med 

de indikationer som litteratursökningen tydde på, att skillnaden i kön inte påverkar 

användningen av verktygen (avsnitt 3.5.3 Bakgrundsvariabler). Kön är en så kallad 
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kategorivariabel, vilket ”innebär att göra en klassificering av de individer som ingår i 

undersökningen” (Körner & Wahlgren, 2015). Variabeln har kodats om för män (0) och kvinnor 

(1).  

Tabell 4.10 Extraversion - Multipel regression med kön som kategorivariabel 

Modell B-koefficient Sig. 
Användning 4,400 0,000 
IT-kunskap 0,058 0,462 
Uppmuntran 0,171 0,017 
Standarder 0,107 0,034 
Kön -0,003 0,985 

Justerade R2: 0,083 (8,3%) 

F-värde: 4,209 

Modellens Sig: 0,003 

Efter att variabeln Kön hade lagts till i modellen uppstod det inte någon markabel förändring i 

de olika värdena (se Tabell 4.9 & Tabell 4.10). Utfallen för studiens oberoende variabler är 

således oförändrade med vad som framgår i avsnitt 4.4.2. För variabeln Kön kan inte analysen 

påvisa att skillnaden mellan könen påverkar användningen av de branschspecifika verktygen 

då p = 0,985 (98,5%) > signifikansnivån 5%. 

4.5 Hypotesprövning 

Utifrån ovan presenterad empiri och analys har två utav tre hypoteser kunnat ges stöd för i 

undersökningen (se Tabell 4.10). För den första hypotesen, H1, har den multipla 

regressionsanalysen kunnat påvisa att variabeln inte är signifikant, vilket har resulterat i att 

mothypotesen, H1, har förkastats (se Tabell 4.11). Detta betyder att användning utav 

revisionsverktyg inte ökar desto högre IT-kunskap som en organisation besitter eller som dess 

anställda har. Resultatet motbevisar således tidigare forsknings funna resultat om att IT-

kunskap är kopplat till användning av revisionsverktyg. 

För den andra hypotesen, H2, visade resultatet att det föreligger ett samband mellan variabeln 

Uppmuntran och den beroende variabeln. Variabeln är tillräckligt signifikant, vilket har 

resulterat i att mothypotesen, H2, har accepterats (se Tabell 4.11). En positiv korrelation råder 

mellan den uppmuntran som ges av en organisation till deras anställda att använda 

revisionsverktyg, med att användningen av revisionsverktygen ökar.  
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För den tredje hypotesen, H3, har regressionsanalysen givit bevis på att det föreligger ett 

samband mellan Standarder och den beroende variabeln för modellen. Tabell 4.9 indikerar på 

att variabeln är signifikant, varpå mothypotesen, H3, accepterades (se Tabell 4.11). Resultatet 

medför att användningen av revisionsverktyg ökar desto fler standarder som påverkar 

revisionsbyråerna och dess revisorer i att verktygen behövs för att kunna genomföra en revision 

enligt gällande regelverk. 

Tabell 4.11 Hypotesprövning 

 Utfall Resultat 
H1: En hög nivå av IT-kunskap påverkar användningen av 
revisionsverktyg positivt 
 

Förkastas Samband saknas 

H2: En hög nivå av uppmuntran från organisationen i att 
använda revisionsverktyg i revisionsprocessen påverkar 
användningen positivt 
 

Accepteras Samband finns 

H3: Standarder om revisionens utförande påverkar 
användningen av revisionsverktyg positivt Accepteras Samband finns 
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5. Avslutande diskussion och slutsats 

I följande kapitel kommer studiens resultat och slutsatser att redogöras. Vad 

forskningsresultatet kan ha för påverkan på revisionsbranschen diskuteras och avslutningsvis 

kommer en diskussion och presentation av framtida forskningsförslag att redogöras för. 

5.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med denna studie är att identifiera och bekräfta eller dementera tidigare forsknings funna 

faktorer som påverkar användningen av revisionsverktyg, samt testa dessa faktorers 

tillämpbarhet i Sverige. Genom en deduktiv ansats baserat på tidigare forskning har en modell 

skapats för att kunna förklara IT-kunskap, uppmuntran och standarders påverkan på 

användningen av revisionsverktyg.  

Resultatet tyder på att IT-kunskap inte påverkar användningen av revisionsverktyg, vilket 

dementerar vad tidigare forskning kommit fram till. Uppmuntran och Standarder har emellertid 

ett positivt samband med användningen av revisionsverktyg, vilket bekräftar tidigare 

forskningsresultat. En låg förklaringsgrad erhölls av analysen, vilket tyder på att det finns en 

mängd andra faktorer som påverkar användningen, faktorer som denna studie inte belyser.  

5.2 Slutsatser 

I stora drag har denna studie lyckats komma fram till huruvida de valda faktorerna, IT-kunskap, 

uppmuntran och standarder är faktorer som kan tillämpas i en svensk kontext för att beskriva 

användningen av revisionsverktyg. De två faktorerna uppmuntran och standarder är de enda 

som genom enkätundersökningen kunde bekräftas. 

Enligt hypoteserna som togs fram i denna studie med hjälp av litteratursökningen, förväntades 

det att användningen av revisionsverktyg skulle öka i samband med att organisationer besitter 

en hög IT-kunskap. Utfallet av undersökningen visade däremot på att det inte föreligger något 

samband mellan de båda variablerna. En ökad IT-kunskap bland organisationer och revisorer 

påverkar inte att implementeringen förbättras och att användningen ökar av revisionsverktyg.  

Vi förväntade oss att de hypoteser som togs fram skulle stämma överens med tidigare 

forskningsresultat och således visa på ett positivt samband mellan de oberoende och den 

beroende variabeln. Att en organisation och dess anställda besitter goda IT-kunskaper hade 
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emellertid inte det förväntade. Utifrån den multipla regressionsanalysen som togs fram i avsnitt 

4.4.2 tyder resultatet på att inget samband mellan IT-kunskap och användning kunde påträffas. 

Av denna anledning fallerar mothypotes H1 om att goda kunskaper inom IT har en positiv 

korrelation med användningen av revisionsverktyg. Det här motsäger Abou-El-Sood et al. 

(2015) som menar att IT-kunskap har en direkt påverkan på användningen. Däremot behöver 

det inte innebära att kunskaper om IT kan exkluderas helt och att användningen inte påverkas 

negativt. Revisionsverktygen är digitaliserade och är således beroende av att personen som 

använder sig av verktyget förstår sig på hur de fungerar.  

En anledning till att IT-kunskap inte påverkar användningen av revisionsverktyg bland byråer 

i Sverige kan tänkas bero på att Sverige är ett av de länderna i världen med högst Human 

Development Index (HDI) (United Nations Development Programme, 2018). HDI är ett mått 

på ”ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling” 

(Nationalencyklopedin, u.å.b.). Sverige har ett högre HDI-värde än de länder som ingick i 

litteratursökningen vars forskning har undersökt IT-kunskapens påverkan på användningen 

(United Nations Development Programme, 2018), vilket betyder att Sverige har en högre 

levnadsstandard och att de har kommit längre i den tekniska utvecklingen. Detta kan betyda att 

den svenska befolkningen redan besitter en tillräcklig IT-kunskap för att behärska de aktuella 

verktygen. Med tanke på att länderna som ingick i litteratursökningen har ett lägre HDI-värde, 

kan det innebära att IT-kunskap är en mer betydelsefull faktor i dessa länder då gapet i IT-

kunskap mellan enskilda individer torde vara större än i Sverige. 

De båda faktorerna uppmuntran och standarder kunde bekräftas, med hjälp av undersökningen, 

att de har en påverkan på användningen av revisionsverktyg. I den multipla regressionsanalysen 

visar resultatet på att uppmuntran och standarder har en påverkan på hur en revision utförs. Det 

vill säga att de båda faktorerna kan accepteras utifrån en svensk kontext och att de har en 

signifikant påverkan på användningen av de branschspecifika verktygen. 

Uppmuntran är den variabel som har starkast signifikans i förhållande till de andra variablernas 

påverkan på den beroende variabeln Användning. Detta indikerar att modellen som tagits fram 

i studien tycks ha starkast samband med socialt inflytande från företagsledningen i att de 

uppmuntrar och kräver att sina anställda ska använda verktygen. Vårt forskningsresultat har 

visat att en ledning som tar stor plats och faktiskt trycker på att verktygen ska användas leder 

till en organisation som följer ledningens direktiv och tillämpar verktygen i processen. Forskare 

som Li et al. (2018) har i sin forskning kommit fram till att företagsledningen i en organisation 
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har en väsentlig roll i hur organisationers arbetsprocesser ser ut och är formade. Vårt 

forskningsresultat kan således bekräfta att det är bland annat företagsledningen som styr IT-

införandet och som ser till att implementeringen sker på ett bra sätt, likt tidigare 

forskningsresultat. 

Den sista variabeln och faktorn Standarder kunde också bekräftas i en svensk kontext efter 

undersökningen. Variabeln är tillräckligt signifikant för att hypotesen om att standarder har en 

positiv påverkan på variabeln Användning skulle accepteras. Resultatet innebär att om det finns 

aktuella standarder om hur en revision bör göras och att detta är i linje med att 

revisionsverktygen måste tillämpas för att standarderna ska följas, så kommer användningen att 

öka som följd. Revisionsbranschen och yrket som revisor är präglat av riktlinjer för hur arbetet 

ska genomföras så att gällande lagar och regelverk följs. Av denna anledning är resultatet inte 

överraskande. Med en bransch som är så pass reglerad av standarder och lagar torde dessa också 

påverka revisionsprocessen vad gäller användningen av revisionsverktyg. Resultatet bekräftar 

forskarna Widuri et al. (2016) och Ahmi och Kent (2012) med att regler och standarder från 

yrkesorganisationer och lagstiftare kunde ha en direkt påverkan på motivationen att 

implementera och använda revisionsverktyg.  

För den utökade multipla regressionsanalysen går det inte att påvisa att skillnaden mellan män 

och kvinnor tycks påverka hur användningen av revisionsverktyg ser ut. Resultatet av analysen 

i Tabell 4.10 bekräftar således våra indikationer i litteratursökningen om att skillnaden mellan 

könen inte har en påverkan på användningen. En tänkbar anledning till följande utfall kan vara 

att män och kvinnors förutsättningar, vad gäller exempelvis utbildning för att kunna arbeta som 

en revisor, är samma. 

Utifrån resultatet anser vi att det finns betydligt fler faktorer som spelar en roll i varför 

revisionsbyråer och revisorer väljer att implementera och använda sig av branschspecifika 

verktyg. Resultatet beror på studiens korta tidsram och att en undersökning av flera faktorer 

inte var möjlig att genomföra. Med bakgrund av de resonemang och den ovan förda 

diskussionen, finns det faktorer som både påverkar och inte påverkar användningen av 

revisionsverktyg. 

Studiens resultat kan komma att påverka revisionsbranschen och hur revisionsbyråers interna 

kommunikation skulle kunna förändras mellan företagsledningen och de anställda. Som vi 

nämnt tidigare, blev variabeln Uppmuntran den mest signifikanta variabeln i förhållande till 
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den beroende variabeln i den skattade modellen. Med anledning av resultatet kan byråers 

ledning förändras, så att det sociala inflytandet tar mer plats, för att på så sätt styra 

organisationen mot en mer kontinuerlig användning av de branschspecifika verktygen. En 

möjlig konsekvens av ett sådant agerande kan emellertid medföra att ledningens styrning blir 

mer centraliserad. 

Likt uppmuntran skulle standarder kunna öka eller bli hårdare reglerade i branschen med avsikt 

att användningen av verktygen ska öka. Däremot är standardernas huvuduppgift inte att 

uppmana revisionsbyråerna till att använda olika verktyg, utan de är till för att lagar och regler 

ska efterföljas så att god revisions- och revisorssed efterföljs. Att använda sig av olika 

branschspecifika verktyg handlar mer om att revisionsbyråer vill spara tid och pengar. Byråerna 

vill att revisionen ska kunna genomföras mer effektivt och samtidigt ge mer åt kunden.  

En brist med empirin som har presenterats och analyserats i studien är de operationaliserade 

frågorna för de oberoende variablerna IT-kunskap och standarder. Dessa frågor innehåller ett 

synonymt begrepp till den beroende variabeln användning (se Bilaga 1). Detta har i efterhand 

varit problematiskt för analysen av den insamlade empirin. Som utgångspunkt har frågorna 

utformats utifrån hur vi trodde att forskarna i litteratursökningen hade utformat sina frågor för 

att få in den information som de presenterade. Operationaliseringen av enkätfrågorna har 

justerats ett antal gånger, varpå vi efter sista justeringen ansåg att frågorna var tillräckligt bra 

för att kunna skickas ut till respondenterna. 

Tiden efter enkätutskicket och vid analysen av den insamlade empirin uppstod emellertid 

funderingar kring huruvida operationaliseringen hade genomförts korrekt. Operationaliseringen 

för faktorerna IT-kunskap samt standarder kan anses problematisk och således ha påverkat 

empirin som har presenterats och analyserats. Problematiken ligger i att den beroende variabeln 

Användning finns inkluderad i de frågor som mäter de oberoende variablerna nyss nämnda. 

Detta skapade problem vid analysen och tolkningen av materialet. Korrelationen presenterad i 

avsnitt 4.3 blir föremål för osäkerhet och huruvida den korrelation presenterad från SPSS 

körningen stämmer, eller har påverkats av den beroende variabeln. 

I efterhand har vi kommit till insikten om att mer tid bör ha lagts på operationaliseringen av de 

frågor som mäter de oberoende variablerna, något som hade inneburit att den empiriska data 

presenterad inte hade varit föremål för den problematik som har diskuterats ovan. Som tidigare 
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nämnts är en av begränsningarna den korta tidsramen i detta arbetet, varpå en ny, justerad, 

enkätundersökning inte hann genomföras.  

På grund av den problematik som föreligger kan vi inte yttra oss om att det presenterade 

resultatet för variablerna IT-kunskap och Standarder faktiskt visar hur användningen påverkas 

ur en svensk kontext. En bättre genomförd operationalisering hade sannolikt minskat 

osäkerheterna kring den insamlade empirin och den analys och tolkning som hade gjorts, 

dessutom eventuellt bidragit till ett annat forskningsresultat.   

Valet av TOE-ramverket har visat på både för- och nackdelar i arbetet. Fördelen med modellen 

var att vi kunde undersöka faktorerna på en organisationsnivå bland revisionsbyråer, eftersom 

användningen av revisionsverktyg inte enbart beror på den enskilda revisorn. En nackdel med 

ramverket och en möjlig anledning till att förklaringsgraden från den skattade modellen i Tabell 

4.9 är låg, kan vara att TOE-ramverkets tre kontexter, tekniska, organisatoriska och 

miljömässiga, inte är tillräckliga för att förklara användningen av revisionsverktyg. En tänkbar 

lösning skulle kunna vara att använda sig av fler än en teoretisk modell, för att få ett större 

perspektiv och eventuellt erhålla en högre förklaringsgrad.  

5.3 Studiens bidrag och förslag till framtida forskning 

Sedan tidigare fanns det inte mycket forskning på det aktuella ämnet, ur ett svenskt perspektiv. 

Denna studie bidrar därmed till forskning om hur faktorer såsom IT-kunskap, uppmuntran och 

standarder påverkar användningen av branschspecifika verktyg inom revision ur en svensk 

kontext. 

Denna studie har undersökt några av de många faktorer som litteratursökningen har visat kunna 

påverka användningen av revisionsverktyg runt om i världen. För att få en bättre förståelse för 

faktorers påverkan, föreslår vi att framtida forskning undersöker fler tänkbara faktorer som 

möjligen påverka användningen. Några tänkbara faktorer att undersöka skulle kunna vara 

revisorers förväntningar på digitaliseringen (Bierstaker et al., 2014), antal års erfarenhet i 

branschen (Ahmi & Kent, 2012) och om det finns skillnader mellan större och mindre byråer 

(Abou-El-Sood et al., 2015). Genom att utföra analysen med ett större antal faktorer kan 

eventuellt en högre förklaringsgrad erhållas.  

Avslutningsvis föreslår vi att framtida studier undersöker ämnet med andra teoretiska modeller 

och på en individnivå. Genom att undersöka det aktuella ämnet med hjälp av modeller som till 
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exempel UTAUT (Venkatesh et al., 2003) och TAM (Venkatesh & Davis, 2000) skulle det 

kunna bidra med en bredare förståelse för användningen av revisionsverktyg i Sverige, ur ett 

annat perspektiv.  
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Bilaga 1 Enkät 

Hej, 

Tack för att du tar dig tiden att delta i denna enkätundersökning som berör användningen av 

revisionsverktyg. Syftet med vår undersökning är att undersöka huruvida olika faktorer 

påverkar användningen av revisionsverktyg i revisionsprocessen bland revisionsbyråer. 

Enkäten tar cirka 2-3 minuter att besvara.  

 

Samtliga svar i enkäten är anonyma och hanteras konfidentiellt och är enbart avsedda att 

användas i forskningssyfte. Deltagandet i enkätundersökningen är helt frivillig och kan 

avbrytas om önskas. Enkätundersökningen är en del av en kandidatuppsats som skrivs på 

ekonomprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.  

 

Har ni några frågor eller funderingar kring undersökningen kan ni kontakta oss. 

Kontaktinformation hittar ni nedan. 

 

För att komma till enkäten, klicka vidare till nästa sida. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Mario Capin & Olle Nyman 

Högskolan Kristianstad 

 

Kontaktuppgifter 

Mario Capin - mario.capin0142@stud.hkr.se 

Olle Nyman - olle.nyman0003@stud.hkr.se 
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Innan Du börjar besvara frågorna i denna enkät kan det vara bra för dig att veta vad ett 

revisionsverktyg är. 

 

Revisionsverktyg, eller Computer Assisted Audit Tools (CAATs) som det heter på engelska, är 

den sortens teknik som revisorer använder för att genomföra sin revision. Med andra ord, de 

verktyg som används vid planeringsfasen, substansgranskningsfasen och rapporteringsfasen. 

 

Exempel på revisionsverktyg: Microsoft Word och Excel, Voyager, IDEA, KPMG Clara och 

Aura. 

 

 

1. Är du man eller kvinna? 

Man 

Kvinna 

 

2. Ange din ålder 

 

3. Titel 

Auktoriserad revisor 

Godkänd revisor 

Manager 

Senior 

Revisorsassistent 

 

4. I vilken omfattning använder ditt företag sig av revisionsverktyg i…? 

a. Revisionsprocessen i sin helhet 
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1 2 3 4 5 6 7 

b. Planeringsfasen 

1 2 3 4 5 6 7 

c. Substansgranskningsfasen 

1 2 3 4 5 6 7 

d. Rapporteringsfasen 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Ge din åsikt om huruvida nedanstående alternativ påverkar hanteringen av revisionsverktyg 

a. Hur bedömer du att IT-kunskaper påverkar hanteringen av revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7  

b. Hur bedömer du att din förståelse/kunskap inom IT påverkar hanteringen av 
revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7 

c. Hur bedömer du att svårighetsgraden i ett revisionsverktyg påverkar hanteringen av 
verktyget? 

1 2 3 4 5 6 7 

d. Hur bedömer du att intresse för IT påverkar hanteringen av revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7 

e. Hur bedömer du att ledningens intresse för IT påverkar hanteringen av 
revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7 

f. Hur bedömer du att “rädslan för att göra fel” påverkar hanteringen av revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7 

g. Hur bedömer du att erfarenhet av datoriserad revision påverkar hanteringen av 
revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7 
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6. Ge din åsikt om företagets attityd gentemot revisionsverktygen 

a. Ledningen kräver regelbundet deltagande i workshops i dataanalys eller i träningskurser 

1 2 3 4 5 6 7 

b. Ledningen hjälper till vid implementering och hantering av revisionsverktyg 

1 2 3 4 5 6 7 

c. Ledningen kräver att man använder revisionsverktyg någon gång i revisionsprocessen 

1 2 3 4 5 6 7 

d. Ledningen vill att man använder revisionsverktyg regelbundet 

1 2 3 4 5 6 7 

e. Ledningen uppmuntrar er till att använda revisionsverktyg i revisionsprocessen 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Ge din åsikt om huruvida nedanstående alternativ påverkar hanteringen av revisionsverktyg 

a. Hur bedömer du att förekomsten av revisionsmetodik på företaget påverkar hanteringen 
av revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7 

b. Hur bedömer du att revisionsstandarder (ex: ISA) uppmuntrar till användning av 
revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7 

c. Hur bedömer du att den professionella revisorsbedömningen påverkar hanteringen av 
revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7 

d. Hur bedömer du att revisionsstandarder (ex: ISA) påverkar hanteringen av 
revisionsverktyg? 

1 2 3 4 5 6 7  
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Bilaga 2 Följebrev till enkät 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som skriver examensarbete. Vi har valt att 

undersöka vilka faktorer som påverkar användningen av revisionsverktyg.  

 

Vi söker revisorer som kan tänka sig att ställa upp på att besvara vår webbaserade enkät som 

tar ca 2-3 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt och personen kan avbryta sitt 

deltagande under processens gång om så önskas.  

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och samtliga respondenter är anonyma. 

Materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

 

Vi förstår att det är en intensiv period för revisorer just nu och vi är därför väldigt tacksamma 

om just ni vill delta i vår undersökning! 

 

Länk till enkätundersökningen: LÄNK TILL ENKÄTEN INFOGAD HÄR 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Mario Capin & Olle Nyman 

Högskolan Kristianstad 

 

Kontaktuppgifter 

Mario Capin - mario.capin0142@stud.hkr.se 

Olle Nyman - olle.nyman0003@stud.hkr.se 
 


