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Förord 
 

Vi författare vill passa på att tacka vår handledare Johan Sandström för hans handledning under 

arbetet. Vi vill även rikta ett stort tack till de lärosäten som tog sig tid att medverka under 

intervjuerna. Slutligen ett sista tack till våra opponenter för bra input och värdefulla tips genom 

hela arbetet. 

 

 

 

 

 

Luleå 2019 

 

 

 

 

Filip Segerlund         Emil Gerdin  



Sammanfattning 
 

Det huvudsakliga målet med redovisning har alltid varit detsamma, att skapa och förse 

information till interna och externa beslutsfattare. Redovisningsyrket har förändrats i och med 

digitaliserings intåg. För en redovisningsekonom är det därför av hög relevans att följa med i 

de tekniska hjälpmedlens utveckling. Studier har visat att den mest efterfrågade kunskapen en 

redovisningsekonom kan besitta efter erfarenhet är Excel. Tidigare forskning har belyst att 

nyexaminerades Excelkunskaper inte motsvarar arbetsgivarnas krav. Syftet med den här 

uppsatsen är att kartlägga vad svenska lärosäten gör för att tillgodose arbetsgivarnas krav 

gällande digitalisering i allmänhet och Excel i synnerhet. För att syftet skulle uppnås 

undersöktes kursplaner för 72 redovisningskurser på 22 lärosäten. Sedan intervjuades 10 

kursansvariga på 10 olika lärosäten med hjälp av intervjufrågor som var utformade via 

Technology Acceptance Model 2. I denna uppsats valdes kvalitativ metod med kvantitativt 

inslag. Resultatet visade att Excel nämns i 1 av 72 kursplaner men användes på 6 av 10 

intervjuade lärosäten i utbildningen. Vidare visade resultatet att arbetsmarknadens krav, 

arbetsrelavans och utmatningskvalitet var de huvudsakliga variblerna till att lärosätena 

inkluderar Excel i utbildningen. Uppsatsen bidrar med kunskap om vad som kan vara 

avgörande för om lärosäten väljer att införa ett tekniskt hjälpmedel eller inte. 

 

Nyckelord: Excel, Technology Acceptance Model 2, Digitalisering, Kalkylark, Redovisning 

 



Abstract 

 

The primary goal of accounting have always been the same, to create and provide information 

to internal and external decision makers. The accounting profession have undergone change 

due to digitalization. Therefore it is of utmost importance to follow the development of 

technological tools. Studies have shown that the most demanded qualities in an employee is 

Excel knowledge after experience. Previous studies have shown that newly graduated students  

do not meet the employers demand. The purpose of this study is to map what swedish 

universities do to cater for the Swedish labour market regarding digitalization in general and 

Excel specifically. In order to achieve the purpose 72 syllabuses in accounting courses were 

examined at 22 different universities. This was followed by interviews with 10 course 

coordinators at 10 different universities with questions formulated from Technology 

Acceptance Model 2. This essay had a qualitative approach in general with quantitative 

elements. Results show that Excel was mentioned in 1 of the 72 syllabuses examined but used 

in 6 of the 10 interviewed universities. Further results pointed that labour markets demands, 

job relevance and output quality were the main variables affecting Excel involvement at target 

universities. This essay contributes with knowledge on what is decisive for universities when 

it comes to adopting technological tools or not. 

 

Key words: Excel, Technology Acceptance Model 2, Digitalization, Spreadsheet, accounting  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INTRODUKTION ............................................................................................................................... 1 

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

1.2 Problemformulering ...................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 5 

2 TEORI .................................................................................................................................................. 6 

2.1  Kalkylarksteknologins relevans inom redovisningsutbildning - Den historiska utvecklingen .... 6 

2.1.1 Fördelar och nackdelar med implementering av excel i skolan ............................................. 7 

2.2 Technology Acceptance Model .................................................................................................... 9 

3 METOD ............................................................................................................................................. 13 

3.1 Forskningsansats ......................................................................................................................... 13 

3.2 Omvärldsanalys ........................................................................................................................... 13 

3.3 Litteraturstudie ............................................................................................................................ 13 

3.4 Kvalitativ metod .......................................................................................................................... 13 

3.5 Undersökningsansats ................................................................................................................... 14 

3.6 Dataanalys ................................................................................................................................... 14 

3.7 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 15 

3.7.1. Trovärdighet ........................................................................................................................ 16 

4 EMPIRI .............................................................................................................................................. 17 

4.1 Undersökning av kursplaner ....................................................................................................... 17 

4.2 Undersökta lärosäten ................................................................................................................... 18 

4.3 Grön svarsgrupp .......................................................................................................................... 18 

4.4 Orange svarsgrupp ...................................................................................................................... 21 

4.5 Röd svarsgrupp ........................................................................................................................... 23 

5 ANALYS ........................................................................................................................................... 26 

5.1 Undersökta lärosäten ................................................................................................................... 26 

5.2 Intervjuanalys .............................................................................................................................. 26 

5.3 Analys av Technology Acceptance Model 2 .............................................................................. 29 

6  SLUTSATSER .................................................................................................................................. 31 

6.1 Huvudsaklig slutsats ................................................................................................................... 31 

6.2 Avslutande reflektion .................................................................................................................. 32 

6.3 Förslag på framtida forskning. .................................................................................................... 33 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................................ 34 

BILAGOR ............................................................................................................................................. 37 

 



FIGURFÖRTECKNING 
 

Figur 1: Efterfrågade Excel-kunskaper vid lediga redovsningsekonomtjänster ........................ 4 

Figur 2: Technology Acceptance Model .................................................................................... 9 

Figur 3: Technology Acceptance Model 2 ............................................................................... 11 

Figur 4: Undersökning av Excel i kursplan ............................................................................. 17 

Figur 5: Undersökning av någon form av digitalisering i kursplaner ...................................... 18 

Figur 6: Analyserad Technology Acceptance Model 2 ........................................................... 29 

 

TABELLFÖRTECKNING 
 

TABELL 1: Ordförtydligande Technology Acceptance Model 2 ........................................... 12 

BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjuguide ............................................................................................................ 37 

Bilaga 2: Sammanställning av empiri ...................................................................................... 38 



1 
 

1 INTRODUKTION 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det huvudsakliga målet inom redovisning har alltid varit samma, att skapa och förse 

information till interna samt externa beslutsfattare (Janvrin & Wiedenmier Watson, 2017). 

Detta är en internationell uppfattning och gör av den anledningen studier från andra länder 

intressanta (International Financial Reporting Standards, 2018). Att arbeta som 

redovisningsekonom i en tid då tekniken ständigt utvecklas är både spännande och 

skrämmande. Det har publicerats otaligt med artiklar om hur redovisningsarbetet är under hot 

och att datorer gör saker bättre, detta må stämma gällande ensidiga arbetsuppgifter som inte 

kräver beslutsfattande. Jobb inom redovisning är fortfarande säkra och kommer behövas. 

Digitaliseringen kommer dock att minska administrativa processer som är rutinmässiga vilket 

lika gärna kan göras av robotar. Detta innebär att ekonomers jobb kommer flyttas mer från 

dokumenthantering till att innebära mer konsultering, analysering och beslutsfattande. Mycket 

av redovisningsyrket handlar om att hänga med i tekniken och förstå systemen. Görs detta så 

blir de anställde effektivare och därmed en stor tillgång för arbetsgivarna (Kumar, 2018). 

 

Digitalisering är ett fenomen som kommer att få större och större arbetsrelevans i framtiden 

(Kumar, 2018). För redovisningsekonomer kommer en av nyckelkompetenserna i framtiden 

vara att hantera stora mängder data (Janvrin & Wiedenmier Watson, 2017). Det vanligaste och 

mest använda programmet för denna typ av uppgift är Excel (Keeling & Pavur, 2012). 

Implementering av ny teknik möts ofta av motstånd. För att förklara detta motstånd har ofta 

Technology Acceptance Model använts. Technology Acceptance Model visar på att uppfattad 

användarvänlighet påverkar uppfattad användbarhet. Den uppfattade användbarheten påverkar 

i sin tur avsikten att använda programmet och i förlängningen själva användandet. (Davis, 

1989). Technology Acceptance Model har sedan utvecklats genom vidare forskning och lett 

till Technology Acceptance model 2. Denna modell används för att förklara vad som påverkar 

uppfattad användbarhet (Venkatesh & Davis 2000). 

 

Studier har gjorts om program för hantering av kalkylark som Excel och då mer specifikt om 

program som används för analysering av finansiell data. Studierna har undersökt vilka 

kunskaper individer som gått en ekonomiutbildning har i och med att de kommer att arbeta i 

en sektor där analysering av data är högst relevant. Detta är även något som blir viktigare och 

viktigare. Excel är känt som ett utav de främsta programmen för analysering och är det mest 

använda inom redovisningsyrket (utbildning.se, 2019).  

 

Vad redovisningsbyråer kräver av nyanställda har undersökts och byråerna betonar ofta vikten 

av att vara kunnig inom Excel. Eftersom många studenter kommer jobba med redovisning efter 

studierna så är det av hög relevans dags att undersöka rådande situation. Tidigare forskning 

visar att många lärare försöker få in Excel i sina kurser men trots detta så anses studenterna 

inte nog kunniga i programmet enligt arbetsmarknaden (Ramachandran Rackliffe & Ragland, 

2015). 
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Tidigare nämnda studies resultat är att många redovisningsstudenter vill göra en karriär inom 

revision och redovisning, och att här är Excel ett väldigt viktigt verktyg vilket gör det högst 

relevant för studenter att vara kunniga inom programmet före dem tar examen. Därför finns då 

alltså rum för utveckling inom sättet att få ut kunskaperna till studenterna. 

 

Studier har gjorts för att undersöka vad arbetsgivarna inom redovisningsyrket kräver att 

potentiella nyanställningar ska kunna inom IT. Intervjuer med ekonomichefer på de största 

redovisningsfirmorna i Nya Zeeland har gjorts. De var överensstämmande i deras åsikter om 

vad som är de viktigaste IT-kunskaperna att besitta. Dugliga kunskaper inom Microsoftverktyg 

som Excel, Word, PowerPoint och Outlook. Vara bekant med något Affärsystem för att förstå 

transaktionsprocessering. Men av alla krav så var kunskaper inom Excel för analysering det 

absolut viktigaste (Akroyd, Askarany, Winifred, & Spraakman, 2013).  

 

Forsking har även visat hur viktigt det är för redovisningsstudenter att vara kompetent i Excel 

före dem blir anställda. För tillfället så tyder alla bevis på att Excel är den huvudsakliga, om 

inte dominanta applikationen som används av de flesta redovisningsorganisationer (Brown & 

Pike, 2010).  

 

1.2 Problemformulering 

 

Att studenter kan arbeta med samt hantera stora mängder data är viktigare än aldrig förr på 

dagens arbetsmarknad. För att styrka detta så har Pathways Commission, som är format utav 

AICPA1 samt the AAA2 som står för att utforma den nationella strategin för nästa generation 

av revisorer och redovisning sett till att granska framtiden av redovisningsutbildningen. De 

föreslår i Action Item 4.1.6, att lärare “formar lärningserfarenheter till att reflektera 

nuvarande och kommande teknologier samt globala trender i affärsvärlden”. Pathways 

Commission anser att teknologi används för “samling, omvandling och analysering av data 

och gör det till meningsfull information till grund för beslutsfattande” (The Pathways 

Commission, 2012) 

 

Teknologi inom räkning för uppradning och uppräkning inkluderar bland annat 

datavisualisering, revisionsprogram, databaser som mäter nyckeltal samt web-baserade 

samarbetsprogram (The Pathways Commission, 2012) Given att dessa teknologier förändrar 

redovisningsyrket så rekommenderar Pathways Commission att redovisningsutbildningar 

integrerar teknologi som hjälper med information inom företag och redovisning i sina 

läroplaner. 

 

Även ansvariga för materialet som tas med i redovisningsutbildningar i USA inser behovet av 

att studenter förstår stora mängder datahantering, bland annat genom kunskap inom 

                                                
1 American Institute of Certified Public Accountants 
2 American Accounting association 
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kalkylarksteknologi. AACSB3 Accounting Standard 7 anser att skicklighet inom datahantering 

och informationsteknologi är högst relevant för en redovisningsekonom. (AACSB, 2018) 

 

I huvudsak så vill AACSB utforma en integrerad samt multidisciplinärt tvärvetenskaplig 

läroplan som exponerar studenter till inte endast koncepten av statistik, datahantering och 

analysering, utan även praktisk användning av lämpliga verktyg för stora mängder 

datahantering. (AACSB, 2016). 

 

Behovet av ökad kunskap inom teknik som redovisningsekonom har lett till att institutionella 

organisationer som IAESB4 har gett ut nya riktlinjer kring vad utbildningar bör innehålla. 2017 

gav organisationen ut en ny version av “Handbook of International Education 

Pronouncements” med syfte att fastställa ett gemensamt ramverk för ekonomiutbildningar att 

anpassa sig efter. I den senaste versionen är det stor vikt vid teknologisk anpassning och vikten 

av att kunna detta när studenterna kommer ut i arbetslivet. För att uppnå en professionell 

kompetensnivå krävs förutom att kunna genomföra uppgifterna efter en bestämd standard att 

även ha en teknisk kompetens bland annat. Denna tekniska kompetens innefattar bland mycket 

annat Excel (The International Accounting Education Standards Board, 2017). Dessutom är det 

sedan 2018 ett krav på att kunna uppvisa kunskaper i Excel för att kunna bli en certifierad 

ekonom i USA vilket bevisar hur viktigt programmet fortfarande är (Conrad, Decker, & 

Niswander, 2015). 

 

Vid en undersökningsstudie gjord på revisiorer och redovisningsekonomer undersöktes vad 

respektive yrkesroll tycker är viktigast att kunna för en nyexaminerad bland 34 olika kategorier. 

För båda yrkena var Excel i topp bland kritiska kunskaper (Cory & Pruske, 2012).  Även 

Ragland och Ramachandrans undersökning visar på vikten av Excel för ekonomer. I den 

undersöktes vad chefer, nyanställda samt nuvarande studenter inom redovisning och revision 

anser om hur viktigt Excel är, kunskap i Excel och hur det används i arbetslivet. I 

undersökningen framgick det att samtliga individer ansåg att Excel är väldigt viktigt. Det fanns 

dock ett gap mellan vad nyanställda och studenter ansåg vara de mest välbehövliga 

Excelkunskaperna (Ragland & Ramachandran, 2014).  

 

  

                                                
3 Association to Advance Collegiate Schools of Business 
4 The International Accounting Education Standards Board 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0748575116301877#b0005
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För att kontrollera hur efterfrågat Excel är i dagsläget bland lediga tjänster som 

redovisningsekonom gjordes en undersökning via Arbetsförmedlingens platsbank. Där 

undersöktes 100 av de lediga tjänsterna inom kategorin redovisningsekonom. Resultatet visade 

att i 57 % procent av fallen efterfrågas någon form av Excelkompetens i annonsen. I 30 % av 

annonserna efterfrågades mycket goda kunskaper och således efterfrågades goda kunskaper i 

27 % av fallen. 

 

 
 

Figur 1: Efterfrågade Excel-kunskaper vid lediga redovsningsekonomtjänster 

 

I den ständigt mer digitaliserade världen blir Excel en allt mer efterfrågad kompetens bland 

arbetsgivarna. Excel är oftast den mest efterfrågade kunskapen efter erfarenhet och blir allt 

viktigare att kunna (Johansson, 2017).  

 

Tidigare forskning har undersökt mycket kring ämnet Excel inom redovisningsyrket, hur ser 

skolan på det, vad säger arbetsmarknaden samt studenters åsikter. Mot bakgrund av detta är 

tanken därför att undersöka hur de svenska lärosätena har klarat av att anpassa sig för att möta 

arbetsgivarnas efterfrågan när det gäller digitalisering. Att Excel efterfrågas av 

arbetsmarknaden och att de inte uppmärksammas tyder på större problem som att 

redovisningsutbildningarna inte hänger med i digitaliseringen.  

 

  

Nämns i 
annons

57%

Nämns ej i 
annons

43%

Efterfrågade Excel-kunskaper vid 
lediga redovisningsekonomtjänster
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga och analysera vad svenska lärosäten gör för 

att tillgodose arbetsgivarnas krav gällande digitaliseringen i allmänhet och Excel i synnerhet.  

Detta genom att (I) undersöka deras kursplaner och besvara frågan: 

 

Kommunicerar svenska lärosäten angående digitalisering i deras redovisningskursplaner? 

 

Samt (II) med hjälp av Technology Acceptance Model 2 besvara frågan: 

 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till att svenska lärosäten väljer att ta med Excel eller 

inte i sina redovisningsutbildningar? 
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2  TEORI 

I teoriavsnittet presenteras först tidigare studier om Excel genom framväxten av 

kalkylarksteknologi historiskt sett och fördelar och nackdelar med att implementera 

programmet i skolan. Slutligen presenteras den teoretiska modellen som denna uppsats 

mestadels bygger på – Technology Acceptance Model 2. 
 

2.1   Kalkylarksteknologins relevans inom redovisningsutbildning - Den 

historiska utvecklingen 

 

Under tidigt 80-tal, då användning av kalkylarksteknologi började bli allmän användning inom 

redovisning, så var det även ett långsamt men gradvist pedagogiskt skifte i inkluderandet av 

kalkylarksteknologi inom redovisningsundervisningen. Förespråkare för förändringen trodde 

att kalkylarksteknologi skulle förändra redovisningsyrket och fakulteten måste hålla sig i fas 

med yrket (Bhaskar, 1983; Ijiri, 1983; Romney, 1983). Tanken var att fördelarna av att använda 

kalkylark i klassrummen skulle överväga kostnaderna. Moståndare mot denna idé varnade att 

om de läggs ned för mycket engagemang på dessa verktyg och tekniker så kan de komma till 

kostnad av försummelse av grundläggande redovisningskoncept (Collins, 1983). Det var också 

en tanke om att kalkylarksteknologi inte var någon nödvändighet att ha i läroplanen för 

redovisning, utan en bonus och att införskaffa detta kan innebära att ta bort något annat av 

värde från läroplanen (Er, C, & Ng, 1989). I mitten på 80-talet så fortsatte debatten om 

teknologin och läroplanen, men nu var fokuset skiftat till inlärning om objektiv och utfall. 

Forskarduon Izard och Reeve (1986) föreslog att användningen av elektroniska kalkylark i 

klassrummen skulle hjälpa studenterna att analysera olika situationer på ett mer omfattande, 

integrerande och pedagogisk konsekvent sätt som skulle kunna vara bra för omdömet och 

beslutstagande. Tidig forskning på de pedagogiska delarna gav ett varierat resultat. Borthick 

och Clark (1986) såg ingen märkbar påverkan på redovisningsstudenter, deras första intryck 

som var entusiasmfyllt vid första användning försvagades efter användning, men dem förstod 

hur teknologin kan ge fördelar med problemlösning då de kan hjälpa med att förstå istället för 

att memorera. De märkte även att kalkylarksteknologi kan uppmuntra till produktivt tänkande 

då mindre tid kan läggas på att sortera och sammanställa och mer tid kan läggas på att 

undersöka och förstå kopplingar mellan variabler.  

 

Sent 80-tal och tidigt 90-tal när kalkylarksteknologin börjat befästa sig mer inom yrket som 

redovisningsekonom så var det även ett större påtryck att fakulteter ska börja involvera 

upplärning kring det i läroplanen. En anledning var att fostra produktivt tänk, en student bör 

flytta de tråkiga delarna kring datahantering till elektroniska kalkylark och på så sätt frigöra tid 

till analytiskt tänkande (Borthick & Clark, 1985). Den andra anledningen var då att förbereda 

dem för arbetslivet där kalkylarksanvändning hör till vardagen (Marriott, 1992)  
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Sent 90-tal och strax efter milennieskiftet så har debatten angående kalkylarksteknologin 

fortsatt och hur den ska integreras i läroplaner. Fortsatt forskning och testning av relevansen 

det uppfattas ha i klassrummet har undersökts. Undersökningarna har visat att studenter anser 

kunskapen vara arbetsrelevant men samtidigt är studenterna inte nog förberedda för ett arbete 

inom redovisning (Ramachandran Rackliffe & Ragland, 2015) 

 

Harrast, Strong och Bromley (2010) undersökte en grupp redovisningsstudenter angående hur 

de uppfattade sina kunskaper med att använda kalkylark. Genomsnittet av de undersökta 

studenterna tyckte att de knappt hade funktionsduglig kunskap. Relaterat till detta så utvecklade 

Convery & Swaney (2012) en läromodul där studenter får möjligheten att analysera 

affärsproblem med hjälp av Excel i en redovisningskurs. Utkomsten av denna kurs var att 

studenterna kände en stor utveckling i hanteringen av kalkylark samt hur dessa kan användas 

för att komma fram till lösningar på affärsproblem. Vidare anser Convery & Swaney att 

lärosäten bör utvärdera om fördelarna för studenterna överväger kostnaden av 

implementationen av kurser innehållande Excel.  

 

De senaste 40 åren (1980-nutid) så har lärare inom redovisning fått bättre förståelse kring hur 

väsentligt kalkylarksteknologi är inom redovisning men har samtidigt debatterat kring hur 

viktigt det är att lära ut inom redovisningsutbildningar. Vidare så är de många lärare som 

besitter praktisk erfarenhet med kalkylarksteknologi inom redovisning, men även för många 

lärare är denna kunskap föråldrad. Allt detta tillägger till hur viktigt det är att förstå lärarnas 

uppfattning om Excel inom jobbet som redovisningsekonom och inom 

redovisningsutbildningar (Ramachandran Rackliffe & Ragland, 2015) 

 

2.1.1  Fördelar och nackdelar med implementering av excel i skolan 

 

Genom att implementera Excel i form av fiktiva case som förbättrar studenters förståelse för 

redovisning med användning av tekniska hjälpmedel ger tre klara fördelar jämfört med 

traditionella case och hemuppgifter. Traditionella uppgifter ger en djupare förståelse i ett visst 

problem som har avhandlats under ett specifikt kapitel. Det ger dock ingen djupare förståelse i 

hur denna specifika information används i redovisningscykeln som sedan utmynnar i ett 

bokslut (Porter, 2019). Några av problemen som skolorna och studenterna möter varje dag är 

på grund av lärarnas användning och fokus på läroböcker som inte har en lärostil som 

tillgodoser dagens studenters krav. Läroböckerna tillgodoser inte heller arbetsgivarnas krav 

(Wells, 2018).  

 

Fiktiva case däremot hjälper studenter att ha en mer överblicklig bild över specifika problem 

Mer traditionella case kräver först tid i klassrummet för att lära ut om det specifika problemet 

sedan ska studenterna utföra själva caset för att en lärare i slutändan ska betygssätta 

lösningarna. Dessutom ger traditionella case också en väldigt specifik och kort kunskap då de 

fokuserar på ett problem vilket gör att studenterna blir väldigt bra på just det problemet (Caplan, 

Dutta, & Marcinko, 2017).  
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För att studenter på ett effektivt sätt ska kunna bli kompetenta inom ett område måste de utföra 

uppgifter med olika scenarion flera gånger. Detta är dock tidskrävande och det är något som 

lärare är motvilliga till (Porter, 2019).   

 

Den första fördelen med implementering av fiktiva case är att slippa utmaningarna med 

traditionella case och hemuppgifter. Med ett fiktivt case skulle studenter behöva skapa flera 

bokslut samt se hur dessa kan analyseras och justeras.  Genom att repetera denna process över 

tid kan studenter få en djupare förståelse för hur boksluten och justeringarna påverkar bland 

annat investerare och andra aktieinnehavare. Jämfört med dagens undervisning där fokus mer 

är på att räkna resultat eller att lära ut hur studenter ska ha koll på utgifter och budgetar (Wells, 

2018). Tanken är dock inte att fiktiva case ska ersätta den traditionella undervisningen utan 

vara mer som ett tillägg för att hjälpa studenter att utveckla deras problemlösningsförmåga 

samt deras analysförmåga (Lawson, et al, 2014). 

 

Den andra fördelen med implementering av fiktiva case är att studenter får en möjlighet att 

jobba i Excel och utveckla deras tekniska kompetens (Lawson, et al., 2014).  Excel fortsätter 

att vara ett av de viktigaste verktygen inom redovisning därför är det viktigt att studenterna får 

kunskapen att använda programmet enligt Lee, Kerler och Ivancevich (2018).  

Förutom att det ger studenter kunskapen så ger det även en möjlighet för lärare att ändra 

siffrorna på ett smidigt sätt från termin till termin (Porter, 2019).  

 

Den tredje fördelen med implementering av fiktiva case är större flexibilitet i hur lärarna väljer 

att lägga upp undervisningen. Traditionella case och hemuppgifter är förskrivna vilket i och för 

sig sparar tid. Detta ger dock inget utrymme för att fokusera på saker som studenter finner extra 

svåra. Det gör det även svårt att anpassa undervisningen till arbetsgivarnas krav på ett smidigt 

sätt (Porter, 2019).  

 

Den första nackdelen med implementering av fiktiva case är med som alla projekt - kostnaden. 

I detta fall är det mest kostnaden i form av tid då Excel är ett program som finns installerat på 

de allra flesta datorer. Lärarna skulle i så fall behöva spendera tid på att skapa problem och 

lösningar till problemen. När väl problemet är skapat skulle det däremot inte vara några 

problem att ändra lite i problemet för att skapa ett nytt liknande (Porter, 2019).  

 

Den andra nackdelen med implementering av fiktiva case är tiden för att genomföra själva 

implementeringen. Fördelen med att ha fiktiva case ur ett lärarperspektiv är dock att 

betygssättningen och rättningen skulle gå betydligt fortare (Porter, 2019).  

 

Den tredje nackdelen med implementering av fiktiva case är oundvikliga misstag som kan 

uppstå på grund av den mänskliga faktorn. Vid uppdatering av siffror från termin till termin 

kommer misstag uppstå. Detta kommer leda till att studenter får svårt att lösa uppgifterna och 

lärarna kommer få svårt att rätta uppgifterna. Detta är inte tidseffektivt då både studenterna och 

lärarna måste lägga mer tid än nödvändigt på att lösa problemen (Porter, 2019).  
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Enligt Porter (2019) överväger fördelarna med att hjälpa studenterna att utveckla 

kärnkompetenser i problemlösning och teknik samt utveckla deras redovisningskunskaper 

kostnaderna. Kostnaderna på kort sikt är relativt höga men på lång sikt är de relativt låga. 

Kostnaderna vägs dessutom upp av flexibiliteten som fiktiva case skapar.  

 

2.2  Technology Acceptance Model 

 

Technology Acceptance Model (hädanefter TAM) förklarar och förutser hur accepterat ett IT-

system kommer att vara. Enligt TAM så beror en individs val att använda ett system på två 

variabler: Uppfattad användbarhet och Uppfattad användarvänlighet (se figur 2). Uppfattad 

användbarhet är i den grad som en person förväntar sig att systemet hjälper personen att utföra 

sitt arbete. Uppfattad användarvänlighet är i den grad som personen förväntar sig att systemet 

är enkelt att använda. Enligt TAM så är uppfattad användarvänlighet en del av uppfattad 

användbarhet då ju enklare ett system är att använda desto mer användbart är det. Både 

uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet påverkas av externa faktorer såsom 

utvecklingsprocess, träning och systemets egenskaper. Båda delarna påverkar i nästa skede 

avsikten att använda IT-systemet. Med avsikten att använda menas användarens behov att 

använda samt upplevda fördelar användandet har för användarens slutprestation. Detta 

påverkar sedan i nästa steg själva användandet. (Davis, 1989). 

 

Enligt TAM hänger implementeringen av digitala system på användaren. En användare kan 

exempelvis vara en lärare. Därmed hänger mycket av implementeringen av ett system på det 

läraren tror att systemet kan bidra med i termer av användarvänlighet, flexibilitet, hur 

installationen passar in i en kurs och hur tillgången på support ser ut (Crittenden, Biel, & 

Lovely, 2018)  

Figur 2: Technology Acceptance Model 
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Sociala Influenser 

 

I den utvecklade versionen av Technology Acceptance Model (hädanefter TAM2) så 

introducerar Venkatesh och Davis (2000) tre delar som utgör de sociala influenserna, dessa är: 

Subjektiv norm, tvång och image. 

 

Subjektiv norm kommer från den äldre modellen TAM som Davis (1989) utformat sedan 

tidigare. I den studien så fanns inga kopplingar mellan subjektiv norm och intentioner till 

användande (Davis 1989). Det finns mixade resultat kring den subjektiva normens påverkan 

av användandet (Venkatesh & Davis 2000). Den inkluderas i TAM2 då användare förväntas 

bruka ett system trots motvillighet om de upplever att förebilder förväntar sig detta och att de 

känner sig tillräckligt motiverade att anpassa sig och nå upp till förväntningarna (Venkatesh & 

Davis 2000).  

 

Venkatesh & Davis (2000) menar att det är tvång som reglerar den subjektiva normens 

påverkan på beteendeintention och detta beror på hur användaren uppfattar systemanvändandet 

som frivilligt, detta är sedan kopplat till hur användaren känner att ett visst beteende efterfrågas 

och om detta beteende kan belönas eller straffas beroende på om de fogar sig eller inte. Hur 

starkt de subjektiva normerna påverkar användning förklaras vara beroende av graden av tvång. 

 

När Davis (1989) först skapade TAM så användes inte subjektiv norm som en bestämmande 

variabel för beteendeintention. Detta grundande Davis på undersökning av användning av 

frivilliga system. TAM2 bevisar dock att subjektiv norm påverkar användande i tvingande 

system och det är högst relevant för fortsatt forskning. 

 

Venkatesh och Davis (2000) tycker att subjektiva normer ska påverka användarens image 

positivt. Viljan till att få en bättre image samt hur individen ses av gruppen, ska enligt 

Venkatesh och Davis (2000) leda till en högre upplevd användbarhet. När ett system innebär 

en form av status så skapar de användbarhet för användaren genom högre status, detta oavsett 

resultatet av användandet. Detta gör att Venkatesh och Davis (2000) säger att image påverkar 

upplevd användbarhet. 

 

Erfarenhet har en påverkan på sambandet mellan subjektiv norm och beteendeintention men 

även subjektiv norm och upplevd användbarhet i både obligatoriska samt frivilliga system. 

Venkatesh och Davis (2000) säger att den subjektiva normen bidrar starkt till användning av 

påtvingade system vid introduceringen för att sedan avta med tiden och då användarna får mer 

erfarenhet. Erfarenhet gör även att den subjektiva normens påverkan minskar i samband med 

upplevd användbarhet då användarna kommer kunna förlita sig på sina erfarenheter istället för 

på sociala signaler.    
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Kognitiva instrument 

 

TAM2 består även av tre kognitiva instrument som tre bestämmande faktorer för upplevd 

användbarhet. Venkatesh och Davis (2000) föreslår inte några förändringar i TAM2 kring hur 

upplevd användarvänlighet påverkar användningen. De tre kognitiva instrumenten är 

utmatningskvalitet, resultatpåvisbarhet och arbetsrelevans. Med arbetsrelevans menas hur 

lämpligt individen uppfattar att systemet är för deras arbete. Förstår inte användarna hur 

systemet ska hjälpa dem att utföra sina arbetsuppgifter upplever de mest troligt inte nyttan med 

att använda systemet. När arbetsrelevansen ökar så ökar även den upplevda nyttan. 

Utmatningskvaliteten kommer även det att påverka den upplevda nyttan genom att en högre 

kvalitet ger en högre nytta för individerna. Utmatningskvaliteten är hur väl systemet kan utföra 

de uppgifter som användaren vill (arbetsrelevans). Den tredje viktiga aspekten för att öka 

nyttan är resultatpåvisbarhet. Det är viktigt att systemet visar resultaten av implementeringen 

på ett tydligt och överskådligt sätt. Är det så att det nya systemet inte gör detta så är risken att 

systemacceptansen minskar.  

 

 

Figur 3: Technology Acceptance Model 2 

 

Det är alltså dessa kognitiva instrument som tillsammans med de sociala influenserna som 

bildar Technology Acceptance Model 2 (Se figur 3). 
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TABELL 1: Ordförtydligande Technology Acceptance Model 2 
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3 METOD 
I metodavsnittet presenteras inledningsvis författarnas vetenskapliga positionering. Därefter 

så presenteras de genomförda undersökningarna samt motiven till varför de valda 

tillvägagångssätten använts i uppsatsen. 

 

3.1 Forskningsansats 

 

Denna studie bygger på inslag av en deduktiv ansats då uppsatsen utgår från tidigare forskning 

angående Excel för att sedan jämföra detta med hur det ser ut i praktiken på svenska lärosäten. 

Detta görs genom att utgå från en välkänd teori angående implementering av digitala 

hjälpmedel och jämföra detta mot den insamlade datan.  

 

3.2 Omvärldsanalys 

 

För att undersöka relevansen av valda forskningsområde så skannades 100 annonser på 

arbetsförmedlingens platsbank där lediga tjänster läggs ut. Här söktes efter lediga tjänster med 

nyckelord; Redovisningsekonom. Sedan valdes de 100 senaste annonserna ut för att undersöka 

om Excelkunskaper efterfrågades i annonsen. Resultatet sammanställdes sedan i ett kalkylark 

där det annonserna efterfrågade graderas i tre kategorier. Dessa kategorier var; Nämns ej i 

annons, god kunskap och mycket god kunskap inom Excel. Arbetsförmedlingen är en svensk 

statlig myndighet och störst inom förmedling av arbete. Deras jobb är att så effektivt som 

möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. 

(Arbetsförmedlingen, 2019) Detta gjordes initialt för att bekräfta att det är ett aktuellt problem. 

Sedan så skannades även en relevant tidskrift som är ett karriärsmagasin för civilekonomer 

efter artiklar. Här användes nyckelordet Excel för att hitta relevanta källor. 

 

3.3 Litteraturstudie 

 

I litteraturundersökningen så fördjupade sig författarna i forskningsområdet med hjälp av 

databaser som Luleå tekniska universitets bibliotek tillhandahöll samt Google Scholar. 

Litteraturundersökningen genomfördes för att få ytterligare förståelse för ämnet och en djupare 

inblick i problemet samt även hitta lämpliga teorier som kan komma till användning för 

analysen av empirin. Artiklarna genomsöktes sedan för att få se om liknande studier har 

genomförts tidigare och deras tillvägagångssätt. Följande sökord användes;  

Excel, Accounting, Curriculum, Technology, Technology Acceptance Model, Adoption, 

School, Teacher, Faculty. 

Sökningarna som har gjorts I databaserna är på engelska för att enklare hitta relevanta 

publikationer och få en större träffsäkerhet. 

 

3.4 Kvalitativ metod 

 

Metoden som valdes i denna uppsats var kvalitativ metod. Denna metod valdes eftersom att 

det ökar chanserna att mer på djupet få en inblick i forskningsfrågan och därmed få bättre 
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helhetsförståelse för problemet. Detta ger även en större chans att få förklaringar som kanske 

inte hade framkommit vid en kvantitativ studie. Technology Acceptance Model som är denna 

uppsats huvudsakliga teoretiska modell används främst för kvantitativa studier, detta oavsett 

version (Lee, 2003). I denna studie kommer Modellens ord att användas främst. Dessa är 

kvantitativa ord som exempelvis variabler men kommer att studeras kvalitativa genom hela 

arbetet. 

 

Technology Acceptance Model är ledande inom forskning om teknikadoptering och som 

tidigare nämnt dominant av kvantitativ forskning. Kvalitativa metoder används sällan för att 

undersöka bakgrunder och detaljer kring teknikadopteringen. Detta har ofta gjort att författare 

inte kunnat omfattande analysera komplexa relationer som interaktionen mellan person och 

teknologi. Sedan så har fokus på kvantitativa frågeformulärsbaserade studier kommit att leda 

till att missar sker kring relevanta faktorer som influerar teknikadoptering (Fei Wu, 2013).  

 

För att lättare ge läsaren en röd tråd användes även en kvantitativ metod för att dela in 

deltagarna i grupper. Detta gjordes för att empirin skulle bli lättare att följa med i samt för att 

på ett enklare sätt tolka intervjusvaren.  

 

3.5 Undersökningsansats 

 

Uppsatsens undersökning skedde i två steg. Först så granskades alla lärosäten i Sverige efter 

vilka som erbjöd kurser och program inom redovisning. Sedan så undersöktes alla kursplaner 

individuellt för att se om Excel eller IT/teknologiska verktyg nämns. I samband med detta så 

sammanställdes även kursansvariga för samtliga kurser. Utifrån granskningen av kursplanerna 

så noterades även information om kursen som var intressant. Detta kunde exempelvis vara om 

det nämndes att digitala verktyg används. När 10 lämpliga Intervjupersoner blivit utvalda 

utifrån sammanställningen kontaktades dessa sedan via mail där syftet med intervjun 

förklarades och en tid föreslogs. På grund av rådande avstånd och tidsbrist hölls intervjuerna 

via telefon. Innan intervjuerna så informerades intervjupersonerna om anonymitet för dem och 

deras lärosäte och blev tillfrågade om det var okej att spela in samtalet. Detta gjordes dels för 

att syftet med denna uppsats inte är att undersöka vilka lärosäten som använder/inte använder 

Excel i undervisningen.  Anonymitet leder även till att deltagarna är mer bekväm att delge mer 

av sanningen och vågar säga vad de egentligen tycker och tänker (Bryman & Bell, 2017). 

Intervjuguiden grundar sig i frågorna från Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh och 

Davis 2000). Då dessa frågor mer är av en kvantitativ karaktär gjordes frågorna om för att mer 

passa in i den kvalitativa metoden. Efter första intervjun gjordes intervjuguiden om en aning 

då ordningen på frågorna ändrades. Detta för att få ett bättre flyt i intervjun.  

 

3.6 Dataanalys  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand. Syftet med detta var att få en större 

möjlighet att analysera intervjun på en djupare nivå. Efter varje samtal diskuterade författarna 

intervjun och utvärderade vad som var bra med intervjun och vad som hade kunnat göras 
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annorlunda. Författarna diskuterade även deltagarnas svar för att validera om de hade fått 

samma bild av svaren.  

 

Efter transkriberingen så jämfördes svaren mellan alla lärosäten där nyckelord från svaren på 

varje fråga plockades ut från samtliga lärosäten. Detta gjordes för att få en tydligare bild av vad 

varje lärosäte har sagt men även för att uppsatsen skulle bli lättare att förstå då lärosätena är 

anonyma. Empirin bestämdes att kategoriseras genom färgkodning i någon utav de tre 

grupperna, positiv, neutral eller negativ. Färgkodningen gick till så att grön färg innebär att 

svaret är av positiv karaktär. Orange innebär neutral inställning till frågan och slutligen så 

innebär röd en negativ inställning till frågan. Intervjudeltagarnas svar tolkades individuellt av 

författarna enligt färgsystemet. Där oenighet rådde så lyssnades intervjudeltagarenas svar 

igenom på nytt för att sedan diskutera fram den överenskomligt korrekta färgen. Vidare för att 

ha någon slags struktur och erbjuda läsaren en röd tråd i empirin så fick färgerna en poängskala. 

De lärosäten med 34 eller mer poäng hamnade i den gröna gruppen. De med under 30 poäng 

hamnade i den röda gruppen och resterande hamnade i den orangea. Ett grönt svar gav tre 

poäng, orange gav två poäng och rött gav ett poäng, vilket innebär att den maximalt möjliga 

poängen var 36 på 12 frågor. Detta bidrar till att lärosäten som överlag har lika poäng tillhör 

samma grupp, men behöver inte ha lika inställning till Excel för att alla frågor var värd lika 

mycket poäng. Gruppindelningen gjordes efter att poängen var satta för att få en jämn med 

ungefär lika stora grupper. Detta som tidigare nämnt för att det skulle bli lättare för läsarna att 

följa med i empirin. Poängsammanställningen slutade sedan med att en grön grupp med 4 

lärosäten, en orange grupp med 3 lärosäten och en röd grupp med 3 lärosäten bildades (se bilaga 

2). Detta sammanställdes sedan i tre olika avsnitt där varje grupps svar presenterades fråga för 

fråga. Datan analyserades sedan med hjälp av Technology Acceptance Model 2. 

 

3.7 Metoddiskussion 

 

Ett metodproblem som kan uppstå är oärliga svar. För att säkra svarens ärlighet till högsta 

möjliga grad så förtydligades att anonymitet rådde både för den enskilde intervjudeltagaren 

samt för intevjudeltagarens lärosäte. Detta gjordes för att inget svar ska kunna spåras till den 

specifika personen. Vissa av frågorna var riktade mot grundkurser inom redovisning och det 

var främst för att få tag i rätt person med rätt insikt inom redovisningsutbildningen. Då fick 

deltagarna en följdfråga som riktar sig mer generellt mot programmets plan och vad studenterna 

ska kunna när de är färdiga, detta genererade ofta kompletterande och bra svar. Intervjun 

innehöll 12 frågor som ställdes och intervjutiden varierade från 15-35 minuter. Det kan tyckas 

långt men de längre intervjuerna var när deltagarna intresserade sig för frågorna. De kortare 

intervjuerna var när de blev ett mer svartvitt svar. I mailet som skickades ut i förväg bad 

författarna om ca 15-30 minuter av intervjudeltagarnas tid. 

 

En telefonintervju kan medföra problem med tolkning av inställning till ämnet, eftersom det är 

tonläge, längd på svar och själva svaret på frågan som kan tolkas. Kroppsspråk och 

ögonkontakt som en öga mot öga intervju medför förloras. Empirin färgkodades i 

transkriberingsprocessen. Färgkodningen hade som tidigare nämnt tre kategorier.  Problem 

som kan uppkomma med detta är tolkningen av svaren, vissa utav svaren svävade mellan att 
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vara grön eller orange. Inställningen som bestämdes till färgkodningen var konsekvent 

bedömning där någon nyans av tveksamhet hittades så tillsattes orange färg. Detta för att ge en 

så rättvis bild som möjligt. 

 

Teorin som valts består huvudsakligen av adopteringsmodellen Technology Acceptance 

Model. I denna uppsats användes den andra versionen. Anledningen till att den versionen 

användes var att de ingående variablerna ansågs passa denna kvalitativa ansats bäst. 

Technology Acceptance Model finns även i en tredje version. I den versionen är variablerna 

som påverkar uppfattad användarvänlighet med. Anledningen till att den versionen ej valts är 

för att de ingående variablerna ansågs inte vara lika relevanta för denna typ av studie. 

 

3.7.1. Trovärdighet 

 

De åtgärder som gjordes för att ingen viktig data av misstag skulle försvinna var att samtliga 

intervjuer spelades in. Samtliga intervjupersoner fick även möjlighet att komma med egna 

tankar kring ämnet då detta ansågs vara viktigt i och med att frågorna kanske inte lyckades 

fånga upp allt som deltagarna ansåg vara viktigt. Deltagarna frågades även om möjligheterna 

att få återkomma om någon ytterligare fråga skulle komma upp. Allt detta gjordes för att öka 

validiteten samt reliabiliteten. Alla deltagare var kursansvarig förutom en deltagare som var 

programansvarig. Den deltagaren kunde inte svara på alla frågor vilket medförde att den 

deltagaren hänvisade till en kollega kunnig inom ämnet. Av de först tillfrågade personerna via 

mail var det tre stycken som hänvisade oss vidare till en bättre lämpad kollega. Även detta gör 

att studien får en högre validitet och reliabilitet. 
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4 EMPIRI 
I avsnittet så presenteras resultatet av den insamlade empirin. Först presenteras resultatet av 

kursplansundersökningen för att sedan presentera svaren på intervjufrågorna tillsammans 

med utmärkande citat. 

 

4.1 Undersökning av kursplaner 

 

Av 72 undersökta redovisningskurser på 22 svenska lärosäten så var det endast en kurs som 

nämnde Excel i kursplanen (Se figur 4). I den kursen så ges betyget godkänt till en elev som 

bland annat visar färdighet och förmåga i användning av kalkylsystem (Excel eller liknande) 

och grundläggande användning av affärssystem. Andra ord som används för digitalisering är 

mer generella termer som tekniska hjälpmedel, IT, datorprogram och bokföringsprogram. I 

30,6% av kursplanerna nämns någon term som kan härledas till digitalisering (Se figur 5). Detta 

innebär att det i 22 av de 72 undersökta kursplanerna så nämns något digitaliseringsord. Detta 

kunde ske på olika sätt. Exempel på detta är att det i en av kursplanerna gick att läsa att det i 

kursen också ingår att använda sig av bokföringsprogram.  Ett annat exempel är en kursplan 

där det framgick att studenten efter genomgången kurs ska visa färdighet och förmåga i att 

kunna använda bokföringsprogram.  

 

 
Figur 4: Undersökning av Excel i kursplan 
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Figur 5: Undersökning av någon form av digitalisering i kursplaner 

 

4.2 Undersökta lärosäten 

 

Utifrån genomgången av kursplaner så har intervjuer med 10 olika lärosäten genomförts. 

Intervjuerna var strukturerade med frågor utifrån Technology Acceptance Model där frågorna 

är kopplade till att förklara en variabel i modellen som slutligen förklarar hur ett system 

accepteras. Gemensamt för samtliga intervjupersoner var att alla svarade att de hade stort 

inflytande över kursplanen samt hade tidigare erfarenhet som betonades positiv. De flesta 

lärosäten hade med Excel på något sätt i någon kurs. Däremot var det mer ovanligt att Excel 

ingick som något moment i de specifika redovisningskurserna. I dessa kurser var det desto 

vanligare att lärosätena tillämpade någon form av bokföringsprogram.  

 

4.3 Grön svarsgrupp 

 

Den gröna svarsgruppen består av deltagare som fick minst 34 poäng. Dessa deltagare var då i 

huvudsak positiva till frågorna och hade som mest 2 poängavdrag. Det är antingen en fråga där 

svaret anses ha en negativ inställning eller två frågor där svaret var av neutral inställning. Utav 

de 10 deltagarna så tillhör 4 den positiva svarsgruppen. I den gröna svarsgruppen ingår Lärosäte 

1-4. 

 

På frågan varför eller varför inte Excel har valts att användas i utbildningen så var alla positivt 

inställda i och med att de hade med det i sina utbildningar. Lärosäte 1 hade med Excel i en av 

sina redovisningskurser. Anledningen till att de valde att ta med Excel i den kursen var för att 

där skapas en balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys. För dessa typer av kurser 

anser de att Excel lämpar sig väldigt bra. Lärosäte 2 och 4 använder samma typ av extern tjänst 

för att inkludera Excel. Lärosäte 2 svarade följande på frågan: 
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“Vi hade fått feedback från arbetsgivare om att studenterna inte kan det så även 

om vi hade en massa grupparbeten där man måste använda excel så för att lösa 

fall så fanns det alltid någon student som kunde de och gjorde de åt hela gruppen. 

Detta är obligatoriskt och kursöverskridande.  Det är grundläggande att kunna 

detta, det har kommit ytterligare krav att ekonomer ska kunna R och python men 

vår gräns går här att introducera dem till dessa ekonomiska verktyg.” – Lärosäte 

2 

 

Lärosäte 4 sa bland annat “Vi har tagit in det i kursen för att annars är du körd som ekonom. 

Det används till allting.” Lärosäte 3 anser att det är ett väldigt relevant och att det är självklart 

att det ska vara i en kursplan. 

 

Samtliga som tillhör den gröna svarsgruppen hade tidigare erfarenhet av Excelanvändning. 

Dessa beskrev den som positiv och lärosäte 2 använder det dagligen, lärosäte 3 använder det 

tills sammanställning av forskningsprojekt främst och lärosäte 1 använder det gärna. Lärosäte 

4 har använt det väldigt länge och har stor erfarenhet av programmet. 

 

“Det är favoritprogrammet, har använt det i mer än 30 år.” – Lärosäte 4 

 

På frågan hur användarvänligt Excel är så varierar svaren något mer. Lärosäte 3 säger att det 

är ganska låg tröskel att ta sig in att komma in och förstå grundprinciperna men det är inte helt 

självklart hur man ska bli bättre på det. Lärosäte 4 motsätter sig detta och anser att det är en 

tröskel för att lära sig programmet men när du väl lär dig de relevanta funktionerna för just dina 

arbetsuppgifter så är hjälpen väldigt bra. Sammantaget tycker lärosäte 4 att Excel är 

användarvänligt.  lärosäte 1 tycker att det är användarvänligt för att det är ett Officeprogram. 

Lärosäte 2 tycker däremot att det inte är lika användarvänligt som det en gång var. Med 

uppdateringar som har tillkommit så har simpelheten försvunnit och gjort det mer anpassat till 

elitanvändaren och mindre för sällananvändaren. Samt att det finns för många funktioner 

nuförtiden. 

 

Den kanske mest relevanta frågan utifrån modellen kan anses vara hur användbart Excel ses i 

yrket som redovisningsekonom av deltagarna, då detta sedan har en stor påverkan på avsikten 

att använda systemet. Samtliga lärosäten inom den gröna svarsgruppen var överens om att det 

är användbart.  

 

“Det är något man bara förutsätts kunna, inte endast ekonomer, utan andra yrken 

också.”  – Lärosäte 3 

 

På denna fråga poängterar lärosäte 2 än en gång hur viktigt de anser Excel vara oavsett yrke 

inom ekonomiområdet.  
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“Man kan se det på olika sätt. Jag undervisar i ekonomistyrning och redovisning. 

För den yrkeskåren, oavsett om du kommer ge dig in i extern redovisning eller 

ekonomistyrningsområdet så kommer Excel vara ett jätteviktigt verktyg.” – 

Lärosäte 2 

 

På frågan hur användbart det är i skolan var alla lärosätena i den gröna svarsgruppen överens 

om att det är användbart. Lärosäte 1 anser att det är väldigt användbart inom ramen för kurser 

som är räknekurser. Utöver tidigare nämnda anledningar nämner lärosäte 1 här även att det går 

att göra simuleringar vilket ger värden som ändras i relation till varandra. Lärosäte 3 och 4 

använder programmet främst inom ekonomistyrningskurser. Lärosäte 3 säger även om det är 

ett användbart program i skolan så är risken med det att studenter fastnar i teknikaliteter och 

att inom fakulteten råder det stor oense om vem ska utbilda studenterna inom Excel. 

Oenigheterna handlar främst om det är något som eleverna ska kunna sedan innan. Om det är 

något som de ska lära sig själva eller om det är något som lärosätena ska lära eleverna.  

 

Arbetsmarknadens krav påverkade innehållet i kursen på något sätt på samtliga lärosäten. 

Lärosäte 2 sa att många anser att arbetsmarknadens krav inte påverkar kursens innehåll i nog 

stor utsträckning på gott och ont. I arbetet så möter de arbetsgivare, och har som mål att en 

examen från deras lärosäte ska möta de krav arbetsmarknaden ställer, ändå så håller alla inte 

med 

 

 “Många skulle säga inte i tillräcklig utsträckning, vi är på gott och ont en 

organisation som är väldigt trögrörlig [...] Det är dock bra, vi hoppar inte på alla 

trender som involverar exempelvis AI bara för att det är trendigt. Vi har dock en 

skyldighet att vara samhällsrelevanta.” – Lärosäte 2 

 

Lärosäte 4 säger att det är inskrivet centralt, och att dem inte får inrätta en kurs eller program 

som inte motsvaras av arbetsgivarnas behov. Angående hur viktigt det anses inom 

redovisningsyrket säger lärosäte 2  

 

“Jag skulle nog säga att det är ett sådant där must have idag. Det är ju inte så att 

du utvärderas på det som student om du skulle börja på en konsultfirma eller någon 

av revisionsfirmorna och du inte kan Excel så skulle du inte inte få börja där men 

du har ju väldigt stor nytta av det.” – Lärosäte 2 

 

Lärosäte 1 säger att de är väldigt dominant idag i redovisningsyrket, det finns knappt några 

alternativa kalkylarksprogram. Lärosäte 3 tycker att det är väldigt viktigt idag och kommer 

troligtvis inte öka, lärosäte 3 poängterar att affärssystemets relevans är något som kommer öka 

rejält. Lärosäte 4 säger att det har väldigt stor betydelse om du ska analysera data men 

nödvändigtvis inte i grundläggande arbetsuppgifter.  

 

Lärosäte 2 och 3 ansåg att det fanns någon status med att vara Excelkunnig. Lärosäte 1 och 4 

var däremot neutrala i frågan. Lärosäte 1, 2 samt 4 var överens om att goda kunskaper i Excel 

leder till högre redovisningskvalitet när det kommer till analysdelen och hantering av stora 
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mängder data. De poängterar att kontrollräkningen som går att göra via programmet är 

användbar inom redovisning. Lärosäte 3 var neutral till om det ökar redovisningskvaliteten. 

Alla lärosätena ansåg att goda kunskaper även bidrog till ett effektivare arbete där 

kursansvarige på lärosäte 4 väldigt sällan använder miniräknare om det inte är smågrejer och 

hen säger även att desto fler faktorer som är inblandade desto enklare och snabbare blir det i 

Excel. Lärosäte 2 tyckte att de elever som är kunniga inom Excel är effektivare. 

 

”Det leder till högre effektivitet. Det märker man ju att de som är flinka i Excel är 

helt klart effektivare.”  – Lärosäte 2 

 

Samtliga deltagare var även överens om att de inte skulle ha några problem med att förklara 

nyttan med att använda systemet för sina elever. Många anser att eleverna själva förstår nyttan 

med att använda programmet främst för budgetliknande uppgifter eftersom att budgetar ofta 

behöver korrigeras. Om Excel då används får du se direkt hur ändringen av en budgetpost 

påverkar hela budgeten. 

 

4.4 Orange svarsgrupp  

 

Deltagarna som var mittemellan positiv och negativ tillhör den orangea svarsgruppen. 

Poängspannet sträcker sig från 30 till 33 poäng. Den orangea svarsgruppen består av 3 deltagare 

lärosäte 5, 6 och 7. 

 

Lärosäte 5 har inte valt att ha med Excel i sin redovisningsgrundkurs då de anser att en sådan 

kurs innebär bokföring. De har istället valt att använda sig av bokföringsprogram i den kursen 

då de anser att det är mer relevant men de använder Excel i andra kurser. Kursansvarige på 

Lärosäte 6 har valt att ta med Excel i sin kurs då hen anser att det är enkelt att tillämpa de 

funktioner som Excel erbjuder. Lärosäte 7 säger att det inte funnits någon uttalad tanke att ha 

med Excel i någon kurs, detta för att mycket bygger på kursplaner och ingen kurs har uttalat 

specifikt Excel. Det är dock inget självändamål att inte ha med de och någonting som de 

planerar att införa inom snar framtid. Vidare så säger Lärosäte 7 att de största problemet med 

att tillägga att Excelkunskaper krävs i kursplanen så måste man börja rucka på kursinnehållet, 

detta gör sedan att en ny kurs kommer behöva skapas då det är byråkrati som säger att en kurs 

ska finnas ett visst antal år och ett visst antal examinationer. Samtliga deltagare i den orangea 

svarsgruppen har tidigare erfarenhet av programmet som de medger är positiv. 

 

Alla lärosäten inom den orangea svarsgruppen är neutrala till om de tycker att Excel är ett 

användarvänligt program. På frågan om Excel är användbart inom redovisningsyrket anser de 

tre lärosätena att så är fallet. Lärosäte 5 säger bland annat om sina elever som har kommit 

tillbaka från praktik att de har fått arbeta väldigt mycket i programmet på sina praktikplatser. 

 

“Det är inget snack, Excel är ett kraftfullt verktyg så att många av våra studenter 

som kommer tillbaka säger att det är det som vi har hållit på med. Så är det, det är 

inget snack. Jag ser egentligen inget annat program på marknaden som är lika 
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kraftfullt som det är inom det som ekonomer behöver klara av. Så att jag tycker det 

att det är stor sannolikhet att våra ekonomer kommer att arbeta i Excel när de 

kommer ut. Så är det.”  – Lärosäte 5 

 

Lärosäte 5 tillägger även att de har ett dilemma angående Excel om det är en högskolekurs eller 

inte. Där har de resonerat och kommit fram till att Excel inte är en högskolekurs utan det får 

man lära sig någon annanstans och det är lite där som deras dilemma artar sig då de vill att 

deras studenter ska vara vassa ekonomer när de kommer ut. Lärosäte 6 anser att det är 

fantastiskt användbart både i privata sammanhang och i ett företagshänseende. När lärosätet 

har diskussioner med verksamma aktörer så säger i princip alla att de används. Lärosäte 7 

tycker att det är jätteanvändbart och att det nästan är oundvikligt att inte använda det i 

praktiken. 

 

Angående hur användbart anses Excel anses vara i skolan så svarar lärosäte 6  

 

“De är absolut användbart, vi försöker få in moment med excel i kurser då teorin 

kan blandas med praktiken och stoppas in i tekniska verktyg.” – Lärosäte 6 

 

Lärosäte 5 säger att de har skapat ett verkligt case som löses via Excel i en utav sina kurser där 

olika besluts ska tas i programmet. Lärosäte 7 använder det mycket till sammanställning. 

 

Lärosäte 5 har valt att integrera arbetsmarknadens krav genom en senior kollega som hjälper 

dem med Exceluppgifterna i de kurser där Excel ingår som ett moment. De har dock inte med 

arbetsmarknaden på något annat sätt i kurserna. Inför starten av civilekonomprogrammet på 

lärosäte 6 gjordes intervjuer med företag och då var ett av huvudkriterierna att eleverna skulle 

kunna Excel. Lärosäte 7 skiljer sig mer och säger att arbetsmarknaden knappt har någon 

påverkan.  

 

“Vi har ingen roll att förse arbetsmarknaden med arbetskraft, jag vill skapa 

människor som kan tänka kritiskt och självständigt.” – Lärosäte 7 

 

Deltagarna var överens om att Excel är viktigt att kunna som redovisningsekonom. Lärosäte 5 

tror att det medför problem om detta är något som man inte lär sig. 

 

“Jag tror man får problem om man inte lär sig det. Du kommer att lära dig det så 

är det men jag tror att om du aktivt väljer att inte bry dig om det så får du problem.” 

– Lärosäte 5 

 

Lärosäte 5 anser även att goda Excelkunskaper leder till en högre status inom 

redovisningsyrket. En person som har goda kunskaper kommer att få hjälpa sina kollegor i 

programmet och kommer att framstå som en expert. Lärosäte 6 anser att de inte finns någon 

nytta med att vara Excelkunnig vid nyanställning men att det kan finnas en viss nytta med att 

vara det när du väl har fått jobbet. Lärosäte 7 anser att man både kan ses som knepig och kunnig. 

Både lärosäte 6 och 7 har därmed en mer neutral inställning.  
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Alla de tre lärosätena var även överens om att goda kunskaper i Excel leder till högre 

effektivitet när det kommer till presentation av olika underlag samt att göra olika beräkningar. 

Däremot tror lärosäte 5 inte att det leder till högre redovisningskvalitet medan lärosäte 6 är lite 

mer neutral till om det höjer kvaliteten eller inte. Lärosäte 7 tror däremot att det höjer 

redovisningskvaliteten. 

 

På frågan om de skulle ha svårt att förklara nyttan med att använda systemet gav lärosäte 6 ett 

neutralt svar att nyttan möjligtvis skulle kunna förklaras med vad företag söker. Lärosäte 7 

påpekar att det snarare är svårare att komma ihåg att förklara nyttan då de tar nyttan för givet. 

Lärosäte 5 skulle inte heller ha svårt att förklara nyttan. Deltagaren anser att de flesta elever 

inser att Excel är ett program de kommer använda om de ska jobba som ekonom.  

 

“Nej det tror jag inte eller nej det är det inte. Utan det är mer att de hör ju av sina 

kompisar som är lite äldre att det är viktigt. Och det är klart att det finns studenter 

som tycker att det är helt meningslöst men de tycker nog att livet är helt meningslöst 

i största allmänhet tänker jag. De flesta inser att jag ska bli ekonom och då är 

Excel ett program som jag kommer att använda.”  – Lärosäte 5 

 

4.5 Röd svarsgrupp 

 

De som hade mest negativ inställning var i den röda svarsgruppen. Här var det allt från högst 

29 poäng till 23 poäng. Den deltagare som hade 23 poäng var även den deltagaren som stack 

ut mest då den deltagaren hade betydligt lägre poäng än alla andra. 

 

På frågan om Excel inkluderas inom utbildningen så är lärosäte 8 emot den idén och säger  

 

“Man redovisar i externredovisning, vi anser därmed att det inte är brukligt att ha 

Excel i undervisningen utan det finns andra programvaror som kan analysera ett 

bokslut.”-Lärosäte 8  

 

Lärosäte 10 tycker angående Excel att det är en kunskap som man ska ha med från gymnasiet 

och har därför valt att inte ta med det. Lärosäte 9 planerar att införa det i framtiden och säger 

att: 

 

“Studenter har efterfrågat mer kunskap i Excel [...] och vi har även förstått att vi 

måste integrera det också. Detta är anledningen att jag vill införa det i framtiden 

men även för att vi inte bara ska utbilda mot forskning utan vi ska ju även utbilda 

mot yrkesroll också.”- Lärosäte 9 

 

Lärosäte 9 och 10 har erfarenhet av programmet som är positiv. Lärosäte 8 har erfarenhet men 

påpekar att programmet var enklare att hantera förr men den totala erfarenheten är trots detta 

positiv. 
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Excels användarvänlighet anses bero på. Lärosäte 8 säger att om man jämför Excelversioner så 

är det svårt att säga om det blev bättre eller sämre. Lärosäte 9 är även dem neutrala och säger 

att till viss del så är det användarvänligt, sen när man vill göra lite mer avancerade saker så blir 

det ett relativt större kunskapskrav. Lärosäte 8 och 9 har därmed en neutral inställning.  Medan 

lärosäte 10 uppfattar det kort och gott som ett användarvänligt program. 

 

Hur användbart den röda svarsgruppen anser att Excel är inom redovisningsyrket är varierande, 

lärosäte 10 som fick lägst poäng i undersökningen anser att det borde vara mycket användbart 

att ställa upp och jobba med det men poängterar samtidigt att personen inte är särskilt kunnig. 

Medan lärosäte 8 säger “Jobbar du som ekonom så använder du det väldigt mycket generellt. 

Det är en självklarhet att känna till programmet”. Lärosäte 9 anser att det inte passar till 

grundredovisning för att det omfattas av bokföring och där passar sig inte Excel 

överhuvudtaget. 

 

Användbarheten i skolan besvaras neutralt från Lärosäte 10 där kursansvarige säger att de har 

ett dilemma med om de ska vara förkunskaper eller om de ska inkluderas i kurser. Lärosäte 9 

tror att de skulle lämpas väldigt bra i caseuppgift som verktyg. Lärosäte 8 använder de för att 

göra budgetsimuleringar på forskningsprojekt men inte i någon kurs. 

 

Angående hur mycket inflytande arbetsmarknadens krav har på kursens innehåll 

skiljer sig lärosätena någorlunda åt. Det är i dagsläget i princip på minusnivå säger lärosäte 9. 

Vidare säger hen 

 

“Jag tycker ju att utbildningen på grundnivå, hela programmen ska leda fram mot 

kunskap om forskning men även kunskap i en yrkesroll som det står i 

högskoleförordningen. Så tycker jag men så är det inte riktigt.” – Lärosäte 9 

 

Lärosäte 8 hänvisar även till högskoleförordningen men påpekar att arbetsmarknaden delvis 

har en påverkan. Både lärosäte 8 och 10 har en neutral inställning.  Lärosäte 10 åsikt förklarar 

att till viss del så påverkar givetvis arbetsmarknadens krav kursinnehållet. Ett krav är bland 

annat att kunna använda bokföringsprogram. Men det som är anmärkningsvärt är att de påpekar 

hur viktigt det är att komma ihåg att universitetsutbildning ska vara självständigt i förhållande 

till arbetsmarknaden.  

 

“Till viss del påverkar givetvis arbetsmarknadens krav kursinnehållet. Där ett krav 

är bland andra förmågan att kunna använda bokföringsprogram. Samtidigt är det 

viktigt att komma ihåg att universitetsutbildning ska vara självständig i förhållande 

till näringslivet/arbetsmarknaden.” – Lärosäte 10 

 

Excels användbarhet inom redovisningsyrket anser Lärosäte 8 beror på arbetsuppgift och är 

därmed neutrala. Enligt lärosäte 8 är detta för att yrket är så brett och tillägger att jobbar du 

som redovisningskonsult så används det inte jättemycket men som controller så är det hela 

tiden. Lärosäte 10 anser att det är nog väsentligt men påpekar än en gång dilemmat med när 



25 
 

eleverna ska lära sig det och anses därmed neutrala även de. Ska det vara gymnasiekunskap, 

högskolepoänggrundande eller något man lär sig på arbetsplatsen. Lärosäte 9 anser kort och 

gott att det är mycket viktigt. Lärosätena 9 och 10 tror inte att goda kunskaper varken gör att 

man ses på något speciellt sätt eller att det medför någon status på arbetsplatsen. Lärosäte 8 

anger ett neutralt svar och säger att expertis finns på de flesta arbetsplatser och att det kan 

medföra en viss status. 

 

På frågan tror du att goda kunskaper inom Excel leder till högre redovisningskvalitet och/eller 

effektivitet säger lärosäte 8 att det är beroende på vad du gör, använder du Excel rätt så kan det 

bli effektivt och är därmed neutrala. Däremot så finns tron om att kontraproduktivitet kan 

uppstå och att man blir programmerare istället för ekonom. Lärosäte 8 tycker även att 

redovisningskvalitet mäts via andra parametrar som exempelvis verifierbarhet. Lärosäte 9 tror 

att effektiviteten blir högre vid mer Excelkunskaper men inte är enig med lärosäte 8 angående 

just redovisningskvaliteten 

 

“Ja det tror jag däremot. För jag tror att man kan gå in och analysera och ta 

siffrorna hit och dit och arbeta med. Vilket gör att man kan få fram underlag och 

allting på ett korrektare sätt. Så det tror jag.” – lärosäte 9 

 

Lärosäte 10 tror inte på att Excelkunskaper varken höjer redovisningskvaliteten eller ökar 

effektiviteten utan tror mer på att om man kan grundprinciper kring bokföring och besitter 

gedigen kunskap gällande redovisningsprinciper så uppnår man högre kvalitet. 

 

Lärosäte 8 har inga problem med att förklara nyttan med att använda systemet. 

 

“Det är lätt att förklara, du använder det för att uppfylla en viss uppgift.” – 

Lärosäte 8 

 

Lärosäte 10 säger att för att gå in och göra något litet enkelt det är ganska svårt att motivera 

nyttan i det enskilda fallet. Lärosäte 9 ser inga svårigheter att förklara nyttan som kommer med 

att bruka systemet. 
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5 ANALYS 
I analysavsnittet så analyseras uppsatsens undersökning samt den tidigare forskning som 

presenterats i teoriavsnittet. I analysavsnittet så påvisas även likheter och olikheter mellan 

tidigare forskning och uppsatsens resultat. De variabler som analyseras är de variabler som 

anses ha störst påverkan på användandet.  

  

5.1 Undersökta lärosäten 

 

Intervjuerna gav ett annat utfall än vad undersökningen av lärosätenas kursplaner visade. I 

kursplanerna nämndes relativt få digitaliseringstermer. Däremot visade intervjuerna att 

digitaliseringen hade tagit plats i de flesta kurser där kursansvarige intervjuades. 

Bokföringsprogram användes på flera av de intervjuade lärosätena trots att det inte nämndes i 

deras kursplan. Så var även fallet med Excel. Till skillnad från vad kursplanerna visade så var 

Excel betydligt mer förekommande i utbildningarna. Här ska det tilläggas att 

kurplansundersökningen gjordes på redovisningskurser men vid intervjuerna kunde de 

kursansvariga berätta hur det involveras i utbildningen i stort. Excel användes på sex av tio 

lärosäten i någon ekonomikurs, två av tio var hittills neutral men har planerat att börja använda 

det inom en snar framtid och de resterande två har ingen intention att använda programmet. 

Läroplanerna hade som tidigare nämnt få digitaliseringstermer i sig och endast en kurs som 

benämnde Excel med ord. Termerna som används för generell benämning är tekniska 

hjälpmedel, bokföringsprogram eller IT. Att det knappt nämns i kurser när teknologin är så 

pass avancerad talar för att utbildningsplanen generellt ligger efter rådande tid.  

 

5.2 Intervjuanalys 

 

Utöver att alla lärosäten har stor påverkan på kursens innehåll som tidigare förklarat i 

empirikapitlet (se 4.2) så har även alla tidigare erfarenhet av Excel. Alla de tio undersökta 

lärosätena säger även att deras erfarenhet är positiv med programmet. Detta gör att dessa två 

variabler inte analyseras något mer djupgående, då det inte går att urskilja någon trend hos 

deltagarna. Enligt TAM 2 så bör detta dock tala för att fler ska använda programmet i sina 

kurser då erfarenhet och en låg grad av tvång påverkar avsikten att använda enligt modellen. 

Det som talar emot att det trots detta inte används mer i kurserna är det som lärosäte 2 och 7 

säger i sina intervjuer. Det är inte säkert att läraren kan programmet så pass bra att de vågar ha 

med det i sina kurser då de inte skulle kunna svara på frågor från elever. Detta kan även 

förklaras av det Porter (2019) skriver om att implementera fiktiva Excelcase. Misstag av lärare 

kan ske och det gör att det blir ineffektivt att använda programmet. Har lärare lite kunskap i 

programmet är det större chans att dessa misstag sker.   

 

Hur användarvänligt programmet anses vara är en utav de frågor som hade mest negativ 

influens. Fem utav de tio deltagarna uppfattar det som användarvänligt medan ett lärosäte 

tycker inte alls att det är användarvänligt och de resterande står sig neutrala angående dess 

användarvänlighet.  Denna variabel i Technology Acceptance Model 2 är en stor del av 

avsikten att använda ett system. Resultatet av denna undersökning visar inte lika tydligt att det 
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är en korrelation mellan upplevd användarvänlighet och avsikt att använda. En intressant 

infallsvinkel här är att Lärosäte 2 har valt att ha med det i sin utbildning trots att de inte anser 

att Excel är ett användarvänligt program. För detta lärosäte fanns det andra anledningar som 

gjorde att de valde att ta med programmet, till exempel subjektiva normen genom 

arbetsmarknadens krav på kursens innehåll. Deltagaren anser även att arbetsrelevansen är 

väldigt hög och även det kan ju såklart ha spelat en roll till dess inkluderingen. Detta bekräftas 

även av tidigare studier om Excel. Lawson et al (2014) skriver att det är viktigt att studenter 

får jobba i Excel och utveckla deras tekniska kompetens. Enligt Lee, Kerler och Ivancevich 

(2018) är det att av de viktigaste verktygen inom redovisning och därför är det viktigt att 

studenter får kunskap om programmet. Även dessa anledningar kan ha spelat in i att lärosäte 2 

valt att använda det. I motsats till lärosäte 2 så tycker lärosäte 10 att det är ett användarvänligt 

program men har trots detta inte valt att inkludera det i utbildningen.  

 

En väldigt intressant fråga med varierande svar är hur stor påverkan arbetsmarknaden har på 

kursplanen. Ett vanligt svar från flera håll var att kursplanen styrs utifrån högskoleförordningen 

och sedan så beaktas arbetsmarknaden. Två av tio lärosäten säger att arbetsmarknaden har liten 

påverkan vilket gör att kraven beaktas men utbildningen påverkas även av andra influenser. 

Två säger att de har ingen påverkan alls på kursplanen medan de resterande sex säger att det 

har en stor påverkan. Hur stor påverkan det har är frågan som ska förklara den subjektiva 

normen i Technology Acceptance Model 2. Enligt Venkatesh & Davis (2000) så förväntas 

användare bruka ett system trots motvillighet om de upplever att förebilder förväntar sig detta 

och att de känner sig tillräckligt motiverade att anpassa sig och nå upp till förväntningarna. I 

denna undersökning så är lärosätena de som undersöks enligt modellen och det bör därav 

tilläggas att de kanske inte anpassar sig efter yttre krav på samma sätt som om detta skulle 

gjorts på en student, då en student vill foga sig efter arbetsmarkandens krav på ett helt annat 

sätt för att se så attraktiv ut i en arbetsgivares ögon som möjligt. Venkatesh & Davis (2000) 

säger även att graden av tvång är något som reglerar den subjektiva normens påverkan på 

avsikten att använda ett system och att detta beror på hur användaren uppfattar 

systemanvändandet som frivilligt. Alla de tio lärosätena svarade att de har stor påverkan på 

kursplanen och därav har lite tvång, de tvång som de ansåg ha var att följa 

högskoleförordningens riktlinjer, detta var en gemensam åsikt men att de annars har lite tvång 

angående kursens innehåll. Därav så kan en slutsats dras att eftersom en lärare inte behöver 

imponera på någon eller foga sig efter social press och har en liten grad av tvång så har de 

nödvändigtvis inte särskilt stora incitament att ha med Excel i deras kurs, även om de uppfattar 

programmet som bra. Detta kan bero på att det inte gynnar dem personligen men ökar 

arbetsbelastning. Porter (2019) nämner detta som en nackdel med att införa Excel. Till skillnad 

från ovan nämnt där det förklaras hur lärare inte behöver foga sig efter social press så säger 

Lärosäte 2 angående den subjektiva normen  

 

“Många skulle säga inte i tillräcklig utsträckning, vi är på gott och ont en 

organisation som är väldigt trögrörlig [...] Det är dock bra, vi hoppar inte på alla 

trender som involverar exempelvis AI bara för att det är trendigt. Vi har dock en 

skyldighet att vara samhällsrelevanta” - Lärosäte 2  
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Ytterligare så uttrycker sig lärosäte 4 om att det inte tillåts inrätta en kurs som inte motsvarar 

arbetsgivarnas behov och lärosäte 6 valde att intervjua arbetsgivare inför uppstart av ett nytt 

ekonomiprogram. Det tycks alltså råda stor olikhet kring hur mycket arbetsmarknaden influerar 

de olika lärosätena, vilket är intressant och en av anledningarna till detta är lärosätets agenda 

med utlärningen. Lärosäte 7 sa till exempel att de vill skapa kritiskt tänkande människor och 

har ingen skyldighet att tillföra arbetskraft till arbetsmarknaden medan andra lärosäten sitter 

ner och utbyter idéer med studenternas framtida arbetsgivare. 

 

Generellt så anser alla som har valt att ta med Excel i utbildningen att det är viktigt att kunna 

programmet som redovisningsekonom. Den som sticker ut här är lärosäte 4 som anser att det 

beror på vad arbetsuppgiften innefattar men tillägger att så fort något ska analyseras är det 

viktigt att kunna. Samtidigt säger lärosäte 4 att om du inte kan Excel är du körd som ekonom 

som svar på frågan om varför de har valt att inkludera det i utbildningen.  De två lärosäten 

(lärosäte 8 och 10) som inte har med Excel i utbildningen och som inte heller planerar att ha 

med det i framtiden är även inte heller helt övertygade om att det är viktigt att kunna. 

 

Frågan angående image om användning av Excel ger någon slags status resulterade i alltför 

diffusa svar för att ge en rättfärdig bild då frågan mest troligt var för otydligt formulerad när 

den ställdes. Därför kommer denna variabel inte analyseras. 

 

Leder Excelkunskaper till högre redovisningskvalitet samt blir arbetet effektivare med goda 

Excelkunskaper var det som frågades för att besvara variabeln utmatningskvalitet i TAM 2 

modellen. Utmatningskvalitet är något som påverkar hur användbart programmet uppfattas då 

det beskriver hur bra systemet kan utföra de uppgifter användaren vill. Fem av tio lärosäten 

anser att Excel höjer redovisningskvaliteten. Detta om man använder programmet på rätt sätt, 

lärosäte 1, 2 och 4 anser att det är bra till att kontrollräkna och på så sätt höjer kvaliteten. 

Lärosäte 3 och 6 är neutrala till att det höjer redovisningskvaliteten medan lärosäte 5, 8 och 10 

inte tror att det påverkar redovisningskvaliteten. Jämförs denna fråga med om Excel gör arbetet 

effektivare så kan man undra om anledningen till att hälften inte tror att det höjer 

redovisningskvaliteten beror på att de inte förstår hur Excel kan användas inom redovisning. 

På frågan om Excel gör arbete effektivare så har åtta lärosäten svarat att de tror att det ökar 

effektiviteten. Lärosäte 2 säger  

 

“Det leder till högre effektivitet. Det märker man ju att de som är flinka i Excel är 

helt klart effektivare.” – Lärosäte 2 

 

En annan intressant aspekt är vart utlärningen av Excel ska ske. En intervjudeltagare från varje 

grupp tar upp detta problem. Lärosäte 3 anser att det är användningsbart inom skolan men att 

det finns en risk att studenter fastnar i teknikaliteter. Frågan för detta lärosäte precis som för 

lärosäte 5 är om vem eller vart studenterna ska lära sig Excel. Lärosäte 10 skiljer sig från båda 

dessa lärosäten då det lärosätet anser att den kunskapen är något som eleverna ska ha med sig 

från gymnasietiden även om de vid ett senare tillfälle tillägger att de har ett dilemma med detta. 
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De sex kursansvariga som har valt att använda Excel i sin kurs är även de intervjudeltagare 

som har fått högsta poängen i den sammanställningen som gjordes (se bilaga 2). De två 

deltagare som inte använder Excel och som inte heller har några planer på att använda det i 

framtiden i sin kurs är även de som fick minst poäng, lärosäte 10 och 8. De två övriga lärosätena 

(lärosäte 7 och 9) använder inte Excel i kursen just nu men planerar att använda Excel i 

framtiden.. Enligt TAM 2 så påverkas avsikten att använda programmet på diverse anledningar 

som tidigare nämnt.  Sammanställningen visar att de som är mest positiva till Excel är faktiskt 

de som i slutändan använder programmet i sina kurser. Enligt TAM 2 kan det förklaras med att 

den sammanlagda uppfattade användbarheten är högre bland de som använder programmet 

jämfört med de som inte använder programmet.  

 

5.3 Analys av Technology Acceptance Model 2 

 

Utifrån analysen av den insamlade empirin har tre huvudsakliga variabler visat sig påverka om 

kursansvariga väljer att använda Excel i sina kurser eller inte. De grönmarkerade rutorna i figur 

6 visar detta. Den rödmarkerade rutan är den rutan som minst kunde förklara den slutgiltiga 

användningen. Anledningen till att dessa variabler sticker ut är att de på ett eller annat sätt visar 

på samband till att kursansvariga tar med Excel i sina kurser eller inte.  

 

 
Figur 6: Analys av Technology Acceptance Model 2 
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En variabel som skiljer de lärosäten som har med Excel i sina kurser mot de som inte har med 

det är subjektiv norm. De fyra lärosäten som inte har med Excel i dagsläget har alla neutral 

eller ingen påverkan av arbetsmarknadens krav. De två lärosäten som inte alls har någon 

påverkan av arbetsmarknaden är de två som planerar att införa Excel inom en snar framtid. 

Redan 1985 skrevs det om kalkylarksfenomenet och då påvisades att arbetsmarknaden 

påtryckte att det skulle involveras i skolorna (Borthick & Clark, 1985). De sex lärosäten som 

har Excel i sin utbildning har blivit påverkad av arbetsmarknadens krav i sin kursutformning. 

Det visar att just denna implementering av ett digitalt verktyg har gått fortare för de som har 

fått påtryckningar från arbetsmarknaden samt lyssnat på deras krav. 

 

Fem av dessa lärosäten anser även att det är viktigt som redovisningsekonom att kunna medan 

lärosäte 4 säger att det beror på vad du gör men för analysering är det väldigt viktigt. 

Kursansvarige på lärosäte 4 anser att det finns andra orsaker som gör att det trots allt är värt att 

ta med Excel i kursen. Det är även hens favoritprogram. De lärosäten som inte anser 

Excelkunskap som viktigt inom yrket som redovisningsekonom är även de som inte har någon 

uttalad plan att inkludera de. Detta talar för att dessa lärosäten är definitivt efter vad gäller 

digitalisering då de inte ens funderar på att inkludera den mest efterfrågade programkunskapen 

av arbetsgivare och något som studenter har visat stor uppskattning för.  

 

Av dessa sex lärosäten så tycker tre att det höjer redovisningskvaliteten framförallt vid 

kontrollräkning och analysering. Lärosäte 5 anser inte att det höjer redovisningskvaliteten och 

har därför inte med de i sina redovisningskurser men inkluderar det i ekonomprogrammet i 

andra kurser. Lärosäte 6 är osäker hur det används vid revision men även dem har valt att 

inkludera det i andra kurser. Även Lärosäte 3 har med Excel men inte i redovisningskurser. 

Som tidigare nämnt så är även alla dessa lärosäten positiva till att goda Excelkunskaper ökar 

arbetseffektiviteten. Eftersom alla lärosäten tycker samma kring programmets effektivitet så 

kan deras utbildningsmoment undersökas för att hitta lämplig inkludering. Flera lärosäten anser 

att inom analysering och kontrollräkning är Excel det främsta verktyget.  

 

Den variabel som minst kunde förklara varför kursansvariga tar med Excel i utbildningen var 

uppfattad användarvänlighet. Lärosäte 3 har med det i utbildningen trots att de inte anser det 

som användarvänligt som tidigare nämnt. Lärosäte 10 anser att det är användarvänligt men har 

valt att inte ta med det i kursen. Enligt Technology Acceptance Model 2 har denna variabel 

stor påverkan på avsikten att använda och det slutgiltiga användandet. Enligt den insamlade 

empirin i denna uppsats stämmer inte detta på de undersökta kursansvariga. Vidare kan även 

sägas att två av de lärosäten som i dagsläget använder Excel är neutrala till programmets 

användarvänlighet. Den åsikten delas även av de två lärosäten som planerar att inkludera Excel 

inom en snar framtid.  
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6  SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer uppsatsens slutsatser att presenteras. Även avslutande reflektioner och 

förslag på framtida forskning kommer att presenteras. 

 

6.1 Huvudsaklig slutsats 
 

För att uppnå uppsatsens syfte så ställdes nedanstående forskningsfrågor i kapitel 1.3 

 

Kommunicerar svenska lärosäten angående digitalisering i deras redovisningskursplaner? 

 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till att svenska lärosäten väljer att ta med Excel eller 

inte i sina redovisningsutbildningar? 

 

Resultatet visar att de 72 redovisningskurser som tillhandahålls via 22 olika lärosäten så 

kommunicerades Excel i synnerhet endast i en kursplan. Vidare så kommuniceras i 30.6% (22) 

av kursplanerna andra termer som tekniska hjälpmedel, bokföringsprogram eller IT. De 

kvalitativa intervjuerna visade att 6 av de 10 deltagande lärosäten inkluderar Excel i sin 

utbildning. 

 

Enligt den analys som gjordes är subjektiv norm, utmatningskvalitet och arbetsrelevans de 

bakomliggande variablerna som har störst påverkan på uppfattad användbarhet. Därmed har 

dessa tre variabler även en stor påverkan på avsikten att använda Excel. Det var dessa tre 

variabler som visade störst samband mellan ett positivt svar och om programmet verkligen 

används. 

 

Vidare så visade analysen även att subjektiv norm har direkt påverkan på ett lärosätes avsikt 

att använda Excel. Alla lärosäten som hade tät kontakt med näringslivet angående kursinnehåll 

använde Excel i sina kurser. Detta till skillnad från de lärosäten där kontakten med näringslivet 

var mindre. Där visade sig Excel inte användas i kurserna. Denna relation till näringslivet 

påverkas ännu mer då lärosätena har stor påverkan på kursplaner och därmed är inget tvång 

inblandad.  

 

De lärosäten som ansåg att utmatningskvaliteten ökade med hjälp av goda kunskaper var även 

de som hade med programmet i sina utbildningar. Alla lärosäten som hade med Excel eller som 

planerade att införa det ansåg att goda kunskaper ökade effektiviteten. Detta skiljde sig från de 

två som inte hade några planer på att införa programmet då båda dessa var mer tveksamma till 

om de skulle öka effektiviteten. Arbetsrelevansen hade en tydlig trend där de lärosäten som har 

Excel i utbildningen eller har planerat inkludera Excel ansåg det som väldigt viktigt. Vidare 

ansåg de som inte hade planer på att ha med Excel det som viktig kunskap. 

 

Uppfattad användarvänlighet var den variabel som minst kunde förklara varför lärosätena har 

Excel i sin utbildning, med anledning att det inte fanns någon tydlig korrelation mellan 

uppfattad användarvänlighet och avsikt att använda. Detta är något förvånande då uppfattad 
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användarvänlighet är en av nyckelvariablerna i TAM 2 i och med att den både påverkar 

uppfattad användbarhet men även har en direkt påverkan på avsikten att använda.  

 

6.2 Avslutande reflektion 

 

Att implementation av Excel eller andra kalkylarksprogram har gått trögt har visats tidigare. 

Påtryckningar från arbetsmarknaden har pågått sedan en lång tid tillbaka. Trots detta är det 

inget som alla svenska lärosäten har snappat upp. Studier har gjorts som visar vad arbetsgivarna 

förväntar sig av nyexaminerade studenter samt även vilka fördelarna skulle vara med att ha 

med Excel i redovisningsutbildningarna. Dilemmat med detta som många tagit upp i denna 

studie är då vart eleverna ska lära sig kunskaperna. Här skiljer sig lärosätena åt mycket i sina 

resonemang samt vilka verktyg de tillhandahåller sina elever. Vi anser att studier på 

högskolenivå ska förbereda eleverna för vad som komma skall oavsett vad det är. Då Excel är 

det mest använda verktyget för att hantera kalkylark och detta kommer vara något som en 

ekonom kommer att möta i framtida arbeten bör detta involveras i skolan.  

 

En anledning till att det inte har införts på alla lärosäten kan vara att lärarna fokuserar mer på 

läroböcker och teorier. Detta tror vi leder till att de blir mer trögrörliga. Excel eller andra 

kalkylarksprogram bör kunna användas i större utsträckning vid kurser där diverse uträkningar 

ska göras. Detta för att studenter ska få en större programkännedom och därmed ha en 

effektivare relation till tekniska verktyg. Kalkylarksprogram används mer eller mindre på alla 

arbetsplatser oavsett om det är det primära hjälpmedlet eller inte. 

 

Tvång och erfarenhet var de variabler som alla lärosäten hade lika svar på. Alla hade tidigare 

erfarenhet av Excel som de ansåg som positiv. Vidare så hade de alla stor kontroll över 

kursplanen. Det är därav högst intressant för att även fast de har stor frihet och möjlighet att ta 

in Excel i fler kurser så har det inte gjorts. Förändringsprocessen inom skolan verkar vara en 

seg process i sig. Som kom fram under intervjuerna så kräver rådande byråkrati att en kurs 

finns ett visst antal år och har ett visst antal examinationstillfällen. Detta tror vi gör att man 

ogärna gör för stora förändringar då man kanske kommer behöva ansvara för två olika 

examinationer och får kort och gott mer arbete själv att göra. 

 

Uppsatsen ger kurs- och programansvariga en möjlighet att få en fördjupad bild av Excel eller 

andra kalkylarksprogram relevans för sina studenters studier. Uppsatsen förklarar även vad 

som kan vara avgörande för att ansvariga väljer att införa ett tekniskt hjälpmedel eller inte i 

kursen. Uppsatsen visar även att Excel fortfarande är relevant då arbetsgivare efterfrågar 

kunskaper. 
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6.3 Förslag på framtida forskning.  

 

Denna studie fokuserade främst på att med hjälp av Technology Acceptance model 2 undersöka 

bakomliggande orsaker till att svenska lärosäten väljer att ta med Excel i sina 

redovisningsutbildningar eller inte. Det resultatet visade var att den uppfattade 

användarvänligheten som är en viktig variabel i modellen inte hade stor påverkan på avsikten 

att använda Excel. Därför anser vi att det hade varit intressant att med hjälp av Technology 

Acceptance Model 3 analysera vad som påverkar den uppfattade användarvänligheten mer 

djupgående än vad denna studie undersöker. Det hade även varit intressant att göra en 

kvantitativ studie för att sedan jämföra resultatet med denna uppsats och se om resultat blev 

samma med båda metoderna. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Avsikt att använda 

Vi antar att ni har tillgång till Excel. Varför/varför inte har ni valt att använda det i 

utbildningen? 

 

Erfarenhet 

Har du tidigare erfarenhet av programmet. Följdfråga -> positiv/negativ? Påverkar det 

uppfattningen av dess relevans i kursplanering? 

 

Uppfattad användarvänlighet 

Uppfattar du att excel är ett användarvänligt program? Varför/varför inte? 

 

Uppfattad användbarhet 

 

Hur användbart anser du att är inom redovisningsyrket? 

 

Hur användbart anser du att det är inom skolan? 

 

Tvång 

Hur stor påverkan har du på kursens innehåll? (Om inte särskilt stor påverkan - Scenario, fria 

tyglar, hade du velat ha med Excel i kurser?) 

 

Subjektiv norm 

Ni som styr kursplanen, hur mycket inflytande har arbetsmarknadens krav på kursens innehåll? 

 

Arbetsrelevans 

Hur viktigt anser du att Excel är inom redovisningsyrket? 

 

Image 

Inom redovisningsyrket, ses man på ett visst sätt om man använder eller inte använder excel 

inom yrket? Finns det någon slags status med att vara Excelkunnig? 

 

Utmatningskvalitet 

Tror du att goda kunskaper inom Excel leder till högre redovisningskvalitet.  

 

Tror du att arbetet blir effektivare om en person besitter goda kunskaper i excel? 

 

Resultat påvisbarhet 

Skulle du ha svårt att förklara nyttan med att använda systemet? 
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Bilaga 2 Sammanställning av empiri 
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