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Förord 
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Titel: Påverkar revisionsbyråers agerande revisorernas välmående? 

 

Bakgrund: Revisorers välmående är ett omdiskuterat ämne i revisionsbranschen. Den höga 

arbetsbelastningen tillsammans med stramare budgetar och tajtare deadlines leder till att 95 % 

av revisorerna i Sverige arbetar övertid och menar att det inte är långsiktigt hållbart. Då 

revisorerna förklaras som en byrås viktigaste tillgång frågar vi oss hur revisionsbyråerna kan 

agera för att främja sin personals välmående och på så sätt bli en konkurrenskraftig byrå. 

Syfte: Studiens syfte är att identifiera sammantagna HR-strategier och dess påverkan på 

revisorernas subjektiva välmående. 

Metod: En tvärsnittsstudie med en deduktiv ansats genomförs för att sedan mynna ut i en 

induktiv ansats där sammantagna HR-strategier tas fram utifrån den empiriska data som 

samlas in via enkät, där urvalet består av auktoriserade revisorer och revisorsassistenter i 

Sverige. Teorier och tidigare forskning kring subjektivt välmående och HR-strategier som i 

andra branscher visat främja individers välmående har tillämpats. Krav, kontroll och 

stödmodellen har använts för att förklara revisorers arbetssituation. 

Slutsats: Studien resulterade i att sex sammantagna HR-strategier har identifierats på 

revisionsbyråer där fyra av dem visar ha ett positivt samband med revisorers subjektiva 

välmående. Genom att revisionsbyråer implementerar de sammantagna HR-strategierna ökar 

de möjligheten för revisorerna att trivas på arbetet och prestera på optimal nivå och kan därför 

ses som en investering. 
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Title: Does the behavior of accounting firms affect the auditors’ well-being? 

 

Background: Auditors' well-being is a discussed topic in the auditing industry. The high 

workload together with tighter budgets and deadlines leads to 95 % of the auditors in Sweden 

work overtime and they believe it is not a sustainable situation. The auditors are explained as 

an accounting firms most important asset, we ask ourselves how they can act to improve the 

subjective well-being of the auditors to become a competitive firm. 

Purpose: The aim of this study is to identify new combinations of HR-strategies based on 

empirical data and its impact on the auditors' subjective well-being 

Method: A cross-sectional study with a deductive approach is chosen in order to then emerge 

into an inductive approach where HR-strategies are developed based on the empirical data 

collected through a survey, where the sample includes authorized auditors and audit 

associates in Sweden. Theories and previous research on subjective well-being and HR-

strategies that have shown improved well-being in other industries have been applied to this 

study. Demand, control and support model has been used to explain the auditors' work 

situation. 

Conclusion: The study resulted in six new identified combinations of HR-strategies at 

accounting firms where four of them show a positive correlation with auditors' subjective 

well-being. As accounting firms implement the HR strategies, they increase the possibility for 

the auditors feels satisfied with their jobs and perform at an optimized level. This can 

therefore be seen as an investment for the accounting firms. 
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1 Inledning 
 

 

I studiens inledande kapitel presenteras situationen kring välmående i revisionsbranschen 

och vad som skulle kunna vara dess bakomliggande faktorer samt komplikationer som kan 

uppstå. Problemdiskussionen mynnar ut i ett funnet gap i forskningen som leder oss fram till 

studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis redogörs dispositionen.  

 

  

1.1 Bakgrund 

För att en personal ska kunna användas optimalt är deras välmående en avgörande faktor och 

genom att företagen får insikt i hur personalens välmående påverkar organisationen skapas 

ekonomiska incitament att investera i dem (Torp 2016). När det blir en organisatorisk fråga 

ligger inte ansvaret på HR-avdelningen längre utan på en organisatorisk nivå där det centrala 

ansvaret istället är chefernas (Wiklund 2018). Revisionsbranschen är ett säsongsbetonat yrke 

där det råder ojämn arbetsbelastning under året (Gertsson, Sylvander, Broberg & Friberg 

2017). Civilekonomerna (2017) fastställer i sin undersökning att 95 % anställda i 

revisionsbranschen arbetar övertid och enligt Pentland (1993) är det inte ovanligt att en 

arbetsdag kan uppgå till 16 timmar under högsäsong. I en studie utförd av Civilekonomen 

(2016) visas att den höga arbetsbelastningen som många ekonomer, inte minst revisorerna, 

upplever har resulterat i att negativ stress uppstår. Mer än en tredjedel menar att de inte kan 

fortsätta arbeta med nuvarande höga arbetsbelastning utan att hälsan kommer få negativa 

effekter (ibid.). Johansson (2017) indikerar i sin artikel att stressjukdomar har ökat kraftigt 

bland akademiker, där ekonomer inkluderas i att följa trenden. Johansson menar att de 

stressjukdomar och frånvaro som följd av psykisk ohälsa beror på att arbetsvillkoren har blivit 

allt tuffare för civilekonomerna. Wallin (2019) presenterar en forskning utförd av Broberg, 

Tagesson och Umans som styrker tidigare undersökningar och hävdar att ekonomers 

välmående idag är lågt. De menar att välmående påverkas både av en individs livssituation 

samt arbetstrivsel. Av alla ekonomer som i studien har visats ha lågt välmående så finns det 
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en grupp som uppmärksammas för att må sämst, oavsett kön eller andra faktorer, vilken är 

revision. 

 

En revisors huvudsakliga uppgift är att på ett professionellt tillvägagångssätt granska och 

analysera ett företags ekonomi så de kan fastställa att lagar följs samt att de utformar sin 

redovisning i enlighet med god redovisningssed (Porter, Simon & Hatherly 2008; Soobaroyen 

& Chengabroyan 2006; Mitt yrke 2019). Genom revisorns oberoende, både gentemot klienten 

och dess intressenter, skapas förtroende och legitimitet samt ökar redovisningens 

tillförlitlighet och kvalité (Tagesson & Eriksson 2011). Det kommer leda till att förtroendet 

mellan de granskade företagen och dess intressenter ökar, vilket är anledningen till varför det 

är avgörande att revisorerna presterar och håller högsta kvalitet (Carrington 2010). 

 

Revisionsyrket ses som en profession på grund av att yrket kräver hög utbildning och särskild 

kompetens då revisorn utför tjänster med grund i sin expertis (Grey 1998; Artsberg 2005). 

Noordegraaf (2007) menar att det inte bara innebär utförande av expertis som gör yrket till en 

profession utan även professionellt uppförande i bland annat tal, klädsel och agerande i olika 

situationer. Ett dilemma i revisionsprofessionen uppkom då marknadsföring för 

revisionsbyråer blev accepterat och avgörande för byråernas överlevnad (Soobaroyen & 

Chengabroyan 2006; Chesser, Moore, & Conway 1994). Revisorerna skulle inte längre endast 

agera professionellt utan de blev även tvungna att se till klienternas behov och önskemål för 

att skapa mervärde för dem i den rådande konkurrenskraftiga miljön (ibid.). Förändrade 

arbetsvillkor är en följd av den ökade konkurrensen i revisionsbranschen vilket har resulterat i 

strama tidsbudgetar och tajta deadlines. Det här har visat sig leda till ökade krav och ökad 

press på revisorerna (ibid.). Forskare menar att hög arbetsbelastning är som mest skadlig för 

en individs välmående vid en kombination av höga arbetsrelaterade krav, låg grad av kontroll 

och utan socialt stöd (Karasek 1979; Haveraaen, Skarpaas, Berg & Aas 2016; Van der Doef & 

Maes 1999). 

1.2 Problemdiskussion 

Hög personalomsättning är något som är utstickande för vissa branscher varav 

revisionsbranschen är en av dem. Under det senaste året har personalomsättningen hos “Big 
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5” varit mellan 16–20% (Callius 2019). Att ha personalomsättning är en naturlig del av flödet 

men Callius menar att en vanligt förekommande personalomsättning för företag ligger runt 4–

8 % per år. Det är både ur ett kostnadsperspektiv och kompetensperspektiv som 

revisionsbyråerna anser det vara högst väsentligt att bevara den personal de har (ibid.). 

Hiltebeitel och Leauby (2001) visar i sin studie att över 60 % nyexaminerade valde att lämna 

sin tjänst som revisorsassistent inom tre år. Callius menar att revisionsbyråerna lägger stora 

satsningar på rekryteringsprocessen vilket medför höga kostnader. Det är bland annat en 

komplex uppgift för organisationer att rekrytera rätt personal utifrån den kompetens som 

krävs i professionsyrket och rätt personlighet för att matcha organisationskulturen (Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist & Davidsson 2011; Bakker & Demerouti 2008). Att ersätta en befintlig 

anställd kostar omkring 150 % av en årslön (Hiltebeitel & Leauby 2001) och ett problem som 

uppstår är att byrån även riskerar att förlora kompetens och då få försämrad revisionskvalitet 

när seniorer slutar samt blir ersatta av juniorer (Callius 2019). Anledningen till 

revisionsbranschens höga omsättning och varför de anställda väljer att lämna sina tjänster 

beror på olika faktorer, enligt Hasin och Omar (2007) är arbetstillfredsställelsen dock 

avgörande. Förutom arbetstillfredsställelse anser medarbetare även att balansen mellan arbete 

och fritid i många fall varit avgörande till varför de valde att lämna yrket (Gertsson et al. 

2017). 

 

Wiklund (2018) presenterar Karlssons forskning om hur arbetsmiljö i form av bland annat 

socialt stöd, socialt klimat och företagskultur påverkar företagens resultat. Brister i ett 

företags arbetsmiljö har visats medföra negativa konsekvenser för företaget då 

produktionsbortfall på grund av försämrad prestation ökar kostnaderna (ibid.). Forskningen 

visar att genomsnittligt produktionsbortfall per medarbetare uppgår till 30–40 % vilket 

motsvarar 12–16 timmar i veckan. En organisations personal argumenteras i flera 

sammanhang vara den mest betydelsefulla tillgången och behövs för att skapa värde för alla 

dess intressenter samt stärka sin plats på marknaden gentemot konkurrenterna (Ulrich, 

Brockbank, Jamison & Gromark 2007; Kaya, Koc & Topcu 2010; Kearns 2010).  

  

Det finns ett flertal faktorer som påverkar en individs arbetstillfredsställelse. Forskning visar 

framförallt att hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress som anses vara svår att hantera 
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har haft negativ påverkan på en individs arbetstillfredsställelse och där av försämrad 

prestation (Karasek 1979; Kodz et al. 2003; Bowling, Eschleman & Wang 2010). För att 

förebygga försämrad prestation och öka arbetstillfredsställelsen visar forskning att trivsel med 

kollegor, ekonomisk ersättning, möjlighet till frekvent utveckling av kompetens samt ökad 

självständighet i arbetet är betydelsefulla faktorer (Currivan 1999). Även balans mellan arbete 

och fritid är väsentligt för en individs subjektiva välmående (Kinman & Jones 2008). Med 

balans avses att individen känner att dess resurser möter de krav som finns på individen och 

att konflikterna mellan arbete och fritid är få (Voydanoff 2005; Clark 2000). Kinman och 

Jones (2008) menar att långa arbetsdagar och höga arbetsrelaterade krav upplevs som 

konflikter i balansen medan kontroll i arbetet, flexibilitet och stöd anses vara faktorer för att 

få en balans. 

  

Genom att arbetsgivaren får ekonomiska incitament att arbeta med förebyggande strategier 

som avser att främja personalens välmående ses insatserna som en investering istället för 

ytterligare en kostnad (Torp 2016). Ansvaret flyttas då från HR-avdelningen till cheferna att 

ta till åtgärder med målsättning att värna om personalen och dess välmående med syfte att de 

ska känna sig tillfredsställda med sitt arbete och kunna prestera på en optimal nivå (Vaiman, 

Scullion & Collings 2012; Bhatti & Qureshi 2007; Kaya et al. 2010; Kearns 2010). Ett 

problem för organisationer är att det inte finns några fastställda ramar för att utforma effektiva 

HR-strategier med syfte att värna om de anställdas välmående (Kearns 2010).  

 

Tidigare forskning har riktat in sig på att undersöka varför revisorer och revisorsassistenter 

valt att säga upp sig och lämna yrket. I många av fallen berodde uppsägningen på att de känt 

sig missnöjda med arbetet och upplevt obalans mellan arbetsliv och privatliv (Hasin & Omar 

2007; Gertsson et al. 2017). Det finns få studier som utforskat revisionsbyråers förebyggande 

arbete för att främja personalens subjektiva välmående. I en kvalitativ studie utförd av Beijner 

och Wahldén (2018) intervjuades sammanlagt nio revisorer, revisorsassistenter och HR-

personal med syfte att få en förståelse för hur revisorer och revisionsbyråerna arbetar med 

strategier med avsikt att hantera stress och främja välmående. Den kvalitativa studien 

resulterade i en kartläggning av olika strategier, både på individ- och organisationsnivå, som 

finns på revisionsbyråer för att hantera stress, dock utan möjlighet till generalisering av 
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strategiernas påverkan på välmående. Ytterligare upplysning är att litteraturen saknar 

fastställd ram för utformande av HR-strategier (Kearns 2010) och i en artikel skriven av 

Callius (2019) förklaras personalens välmående som ett väsentligt problem i 

revisionsbranschen där byråerna numera efterfrågar material som kan hjälpa dem att arbeta 

förebyggande med välmående för att minimera risken för psykisk ohälsa. Anna Johnsson, VD 

på Grant Thornton, beskriver även i sin artikel, Välmående medarbetare - hjärtat i hållbar 

framgång (2018) om problemet i branschen där sjukskrivningar som beror på ångest, 

depression och stress har ökat markant den senaste tiden. Hon menar att det är högst 

nödvändigt att göra medvetna satsningar för att skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna 

inte blir slutkörda direkt efter högsäsong. 

  

Med kännedom i tidigare forskningsresultat och material som efterfrågas av revisionsbyråer 

ämnar den här studien att identifiera sammantagna HR-strategier och dess påverkan på 

revisorers subjektiva välmående. Med grund i problemdiskussionen blir problemformulering 

nedanstående. 

1.2.1 Problemformulering 

Hur påverkar sammantagna HR-strategier auktoriserade revisorers och revisorassistenters 

subjektiva välmående? 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera sammantagna HR-strategier och dess påverkan på revisorernas 

subjektiva välmående. Inledningsvis kommer studien syfta till att undersöka strategiernas 

påverkan på välmående för att sedan brytas ned med avsikt att detektera skillnader gentemot 

byråtillhörighet, kontorsstorlek, titel, kön samt personlighet. 

1.4 Disposition  

Nedan följer studiens disposition innehållande en kortfattad presentation av respektive 

kapitel.  
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Kapitel 1, Inledning 

I studiens inledande kapitel introduceras läsaren för situationen kring revisionsbranschens 

välmående och vad som skulle kunna vara dess bakomliggande faktorer. Inledningen följs 

sedan av en problemdiskussion kring vad rådande välmående kan ge upphov till och mynnar 

ut i en problemformulering och syftet med studien, det vill säga att identifiera sammantagna 

HR-strategier och dess påverkan på revisorernas välmående för att sedan detektera skillnader 

gentemot olika byråer, kontor och individer. 

  

Kapitel 2, Studiens metod 

Studiens metod presenterar att studien kommer vara kvantitativ och utgå från en deduktiv 

forskningsansats med anledning av att den forskningen som redan existerar är välutvecklad 

och kommer ligga till grund för utvecklandet av den teoretiska modellen. Då det empiriska 

materialet kommer ligga till grund för att identifiera sammantagna HR-strategier kommer 

studien mynna ut i en induktiv ansats. Ytterligare inslag av induktion hittas i form av en 

kvalitativ förstudie.  

  

Kapitel 3, Teoretisk referensram 

Inledningsvis kommer teorikapitlet presentera studiens teoretiska modell avseende de HR-

strategier som visats ha påverkan på en individs subjektiva välmående. Kapitlet kommer 

redogöra för samtliga faktorer som modellen består av, både teoretiskt och utifrån tidigare 

forskning. HR-strategierna är outforskade i revisionsbranschen och därför kommer de endast 

utgå från teorier eller forskning som utförts i andra sammanhang med påverkan på en individs 

subjektiva välmående.  

  

Kapitel 4, Empirisk metod 

Kapitel fyra består av två delar; en förstudie och en enkätstudie. Till en början behandlas den 

utförda förstudien bestående av två genomförda intervjuer med kontorschefer på 

revisionsbyråer, då de anses besitta den kunskap som söktes i förstudien. Resultat och 
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diskussion från förstudien presenteras innan den huvudsakliga studien tar vid. Enkätstudien 

ämnar samla in data som är relevant för att undersöka HR-strategiernas påverkan på 

respondenternas subjektiva välmående. Enkäten är därför uppbyggd i enlighet med studiens 

teoretiska modell för att fånga respondenternas attityder kring HR-strategierna och dess 

välmående. Enkätfrågorna beskrivs i operationaliseringen tillsammans med hur de är kodade i 

studien och vilka svarsalternativ respondenten gavs. Kapitlet avlutas med en bortfallsanalys.      

  

Kapitel 5, Empiriska resultat och analys 

Inledningsvis kommer det empiriska resultatet och analysen beskriva statistik från 

enkätstudien för att läsaren ska få en överskådlig bild av välmående i revisionsbranschen. 

Cronbach’s alpha utförs för att göra sammanslagningar av variabler som mäter samma sak 

följt av en faktoranalys av HR-strategierna för att skapa sammantagna strategier utifrån det 

empiriska materialet. En korrelationsmatris presenterar alla de korrelationer som råder mellan 

beroende, oberoende och kontrollvariablerna för att slutligen redovisa linjära regressioner av 

de signifikanta samband som hittades i korrelationsmatrisen. Regressionerna beskrivs i både 

tabellform och tillhörande text för att presentera och tolka de framkomna resultaten.  

 

Kapitel 6, Tolkning och diskussion 

I diskussionskapitlet kommer de resultat och analyser som framkommit att tolkas och 

diskuteras innehållande möjliga förklaringar till varför de samband som hittats existerar. 

Diskussioner kring kontrollvariablerna presenteras följt av varandra för att kunna urskilja 

mönster gentemot de sammantagna strategierna och subjektivt välmående.  

  

Kapitel 7, Slutsats och implikationer 

Studiens sista och avslutande kapitel består av presentation av de slutsatser som kunnat göras 

följt av implikationer utifrån både teoretiska och praktiska bidrag. Slutligen redovisas 

begränsningar och förslag på framtida forskning som kan utveckla kunskapen om HR-

strategiers påverkan på subjektivt välmående i revisionsbranschen.  
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2 Studiens metod  

 
 

I studiens andra kapitel redogörs befintlig forskning kortfattat. Studien kommer utgå från en 

deduktiv forskningsansats, då den existerande forskningen kring ämnet är välutvecklat 

kommer det användas som utgångspunkt när den teoretiska modellen utvecklas. Då det 

empiriska materialet kommer ligga till grund för att identifiera sammantagna HR-strategier 

kommer studien mynna ut i en induktiv ansats. Ytterligare inslag av induktion hittas i form av 

en kvalitativ förstudie. 

 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte är att identifiera sammantagna HR-strategier och dess påverkan på revisorernas 

subjektiva välmående. För att realisera syftet kommer en kvantitativ studie utföras eftersom 

vårt intresse ligger i att samla in en stor mängd data och på så sätt kunna finna samband 

mellan de sammantagna HR-strategierna och subjektivt välmående (Bryman & Bell 2017). 

Genom tidigare forskning och litteratur utvecklas en modell med utgångspunkt i HR-

strategier som i tidigare sammanhang och branscher visat ett positivt samband med 

välmående. Forskningen på HR-strategierna redogörs i avsnitt 3.4. 

Forskning kring välmående i revisionsbranschen debatteras frekvent där majoriteten fokuserar 

på faktorer som påverkar välmående på arbetsplatsen och vad som är avgörande för att en 

individ väljer att lämna sin tjänst. Gapet som uppstår i den befintliga forskningen och vad som 

efterfrågas av revisionsbyråerna är hur byråerna kan arbeta förebyggande för att främja 

välmående. Fokuset i den här studien kommer därför flyttas från anledningarna till varför 

medarbetarna väljer att sluta till att undersöka om förebyggande strategier kan identifieras.  

Den teoretiska modellen är ämnad för att ligga till grund vid insamling av den empiriska 

datan som i sin tur kommer användas vid skapandet av sammantagna strategier. Därefter 

kommer ett resultat presenteras där förhoppningen är att resultatet kommer visa samband 

mellan de sammantagna strategierna och välmående med eventuella mönster kopplat till 
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kontrollvariablerna byråtillhörighet, kontorsstorlek, yrkestitel, kön och personlighet som i sin 

tur kommer generera värde för revisionsbranschen. 

2.2 Forskningsansats 

Studien kommer utgå från en deduktiv ansats eftersom studiens teoretiska modell utvecklats 

med grund i befintliga teorier och tidigare utförd forskning, vilket är framtagen för att 

underlätta vid insamlande och bearbetning av det empiriska materialet (Bryman & Bell 2017). 

Forskning kring faktorer som påverkar revisorers och revisorsassistenters välmående samt hur 

olika HR-strategier påverkar välmående finns att hitta, men hur dessa HR-strategierna 

tillämpas och påverkar välmående i revisionsbranschen är ett outforskat område. Forskningen 

som berör välmående presenteras i avsnitt 3.1 och de utvalda HR-strategierna behandlas i 

avsnitt 3.4. De HR-strategier som den teoretiska modellen består av, uppnår kravet att varje 

strategi ska ha visat positiv påverkan på välmående i andra sammanhang och andra branscher 

än revision. Då studien främst grundas i befintlig teori och kommer undersöka samband 

mellan teoretisk och empirisk data är en deduktiv ansats det vanligaste tillvägagångssättet 

(Bryman & Bell 2017). Med befintliga teorier och tidigare forskning som utgångspunkt ökar 

tillförlitligheten och validiteten i studien. En frekvent omtalad kritik gentemot deduktiv ansats 

är att informationen baseras utifrån forskarens egenintresse, vilket kan resultera i att väsentlig 

information går förlorat och resultatet blir missledande (Jacobsen 2002).   

 

Den empiriska undersökningen kommer använda den teoretiska modellen som utgångspunkt 

för att därefter fortgå med det insamlade empiriska materialet för att identifiera och skapa 

sammantagna HR-strategier. De sammantagna HR-strategierna kommer generera att en ny 

modell utvecklas, vilket motsvarar en induktiv ansats. Induktiv ansats avser utgå från egna 

observationer i praktiken för att därefter finna stöd i befintlig teori och skapa nya teorier 

(Bryman & Bell 2017). Orsaken till att induktiv forskningsansats kommer in först när det 

empiriska resultatet tas fram och analyseras beror på att befintliga teorier och tidigare 

forskning redan existerar i stor omfattning för att kunna tillämpas i vår studie. Ytterligare 

induktiv forskningsansats används vid utförandet av en förstudie som avser ge oss en inblick i 

hur revisionsbyråer arbetar med främjande av personalens välmående i praktiken. På så sätt 
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kan förstudien genom inducerade drag ge ny information för att stödja relevansen i de utvalda 

HR-strategierna och bidra med att den huvudsakliga enkätstudien förbättras. 

2.3 Informationsinsamling och teorival  

Studiens teoretiska referensram kommer utgå från existerande teorier tillsammans med 

vetenskaplig forskning för att kunna förklara grunden i studiens teoretiska modell och där av 

syftet med studien, att identifiera sammantagna HR-strategier och dess påverkan på 

revisorernas subjektiva välmående. För att skapa en förståelse för problematiken kring 

välmående har studien utgått från Karaseks krav, kontroll och stödmodell, som i dagens 

diskussioner är en av de främsta teoretiska modellerna när hälsa och välmående ska förklaras 

(Andersson, Larsen & Ramstrand 2017; Van der Doef & Maes 1999). Modellen anser vi som 

högt väsentlig för studien eftersom den på ett tydligt sätt visar samband mellan hög 

arbetsbelastning och stress, vilket i flertalet forskningar visats förklara revisionsbranschens 

arbetssituation. I modellen förklaras den höga arbetsbelastningen och stress som faktorer med 

direkt koppling till subjektivt välmående. Subjektivt välmående har vi definierat med hjälp av 

vetenskaplig litteratur och utifrån studerande och analysering av litteraturen valt att undersöka 

subjektivt välmående utifrån tre kategorier: Livstillfredsställelse, Arbetstillfredsställelse och 

Balans mellan arbetsliv och privatliv. De utvalda HR-strategierna i modellen är utformade 

med utgångspunkt i både teorier och befintlig forskning. Då det i dagsläget inte existerar 

något fastställt ramverk för hur företag ska utforma effektiva HR-strategier har studien 

tillämpat både teorier och tidigare forskning där strategier för att främja välmående varit det 

centrala. I HR-strategin som benämns som Belöningssystem används Siegrists (1996) 

ansträngnings-belöningsmodell för att beskriva sambandet mellan belöning och ansträngning.  

En individs upplevelse av att bli belönad utifrån utförd prestation beskrivs som en viktig 

faktor för att känna arbetstillfredsställelse, vilket gör den till en väsentlig teori i studien. 

Resterande HR-strategier Stresshantering, Återhämtning, Kompetensutveckling och Sociala 

interaktioner är utformade utifrån vetenskaplig forskning som existerar i andra branscher än 

revisionsbranschen, där samtliga visats ha goda resultat på individers subjektiva välmående. 

För att inkludera väsentliga HR-strategier i utvecklandet av den teoretiska modellen är det 

utöver att använda de som i tidigare sammanhang visats haft önskvärd effekt på subjektivt 

välmående även viktigt att undersöka så de går att hitta i revisionsbranschen idag. Förstudien 

är därför av betydelse som stöd till den huvudsakliga enkätstudien eftersom den avser 
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identifiera om HR-strategierna går att hitta i praktiken, vilket minimerar risken att den 

empiriska datan blir oanvändbar. 

2.4 Forskningsmetod 

Undersökningen kommer vara en kvantitativ studie eftersom syftet är att identifiera 

sammantagna HR-strategier och dess påverkan på revisorernas subjektiva välmående. För att 

möjliggöra för generaliseringar av de sammantagna HR-strategierna krävs en stor mängd data, 

vilket är anledningen till varför enkätundersökning valdes som datainsamlingsmetod.  

Fördelarna med en enkätundersökning framför intervjuundersökningar är att det ges större 

möjligheter att nå ut till en stor population samtidigt som det innebär låga kostnader och är 

tidseffektivt (Bryman & Bell 2017). Nackdelen med att utesluta intervjuer är att värdefull 

information kan förloras då valet av vilken information som är väsentlig bestäms av forskarna 

som utför undersökningen (Jacobsen 2002). En kvalitativ studie som innefattar intervjuer som 

datainsamlingsmetod hade även kunnat resultera i en djupare förståelse i hur olika HR-

strategier påverkar revisorers välmående och på så sätt finna vad de värdesätter (ibid.).  Dock 

hade en sådan metod varit tidskrävande med tanke på den mängd data som krävs för att kunna 

göra generaliseringar. Förstudien kommer dock utföras enligt en kvalitativ metod då syftet är 

att få en inblick i revisionsbranschen och minska risken att väsentliga HR-strategier utesluts 

och på så sätt kan den huvudsakliga enkätstudien förbättras.  

 

Den kvantitativa studiens enkäter kommer utformas i enlighet med den teoretiska modellen 

tillsammans med förstudiens resultat för att säkerställa att den empiriska datan är användbar. 

Validitet och reliabilitet anses vara betydelsefulla kriterier vid bedömandet av kvalitén i en 

kvantitativ studie (Bryman & Bell 2017). Validitet innebär att man undersöker rätt sak, det 

vill säga det som studien är avsedd att undersöka (ibid.). Den teoretiska modellen är utvecklad 

efter att existerande teorier och forskning inom ämnet har granskats och kritiskt valts ut, 

vilket tillsammans med en förstudie skapar hög validitet för studien då man tar hänsyn till 

både teorin och praktiken. Reliabiliteten tar istället fokus på studiens pålitlighet och om 

mätningarna är korrekta, det vill säga hur utfallet hade blivit om studien genomförts på nytt. 

Om resultaten blir detsamma anses det vara hög reliabilitet och för att studien ska bli så 

reliabel som möjligt har vi genom en deduktiv ansats utfört studien utifrån ett objektivt 
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förhållningssätt (ibid.). Det föreligger dock en risk i att resultatet inte skulle bli detsamma om 

studien utförts igen då det empiriska materialet samlas in genom individers enskilda attityder, 

vilket kan skilja sig åt beroende på vem som erhåller enkäten och när.  Även tillförlitligheten i 

respondenternas svar går att ifrågasättas då de kan vara påverkade av att svara det som 

förväntas av dem. Genom att förhålla sig till problematiken enkätstudien medför, kommer 

analyseringen av det empiriska materialet att hanteras objektivt så att ett reliabelt resultat kan 

presenteras. 
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3 Teoretisk referensram 

 
 

Det tredje kapitlet redogör studiens tillämpade teori och forskning. Inledningsvis presenteras 

studiens teoretiska modell avseende de HR-strategier som visats ha påverkan på en individs 

subjektiva välmående i andra sammanhang än revisionsbranschen. Subjektivt välmående 

utreds och mynnar ut i tre kategorier. Arbetsrelaterad stress och Krav, kontroll och 

stödmodellen redogörs för att kunna förstå och förklara revisorers arbetssituation. 

Avslutningsvis presenteras HR-strategierna som kommer tillämpas i studien. 

 

 

 
 
Figur 1. Studiens teoretiska modell 

 

3.1 Subjektivt välmående  

Subjektivt välmående har sin utgångspunkt i positiv psykologi som till skillnad från 

traditionell psykologi fokuserar på att ta undersöka varför en individ mår bra och hur man kan 

sträva efter att optimera sitt välmående (Blom & Hammarkrantz 2014). Den positiva 

psykologin delar in subjektivt välmående i två huvuddelar; Affektivt välmående och 

Kognitivt välmående (Ryan & Deci 2001; Bowling et al. 2010). Affektivt välmående 

fokuserar främst på det känslomässiga, vilket handlar om upplevelsen av vårt mående just nu. 
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Kognitivt välmående tar istället sikte på det mående som sträcker sig längre än just det 

ögonblick när frågan besvaras, vilket förklaras som hur individen beskriver sitt välmående 

utifrån reflektion och utvärdering (Diener 2010). Enligt Diener, Suh, Lucas och Smith (1999) 

är det fullt möjligt att affektivt och kognitivt välmående inte alltid stämmer överens eftersom 

en negativ känsla på grund av en specifik händelse påverkar affektivt välmående men betyder 

inte att en individs generella välmående beskrivs som negativt. 

 

Den här studien kommer inrikta sig på subjektivt välmående i revisionsbranschen och 

definieras utifrån tre kategorier; Livstillfredsställelse, Arbetstillfredsställelse och Balans 

mellan arbete och fritid.   

 

Figur 2: Subjektivt välmående  

 

3.1.1 Livstillfredsställelse  

Livstillfredsställelse definieras som en del i kognitivt välmående och beskriver hur en individ 

uppfattar sitt mående utifrån reflektion och tillfredsställelsen över sin tillvaro utifrån ett längre 

tidsspann än i rådande stund (Blom & Hammarkrantz 2014). De menar att en negativ upplevd 

situation inte behöver resultera i att en individs livstillfredsställelse är låg. Erdogan, Bauer, 

Truxillo och Mansfield (2012) framför i sin forskning att livstillfredsställelse är ett centralt 
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område när subjektivt välmående diskuteras och bör därför inkluderas som en påverkande 

faktor vidare i studien. 

Enligt Ryan och Deci (2001) och Steel Schmidt, Bosco och Uggerslev (2019) kan 

arbetstillfredsställelse inkluderas i livstillfredsställelse när det ses utifrån kognitivt välmående, 

det vill säga hur man trivs med sitt arbete överlag. Livstillfredsställelse har visats ha inverkan 

på det negativa förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och intention att säga upp sig, 

vilket innebar att trots en hög arbetstillfredsställelse kunde intentionen att lämna sitt arbete 

också vara hög om individen upplevde låg livstillfredsställelse (Amah 2009). Erdogan et al. 

(2012) menar att om en individ inte trivs med sitt arbete inte behöver innebära att hen är 

missnöjd med hela livet. Sammanfattningsvis är det alltså fullt möjligt att se 

livstillfredsställelse både tillsammans med arbetstillfredsställelse och separat, vilket kommer 

förklaras vidare i 3.1.2. 

3.1.2 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse definieras utifrån både kognitivt och affektivt välmående (Gallie, 

Zhou, Felstead, Green & Henseke 2017; Bowling et al. 2010). I affektivt välmående mäts de 

positiva och negativa emotioner som arbetstagaren dagligen upplever i sitt arbete (Gallie et al. 

2017; Kalleberg 1977). I kognitivt välmående undersöks istället hur tillfredsställd 

arbetstagaren är med sitt arbete överlag, vilket kan beskrivas genom individuella krav och 

trivseln på arbetet (Steel et al. 2019; Morris & Venkatesh, 2010; Weiss & Cropanzano, 1996; 

Ryan & Deci 2001; Currivan 1999).  

Forskning visar att det finns flera olika faktorer som påverkar en individs 

arbetstillfredsställelse. Currivan (1999) presenterar i sin studie att det finns samband som 

tyder på att högre lön och högre grad av självständighet leder till ökad arbetstillfredsställelse, 

likt stöd från kollegor och chefer. Currivan menar även att arbetsbelastning är en ytterligare 

faktor som påverkar arbetstillfredsställelsen och kan enligt Genin et al. (2016) förklaras som 

att den uppstår då individen upplever att det finns mer att göra än vad som är möjligt att hinna 

med under ordinarie arbetstid. Arbetsbelastning kan även förklaras enligt modellen Krav, 

Kontroll och Stöd av Karasek och Theorell (1990) som en kombination av beslutsutrymme 

och krav, vilket kommer beskrivas mer ingående i avsnitt 3.3. 
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3.1.2.1 Tidigare forskning om arbetstillfredsställelse i revisionsbranschen  

Hasin och Omar (2007) undersökte revisorers avsikt att lämna sin anställning där studiens 

resultat konstaterade att arbetsrelaterad stress och arbetstillfredsställelse var de främsta 

orsakerna till att revisorerna valde att säga upp sig från sin tjänst i branschen. Bamber och 

Iyer (2009) visade i sin forskning att om en revisor är tillfreds med sitt arbete, kommer det 

generera individuell ökad prestation och förbättrad revisionskvalité till klienterna, vilket 

därmed kommer resultera i att revisionsbyrån skapar långsiktiga fördelar.  

3.1.3 Balans mellan arbetsliv och privatliv  

Balans mellan arbetsliv och privatliv råder när man känner sig nöjd med sin tillvaro på arbetet 

och i hemmet med minimala konflikter dem emellan (Clark 2000). Voydanoff (2005) 

beskriver att obalans uppkommer när kraven, både från arbetet och privatlivet, överstiger de 

individuella resurserna och gör det svårt för individen att bemöta dem. Bonebright, Clay och 

Ankenmann (2000) samt Kinman och Jones (2008) konstaterade i sina studier att människor 

som hade långa arbetsdagar upplevde att konflikter i högre utsträckning uppstod mellan arbete 

och fritid. Respondenterna i Kinman och Jones forskning menade att det fanns höga 

arbetsrelaterade krav på dem, vilket ledde till kvälls- och helgarbete. Resultatet blev att 

medarbetarna upplevde det svårt att skilja på arbete och fritid och önskade att så inte var fallet 

eftersom det påverkade deras välmående negativt. Enligt Kinman och Jones var kontroll i 

arbetet, flexibilitet i arbetstider samt mer stöd från arbetsgivare och kollegor avgörande för att 

uppnå balansen. Haar, Russo, Suñe och Ollier-Malaterre (2014) menar att om en individ har 

svårt att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv kommer arbetstillfredsställelse, 

livstillfredsställelse och hela individens välmående påverkas negativt. 

3.1.3.1 Tidigare forskning om balans mellan arbetsliv och privatliv i 

revisionsbranschen  

Law (2010) fastställer i sin studie om personalomsättningen i revisionsbranschen att det finns 

en skillnad mellan män och kvinnor gällande balans mellan arbetsliv och privatliv. Kvinnor 

tenderar att lämna arbetet och branschen i större omfattning än män. Forskning tyder på att 

kvinnorna upplever det svårare att få balansen mellan arbetsliv och privatliv att gå ihop, vilket 

kan förklaras genom att deras individuella resurser inte räcker till för att bemöta de ställda 

kraven (Law 2010; Voydanoff 2005). Gammie och Whiting (2013) tar i sin forskning upp 
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bevis från tidigare undersökningar till varför kvinnor väljer att sluta sin tjänst på en 

revisionsbyrå. För att uppnå en fungerande balans mellan arbetsliv och privatliv upplevde 

kvinnorna att de behövde ett arbete som kunde förse dem med jämnare arbetstider, upplevelse 

av mindre press och arbetsbelastning samt mer flexibilitet. 

Sturges och Guest (2004) genomförde en forskning på hur arbetstagare under sina första år i 

arbetslivet upplevde balans mellan arbetsliv och privatliv. Resultatet blev att de ansåg sig ha 

obalans på grund av långa arbetsdagar, vilket krockade med deras fritid som de värderade 

högt. Gertsson et al. (2017) gjorde en studie om revisorsassistenters beslut om att lämna 

revisionsbranschen och fann att balans mellan arbetsliv och privatliv var en central faktor i 

beslutet. 

3.2 Arbetsrelaterad stress  

Stress som framkallas på grund av arbetsrelaterade stressorer och därmed leder till en 

stressituation har konstaterats ha direkt relaterat till arbetstillfredsställelse och därmed 

subjektivt välmående (Karasek 1979; Monnot & Beehr, 2014; Currivan 1999; Dua 1994). 

Med anledning av att stress visats vara en central påverkande faktor på en individs subjektiva 

välmående är det väsentligt att ta hänsyn till i studien. 

McGrath (1970) definierar stress som ett resultat av omgivningens krav som är för 

påfrestande för individen utifrån individens resurser och kapacitet. Stressor är det som 

framkallar en stressreaktion, vilket kan vara både positiva och negativa (Selye 1958). Det är 

sedan hur individen reagerar och under hur lång tid stressen upplevs som avgör om det är en 

positiv eller negativ stress och om den orsakar negativa konsekvenser (Theorell 2012).  

Arbetsrelaterad stress, positiv och negativ, uppkommer när individen blir påverkad av 

stressorer som är relaterade till arbetet (Currivan 1999; Dua 1994). Den kan uppkomma i 

form av svåra uppgifter, höga krav utifrån tid, kunskap och kapacitet, men även fysiska krav 

såsom dålig arbetsmiljö (ABS, 2015:4). För att en individ ska fungera på en optimal nivå 

krävs det dock en viss mängd stress, då positiv stress har visat ökad produktivitet (Lazarus, 

Deese, Osler 1952; Karasek & Theorell 1990). 
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3.2.1 Tidigare forskning om arbetsrelaterad stress i 

revisionsbranschen  

Att arbeta i revisionsbranschen innebär hög arbetsbelastning för individerna då det periodvis 

är hektiskt, vilket bidrar till en känsla av stress, positiv eller negativ, beroende på hur 

individen reagerar och under hur lång tid stressen upplevs (Pentland 1993; Selye 1958). 

Sweeney och Summer (2002) fördjupade sig i dilemmat som råder i revisionsbranschen 

mellan spänd arbetsbelastning och negativ arbetsrelaterad stress i form av utbrändhet. Shirom 

(1989) definierar begreppet utbrändhet som en långvarig stressituation där individens 

kapacitet och resurser inte längre är tillräckliga för att situationen ska klassas som hanterbar. 

Under högsäsong blev arbetsdagarna längre och ju mer tiden gick, ju mer gick det hitta 

samband till en ökad upplevelse av negativ stress och utbrändhet (Sweeney & Summer 2002). 

Både Sweeney och Summer (2002) och Hasin och Omar (2007) menar att den långvariga 

arbetsrelaterade stressen som arbetstagarna i revisionsbranschen upplever som negativ i 

många fall är avgörande för varför man väljer att säga upp sig och byta arbete.  

3.3 Krav, kontroll och stödmodellen  

Krav och kontrollmodellen utvecklades av Robert A. Karasek (1979) med syftet att förklara 

varför psykisk arbetsbelastning uppstår, vilket senare kompletterades med socialt stöd, och är 

idag en av de vanligaste teoretiska modellerna när hälsa och välmående i arbetsrelaterade 

syften undersöks (Häusser, Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt 2010; Andersson et al. 2017; 

Van der Doef & Maes 1999, Karasek & Theorell 1990). I modellen uttrycks grad av 

arbetsbelastningen utifrån komponenterna krav, kontroll och stöd samt olika tillstånd, vilka 

kommer redogöras nedan tillsammans med dess påverkan på en individs stressnivå, 

produktivitet, motivation och välmående (Karasek 1979; Kodz et al. 2003; Karasek & 

Theorell 1990).  

3.3.1 Krav  

Arbetsrelaterade krav definieras som krav direkt relaterade till arbetet och kräver någon form 

av fysisk eller psykisk ansträngning (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli 2001; 

Karasek et al. 1998; Karasek 1979). Fysiska krav innebär bland annat tunga lyft under 

arbetsdagen och ergonomiska förhållanden på arbetsplatsen (Andersson et al. 2017; 
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Rodrigues, Leite & Lelis 2017). Rodrigues et al. (2017) har i sin studie undersökt om det 

finns ett negativt samband mellan ergonomi, i studien nämnts som otillräckliga 

arbetsförhållanden, och muskulär smärta hos kontorsarbetare. Resultatet visade på att ett 

negativt samband fanns och att ergonomin vid kontorsplatserna, stolshöjden samt arm- och 

ryggstöd, var avgörande faktorer till den muskulära smärtan som uppstod. 

Koncentrationskrav, svårighetsgrad på uppgifter, arbetsbelastning och tidspress är faktorer 

som granskats under psykiska krav (Andersson et al. 2017; Karasek 1979; AFS 2015:4; Van 

der Doef & Maes 1999). Enligt Kodz et al. (2003), White et al. (2003) och Puig-Barrachina et 

al. (2014) har arbetsrelaterade krav ökat under de senaste decennierna, vilket har lett till högre 

arbetsbelastning och övertidsarbete. Ökningen kan enligt samtliga förklaras bero på att man 

ska prestera i en alltmer konkurrenskraftig arbetsmiljö, systemen som används har utvecklats 

till att bli mer högpresterande, det läggs stor vikt vid att leverera kvalité samt att resursbrist 

under ordinarie arbetstid råder. 

Som tidigare nämnt kan arbetsrelaterad stress uppkomma på grund av höga arbetsrelaterade 

krav. Då de arbetsrelaterade kraven har ökat, ökar även de stressorer som i sin tur bildar 

stressituationer hos en individ och leder till positiva eller negativa utfall (Demerouti & Bakker 

2011; Genin et al. 2016). Arbetsrelaterade krav skapar därför en U-formad koppling med 

stress eftersom krav i viss mån ger en positiv känsla av stress och ökar produktiviteten i 

arbetet men höga krav under för lång tid övergår till negativ stress (Karasek & Theorell 

1990). Kodz et al. (2003) fann i sin undersökning att respondenterna kände en positiv stress 

då prestationen ökade vid övertidsarbete, dock endast om den höga arbetsbelastningen varade 

under en kort period. Negativ stress uppstod när övertidsarbetet blev upprepande och 

respondenterna upplevde då en ökad trötthet och försämrad prestation. 

3.3.2 Kontroll 

Kontroll, vilket som tidigare nämnt även kallas beslutsutrymme, avser i vilken omfattning en 

person kan styra över sina arbetsuppgifter, har befogenhet till delegering av uppgifter samt att 

sätta upp individuella mål för att uppfylla deadlines (Häusser et al. 2010; Ilies, Dimotakis & 

De Pater 2010).  

Theorell (2012) förklarar att kontroll delas upp i två kategorier, kontroll i arbetet och kontroll 

över arbetet. Kontroll över arbetet är inriktad på långtidsplanering, vilket bland annat handlar 

om en arbetstagares inflytande vid rekrytering, produktionens målsättning samt möjlighet att 
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ta ut ledighet och semester (Theorell 2012; Näswall, Burt & Pearce 2015, Karasek & Theorell 

1990). Kontroll i arbetet utgår istället från arbetstagarnas beslutsbefogenhet och 

kompetenskontroll (Theorell 2012). Det förstnämnda begreppet, beslutsbefogenhet, definierar 

Haveraaen et al. (2016) kontroll utifrån en individs befogenhet att fatta beslut. Det innebär i 

vilken omfattning individen är självständig i att fatta beslut som är relaterade till arbetet 

såsom tidsplanering och arbetsmetod (Häusser et al. 2010). Currivan (1999) visar i sin studie 

att det finns samband som menar att högre grad av självständighet leder till ökad 

arbetstillfredsställelse. Det andra begreppet, kompetenskontroll, definieras som den bredd av 

kompetens som krävs för att utföra arbetet (Haveraaen et al. 2016). Det innebär att 

kompetenskontroll avser en individs möjlighet att i arbetsprocessen kunna applicera specifika 

yrkeskunskaper som stämmer överens med individens nivå av skicklighet och kreativitet 

(Häusser et al. 2010; Karasek & Theorell 1990).  Att ha möjlighet till utveckling av sin 

kompetens genom handledning och utbildningar är också en viktig del under 

kompetenskontroll för att bättre kunna hantera utmaningar i arbetet (Theorell 2012; Karasek 

& Theorell 1990). Genom att få använda sin kompetens och ständigt utveckla den kommer 

arbetstillfredsställelsen öka (Phonthanukitithaworn et al. 2017). 

3.3.3 Krav och kontrollmodellen 

 
Figur 3: Krav och kontrollmodellen (Karasek 1979) 

 

Karasek (1979) utvecklade den ursprungliga krav och kontrollmodellen där olika förhållanden 

gällande arbetsbelastning delades upp och bildade fyra tillstånd (Andersson et al. 2017). 

Graden av arbetsbelastning, eller Job Strain som de utgår från, förklaras som en interaktion 

mellan komponenterna krav och kontroll (Karasek 1979). Karasek menar att 

arbetsbelastningen inte bestäms utifrån en specifik synvinkel i arbetsmiljön utan är en 
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sammanställning av vilka krav individerna känner att de har i arbetet men även vilken grad av 

kontroll de upplever (Karasek & Theorell 1990). Aktiv, passiv, avspänd och spänd är de fyra 

olika tillstånden i modellen (Haveraaen et al. 2016; Genin et al. 2016; Andersson et al. 2017; 

Karasek 1979). I ett passivt läge, där krav och kontroll är låg, upplevs låg nivå av stress och 

risken är stor att även motivationen och produktiviteten blir låg (ibid.). I det spända läget, där 

höga krav och låg kontroll råder, är risken för uppkomst av negativ stress och minskat 

välmående som störst (Haveraaen et al. 2016; Van der Doef & Maes 1999). Motsatsen till det 

spända tillståndet är det avspända. I det avspända tillståndet är kraven låga och kontrollen 

hög, vilket resulterar i låg risk för negativa hälsoeffekter (Häusser et al. 2010). Om man 

befinner sig i det aktiva tillståndet är det stor sannolikhet att individen känner sig utmanad på 

grund av höga krav tillsammans med hög kontroll, vilket ger individen kontroll över 

arbetssituationen och en känsla av positiv stress, ökad produktivitet och kompetensutveckling 

(Karasek 1979; Karasek & Theorell 1990). Studien gjord av Cavanaugh, Boswell, Roehling & 

Boudreau (2000) visade att hög kontroll tillsammans med höga krav och tidspress ger ökad 

möjlighet till utveckling vilket ledde till ökad arbetstillfredsställelse. Då krav- och 

kontrollmodellen utvecklades för att förklara varför psykisk arbetsbelastning uppstår är det en 

väsentlig aspekt att undersöka hur komponenterna påverkar varandra i de olika tillstånden och 

hur de i sin tur påverkar individens arbetstillfredsställelse och välmående. 

Som tidigare nämnt tyder forskning på att om komponenterna är i obalans, det vill säga krav 

och kontroll befinner sig i ett tillstånd med ofördelaktig kombination (spänt tillstånd), är 

risken stor att negativ stress uppstår vilket då minskar en individs välmående (Karasek & 

Theorell 1990). Det var på grund av att obalansen mellan krav och kontroll uppstod som 

Johnson och Hall (1988) kompletterade modellen med ytterligare en komponent, Socialt stöd, 

med syfte att stabilisera obalansen (Van Yperen & Hagedoorn, 2003).  

3.3.4 Socialt stöd 

Det finns många olika faktorer som kan hjälpa till att stabilisera en individs 

arbetstillfredsställelse när obalans mellan krav och kontroll uppstår (Steel et al. 2019; Ryan & 

Deci 2001; Currivan 1999; Kodz et al. 2003). Utifrån Krav, kontroll och stödmodellen menar 

Theorell (2012) att socialt stöd är en faktor som används som skydd mot negativa stressorer 

där det finns en risk att de mynnar ut i skadliga stressituationer. Socialt stöd definieras som 

övergripande hjälp, både praktiska och känslomässiga, från kollegor och chefer som är 
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tillgängligt på arbetsplatsen och att en arbetstagare kan behöva socialt stöd i form av hjälp att 

strukturera arbetsuppgifter samt stöttning och uppskattning när en arbetsuppgift utförs 

(Kindenberg & Wallin 2000). Forskare stödjer Theorell och har visat att om det finns 

stressorer på arbetsplatsen och negativa hälsoresultat kan socialt stöd hjälpa att öka 

arbetsmotivation, utveckla kompetensen i arbetet samt öka arbetstillfredsställelsen (Van 

Yperen & Hagedoorn 2003; Theorell 2012; Andersson et al. 2017).  

3.3.5 Krav, kontroll och stödmodellen 

Syftet med den utökade krav, kontroll och stödmodellen är att minimera och dämpa risken för 

de negativa konsekvenser som uppkommer när det råder ofördelaktig kombination mellan 

krav och kontroll (Karasek & Theorell 1990; Van der Doef & Maes 1999). Johnsson adderade 

inte endast komponenten socialt stöd, utan myntade även två ytterligare tillstånd, ISO-spänd 

och Ideal (Van Yperen & Hagedoorn 2003). Det ideala tillståndet beskriver en människas 

optimala arbetssituation utifrån stresspåverkan är att arbeta med låga krav, hög kontroll och 

mycket socialt stöd (Karasek & Theorell 1990). Det ISO-spända tillståndet innebär istället att 

individen befinner sig i det spända tillståndet, med höga krav och låg kontroll, utan socialt 

stöd för att situationen ska bli hanterbar (Karasek & Theorell 1990). Kim, Price, Mueller och 

Watson (1996) konstaterar att arbetsrelaterad negativ stress upplevs i det ISO-spända läget 

och har en direkt påverkan på arbetstillfredsställelsen. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan 

socialt stöd hjälpa att man känner sig tillfredsställd med arbetet trots den rådande känslan av 

negativ stress, då stödet dämpar de negativa konsekvenserna (Van der Doef & Maes 1999). 

Johnson och Hall (1988) menade att ökad kontroll skulle dämpa de höga arbetsrelaterade 

kraven mest effektivt vid högt socialt stöd. Socialt stöd behövs eftersom det ISO-spända 

tillståndet har uttryckts vara det mest skadliga tillståndet för en individs välmående och varar 

det under en lång tid kan det orsaka kraftigt negativa hälsoeffekter (Van der Doef & Maes 

1999; Karasek & Theorell 1990). 

 

Krav, kontroll och stödmodellen är central i studiens teoretiska modell med syfte att öka 

förståelse och kunna förklara revisorernas arbetssituation utifrån komponenternas samspel 

och hur de påverkar deras välmående. 
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3.4 HR-Strategier  

En central strategi för organisationer idag är Human Resources Strategies (HR-strategier), 

vilket handlar om att utforma strategier för att värna om organisationers viktigaste tillgång, 

personalen (Ulrich et al. 2007; Kaya et al. 2010). Forskare menar att målsättningen med HR-

strategier är att skapa värde för alla organisationens intressenter samt vinna 

konkurrensfördelar genom att använda sig av mänskliga resurser, det vill säga personalen, på 

en optimal nivå (Kearns 2010; Kaya et al. 2010). HR-avdelningens utmaning för att uppnå 

målsättningen blir att utforma effektiva HR-strategier som motiverar och utvecklar personalen 

för att öka deras arbetstillfredsställelse och förbättra hela organisationens prestation (Vaiman 

et al. 2012; Bhatti & Qureshi 2007). 

 

En strategi kan vara antingen medveten (explicit) eller omedveten (implicit). En organisation 

arbetar med medvetna strategier när de sätter upp ett mål och uttalar sig om en tydlig plan för 

att uppnå målsättningen (Bengtsson & Skärvad 2011; Whittington 2002). Omedvetna 

strategier är inget som organisationen aktivt arbetar med utan det är istället strategier och 

aktiviteter som uppnår samma mål som de medvetna strategierna men utan någon uttalad eller 

uppsatt plan (ibid.). 

 

Kearns (2010) förklarar att det inte finns någon färdigställd ram för hur medvetna HR-

strategier ska utformas utan måste anpassas utifrån organisationen och dess målsättning. 

Syftet med vår studie är att identifiera om revisionsbyråer har HR-strategier, både medvetna 

och omedvetna, för att öka personalens subjektiva välmående. Samtliga HR-strategier i 

studien uppfyller kriteriet om att de i tidigare forskning visats haft positiv påverkan på 

subjektivt välmående utifrån de tre kategorierna arbetstillfredsställelse, livstillfredsställelse 

samt balansen mellan arbetslivet och privatlivet. 

 

HR-strategierna i den teoretiska modellen kommer ha sin utgångspunkt i följande: 

Stresshantering, Återhämtning, Kompetensutveckling, Sociala interaktioner och 

Belöningssystem. 
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3.4.1 Stresshantering  

Strategier med syfte att bättre kunna hantera arbetsrelaterad negativ stress förklaras enligt 

Wickramasinghe (2010) som de initiativ eller åtgärder en organisation medvetet upprättar 

med avsikt att den reducera arbetsrelaterad negativ stress. Tidigare forskning tyder på att det 

finns koppling till högre välmående när organisationer använder strategier för stresshantering 

som anses effektiva (Qiao, Li & Hu 2011). 

 

En organisations initiativ och åtgärder för att hantera stressen delas enligt Cooper och 

Cartwright (1997), Fevre, Kolt och Matheny (2006) och Quick, Quick, Nelson och Hurrell 

(1997) in i tre huvudsakliga nivåer; primära, sekundära och tertiära initiativ.  

3.4.1.1 Stressreducering 

Det förstnämnda initiativet, primära initiativet, innebär stressreducering där syftet är att hitta 

stressorer som orsakar negativ stress på arbetet i tidigt stadie för att åtgärder ska kunna vidtas 

av organisationen med avsikten att eliminera dem (Fevre et al. 2006; Cooper & Cartwright 

1997). För att uppnå stressreducering fokuseras åtgärderna som vidtas främst på 

organisationens strukturer och processer (Fevre et al. 2006). Förslag på en möjlig strategi är 

ändring av arbetsmiljön för att eliminera stressorerna eftersom arbetsmiljön ska anpassas efter 

individen, inte tvärtom (Elkin & Rosch 1990; Cooper & Cartwright 1997). Arbetsmiljöverkets 

föreskrift (AFS 2001:1) förklarar att arbetsgivaren ansvarar för att besitta tillräcklig kunskap 

för att hantera risker angående ohälsa och olycksfall utifrån psykiska, fysiska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön. Psykiskt förhållande innebär bland annat planering av 

arbetsuppgifter, beslutsutrymme och flexibilitet på arbetet. I fysiskt förhållande i arbetsmiljön 

ingår exempelvis ergonomi och ljudnivå samt de sociala består främst av socialt stöd från 

arbetsgivare och kollegor (Sell & Cleal 2011; Slocum, Cron, Hansen & Rawlings 1985; 

Kainkan 2015; DeStefano, Clark, Gavin & Potter 2005). Alla förhållandena i arbetsmiljön 

spelar en viktig roll när byråerna utformar HR-strategier, då det främsta syftet är att öka 

individernas arbetstillfredsställelse (Bhatti & Qureshi 2007). 

3.4.1.2 Utbildning i stresshantering 

Det sekundära initiativet fokuseras utifrån individnivå och vilka insatser en organisation kan 

utföra med syfte att öka de enskilda individernas medvetenhet i stresshantering samt hur de 
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kan bli bättre på att applicera stresshanteringen i praktiken (Cooper & Cartwright 1997; Quick 

et al. 1997). Förslag på en strategi för att uppnå syftet med det sekundära initiativet är 

utbildningar i grundläggande stresshantering för att lättare kunna identifiera symptom som 

negativ stress ger upphov till och på så sätt övervinna dem (Cooper & Cartwright 1997). 

3.4.1.3 Efterbehandling 

Det tredje och sista initiativet, tertiära initiativet, tar riktning på individer som redan 

påverkats av den negativa stressen och där symptom på ohälsa kan hittas (Cooper & 

Cartwright 1997; Quick et al. 1997). Det handlar då om att behandla dessa individer i form av 

exempelvis professionell hjälp och rådgivning för att öka välmående. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den ideala stresshanteringen för organisationer är att 

hantera den negativa stressen i ett tidigt stadie, det vill säga hitta källorna som orsakar 

stressens uppkomst och åtgärda att de elimineras genom förslagsvis ändring i arbetsmiljön 

(primärt initiativ). Om organisationen inte lyckas förebygga stressorerna bör de implementera 

strategier som utbildningar med syfte att de enskilda individerna skapar medvetenhet om 

stressen och hur de kan hantera den (sekundärt initiativ). Kan organisationerna inte förebygga 

den negativa stressen kan ett sista initiativ utföras i form av att behandla de drabbade 

individerna att återhämta sig från sitt ohälsosamma tillstånd genom professionell hjälp 

(tertiärt initiativ). Lyckas man med hjälp av effektiva strategier att minska den negativa 

arbetsrelaterade stressen visar forskning att välmående kommer främjas.  

3.4.2 Återhämtning  

Höga krav och arbetsbelastning leder till att individen upplever arbetsrelaterad stress 

(stressforskningsinstitutet 2015). Oavsett om det rör sig om positiv eller negativ stress krävs 

återhämtning för att det ska vara långsiktigt hållbart eftersom kroppen vid återhämtning 

balanseras och återgår till sin ursprungsnivå, vilket minskar risken för att de negativa 

konsekvenserna ska bli kroniska (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010; Hulsheger, Feinholdt & 

Nubol 2015). Eftersom alla individer är olika leder det till att olika metoder för återhämtning 

fungerar olika optimalt. Syftet med återhämtning är att minska risken för långvarig stress, 

utbrändhet och andra skadliga effekter så att individen istället kan fortsätta utmanas och 

prestera i sitt arbete (Theorell 2012; Gärling, Krause, Gamble & Hartig 2014).  
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Studien kommer undersöka om revisionsbyråerna ger arbetstagarna möjlighet till 

återhämtning utifrån tre olika återhämtningsstrategier; fysisk aktivitet, mental träning och 

ledighet.  

3.4.2.1 Fysisk aktivitet 

Surgeon General (1996) definierar fysisk aktivitet som när musklerna aktiveras och ökar 

energiförbrukningen över normal nivå, exempelvis vid promenad eller utövande av sport. 

Fysisk aktivitet har många hälsofördelar, både fysiska och psykiska, då studier visat mindre 

risk för sjukdomar som diabetes, depression och ångest (Surgeon General 1996; Nyberg, 

Tynelius & Rasmussen 2015). Edmunds, Stephenson och Clow (2011) undersöker effekten av 

fysisk aktivitet på arbetsplatsen i sin studie och visar att ökad medvetenhet om 

hälsofördelarna hos arbetstagarna och att ha fysisk aktivitet som en del av arbetskulturen 

reducerar uppfattad negativ stress och ökar välmående. Fysisk aktivitet som en del av 

arbetskulturen kan innebära att organisationen främjar tillgängligheten både på och utanför 

arbetet, att man erbjuds någon form av ekonomisk hjälp eller på andra sätt skapa medvetenhet 

om hälsan och dess fördelar. Studien kommer därför undersöka om revisionsbyråer möjliggör 

det här för personalen. 

3.4.2.2 Mental träning  

Uneståhls (1996) beskriver mental träning utifrån olika mentala processer, såsom tankar och 

känslor, och hur det påverkar kroppen. Han menar att syftet med mental träning är att kunna 

kontrollera dessa processer för att öka sin prestation. Mental träning har visats öka individens 

förmåga att återhämta sig och hantera stress genom bland annat avslappning, yoga och 

meditation (Richardson & Rothstein 2008; Gura 2002). Att yoga har positiv effekt på hälsan 

visades i Ganpay och Nagendras (2011) studie där de införde yoga för ledare som upplevde 

negativ arbetsrelaterad stress. Ett samband mellan utövad yoga och minskad sömnlöshet, 

ångest och fysiska symptom som huvudvärk, nack- och ryggsmärtor hittades. Hoff och Baas 

(2013) undersökte meditation och hur den användes för återhämtning från stress, vilket 

resulterade i mindre upplevd stress och ökat lugn. En aspekt att ta hänsyn till i studien är att 

resultatet visade att de individer som hade en positiv inställning fick starkare samband med de 

positiva effekterna.  
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3.4.2.3 Ledighet  

Fritz et al. (2013) har genomfört en studie där de undersöker återhämtning utifrån ledighet. 

Studien segmenterar ledighet i fyra olika tidsaspekter; flera veckors semester, helger, kvällar 

samt pauser under arbetsdagen. Forskningen visar ökat välmående och produktivitet direkt 

efter en lång semester men att det bara efter några veckor återgår till det ursprungliga och är 

därför inte tillräckligt. Enligt Tangen och Conrad (2009) är det viktigt att kunna ta pauser 

under arbetsdagen då det ökar möjligheten till god återhämtning även efter arbetstiden. De 

viktigaste faktorerna för att uppnå optimal återhämtning utifrån ledighet har visats vara att ha 

kontroll över pauserna och kunna koppla bort arbetet (Fritz et al. 2013; Trougakos, Hideg, 

Cheng & Beal 2014). Om en organisation möjliggör det för arbetstagarna leder det till ökat 

välmående, bättre individuell prestation samt att hela organisationens resultat förbättras 

(ibid.). 

3.4.3 Sociala interaktioner 

Psykologiguiden (2019) förklarar social interaktion som ett samspel mellan både grupper och 

enskilda individer och hur det påverkar individerna och vad dess konsekvenser blir. Sociala 

interaktioner skapar förutsättningar för goda arbetsrelaterade relationer, vilket har visats ge 

positiva effekter på motivation och trivsel på arbetet (Steers & Mowday 1977). Enligt 

Reichers (1987) är sociala interaktioner avgörande för nyanställda då det leder till att de 

känner sig välkomna och som en del av organisationen. Reichers ger förslag på sociala 

interaktioner vid nyanställning som deltagande i sociala aktiviteter, ställa frågor och luncha 

med sina nya kollegor. Dessa kan både vara i arbetsrelaterade situationer och sociala 

sammanhang utanför arbetet som exempelvis personalfester och after works. Dessa 

interaktioner menar han kommer skapa goda arbetsrelaterade relationer och genom att 

fortsätta ha sociala interaktioner kommer relationerna mellan kollegorna att upprätthållas. 

 

Appau, Churchill och Farrell (2019) utförde en forskning om det brittiska grannskapet där 

syftet var att se om det gick att finna samband mellan sociala interaktioner och subjektivt 

välmående utifrån valda kriterier. Resultatet visade att en ökning i sociala interaktioner med 

sina grannar ökade subjektivt välmående och skapade en känslan av stark tillhörighet och 
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tillit. Om individer känner tillhörighet menar Thoits (2011) att sannolikheten för att kunna 

hantera stressiga situationer ökar, vilket leder till förbättrad prestation. 

 

Studien kommer riktas in på sociala interaktioner som innebär att revisorerna kommunicerar 

och umgås på ett personligt plan i form av teambuilding, personalevent och andra sociala 

aktiviteter som förbättra deras sociala relationer, trivsel och motivation på arbetet för att i sin 

tur generera ökat välmående.   

3.4.4 Kompetensutveckling  

Kompetensutveckling i arbetslivet syftar till vad arbetstagare har för möjlighet till deltagande 

på kurser och utbildningar, handledning från kollegor och chefer samt projekt och samarbeten 

tillsammans med kollegor som besitter annan kompetens (Theorell 2012; Karasek & Theorell 

1990). De menar att utveckling av kompetens förbättrar förmågan att hantera arbetsrelaterade 

utmaningar. Organisationer som strategiskt arbetar med kompetensutveckling hos sina 

anställda skapar konkurrenskraft och en långsiktig överlevnad på marknaden (Hansson 2012). 

 

Sambandet mellan kompetensutveckling och arbetstillfredsställelse visas i en studie av 

Phonthanukitithaworn et al. (2017) där möjligheten till utbildning och lärande hos thailändska 

industrisektorn och dess koppling till arbetstillfredsställelse undersöktes. Resultatet i studien 

visade ett positivt samband mellan faktorerna och forskarna menar att kompetensutveckling är 

en viktig del i att hantera de mänskliga resurserna för att nå en framgångsrik organisation.  

 

I den här studien kommer fokus ligga i att undersöka huruvida revisionsbyråerna ger sina 

anställda möjlighet till att utveckla sin kompetens genom att erbjuda deltagande i kurser, 

utbildningar samt handledning och samarbeten med kollegor som besitter annan kompetens. 

3.4.5 Belöningssystem  

Belöning i arbetsrelaterade sammanhang är bland annat lön och annan ekonomisk ersättning, 

positiv beröm, möjlighet till befordran och kompetensutveckling där belöningssystemets syfte 

är att öka motivation, arbetstillfredsställelse och därmed subjektivt välmående 

(Stressforskningsinstitutet 2015; Linz & Semykina 2012). Schlechter, Thompson och Mark 
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(2015) har i sin undersökning visat att belöning är positivt korrelerat med arbetstagarens 

måluppfyllelse och effektivitet, vilket kan användas som en motivationsfaktor. Johannes 

Siegrist (1996), utvecklaren av Ansträngnings-belöningsmodellen, menar att om en individ 

ska känna sig motiverad och tillfredsställd på arbetet krävs ömsesidighet för att en individ ska 

prestera, vilket innebär belöning utifrån utförd prestation.  Linz och Semykina (2012) visade i 

sin studie positivt samband mellan belöningar, såsom bonus och beröm från handledaren, och 

arbetstillfredsställelse. Vår studie kommer att identifiera vilka belöningar revisionsbyråerna 

erbjuder och hur dess påverkan är på revisorernas välmående.  
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4 Empirisk metod 

 

 

Studiens kapitel fyra kommer inledningsvis presentera den utförda förstudien bestående av 

två intervjuer med revisionsbyråers kontorschefer. Därefter kommer den huvudsakliga 

enkätstudien tar vid som ämnar samla in den data som krävs för att undersöka HR-

strategiernas påverkan på revisorernas välmående. Enkäten har sin grund i studiens 

teoretiska modell vilket kommer beskrivas i operationaliseringen. Avslutningsvis redogörs 

enkätstudiens bortfall. 
 

  

4.1 Förstudie 

En förstudie är betydelsefullt att utföra då tillgängligheten på information om hur 

revisionsbyråerna arbetar för att främja revisorernas välmående är begränsad. För att öka 

validiteten i studien är det viktigt att rätt saker mäts (Bryman & Bell 2017) och därför är en 

förstudie att föredra som stöd till kommande enkätstudie. Då förstudien endast utförs på två 

fall där revisionsbyråernas kontorschefer intervjuas går resultatet inte att generaliseras för alla 

revisionsbyråer. Tidigare forskning tyder på att vardera HR-strategi enskilt har visat positiv 

påverkan på individers subjektiva välmående, vilket är anledningen till att de inkluderats i 

studien. Syftet med förstudien är att få en inblick i hur de utvalda revisionsbyråerna agerar 

angående sin personals välmående i praktiken och på så vis kunna stödja relevansen till 

studiens utvalda HR-strategier. Förstudiens resultat kan därför bidra med att ingen väsentlig 

HR-strategi går förlorad samt att uppbyggnaden av enkäten förbättras genom eventuella 

justeringar.  

4.1.1 Undersökningsmetod, design och urval 

Förstudien är gjord utifrån en kvalitativ metod där två intervjuer genomfördes för att samla in 

den data som ansågs behövas. Intervjuerna utfördes med kontorschefen på två olika 

revisionsbyråer då vi ansåg att en kontorschef besitter den informationen som efterfrågas, 

vilket ökar förstudiens reliabilitet. Samtliga intervjuer genomfördes på lokala kontor, där 
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tillgängligheten var anledningen till varför vi valde att kontakta just dem. Ett alternativ hade 

varit att kontakta kontorschefer på revisionsbyråers huvudkontor, men risken för uteblivna 

svar och att hen skulle ha tid för intervju med så kort varsel bedömde vi som hög och valdes 

därför att uteslutas. Urvalet bestod därför av tre möjliga respondenter som uppfyller kraven att 

ha personalansvar och de kontaktades via mail, där två av de tillfrågade besvarade mailet med 

visat intresse. Intervjuerna genomfördes i ett personligt möte på respektive kontor. 

  

För att genomföra intervjuerna användes en på förhand framtagen intervjuguide, se Appendix 

1. Utformandet av intervjuguiden är av semistrukturerad form då frågorna som ställdes var 

förutbestämda och samtliga respondenter fick samma frågor men med möjlighet att besvara 

dem på ett öppet och personligt sätt. En fördel med den semistrukturerade intervjun är att den 

är upprättad med huvudfrågor med grund i studiens teoretiska modell för att respondentens 

öppna svar ska hållas inom ramarna så att relevant information kan samlas in (Bryman & Bell 

2017). På så sätt kan semistrukturerade intervjuer resultera i att ny och användbar information 

kan uppkomma utan att de är med i intervjuguiden och därmed skapa möjlighet till insamling 

av ny väsentlig information. Operationaliseringen av förstudien hittas i Appendix 1.    

  

Kritik mot kvalitativ forskning är att det finns en risk att respondenterna svarar subjektivt, 

vilket leder till att forskningens resultat inte överensstämmer med verkligheten. Ytterligare 

kritik är att det är forskaren som samlar in datan, vilket ökar risken att den blir påverkad av 

egenintresse och vad forskaren anser vara viktigt istället för det som faktiskt är relevant. 

Förstudien omfattar endast intervjuer med två olika revisionsbyråer och kontorschefer, vilket 

innebär att resultatet inte är generaliserbart. Den utförda kvalitativa förstudien används därför 

endast som stöd till den kvantitativa enkätstudien och vi anser därför att den data som samlats 

in genom förstudien är användbar. (Bryman & Bell 2017). 

4.1.2 Empiriskt resultat 

Avsnittet som följer avser behandla resultaten som intervjuerna ledde till och kommer 

avslutas med en diskussion och slutsats om dess påverkan på enkätstudien. Intervjuguiden 

upprättades i enlighet med studiens teoretiska modell där frågorna utformats efter de tre 

huvudområdena; Krav, kontroll och stödmodellen, Revisorernas välmående samt 

Revisionsbyråernas agerande vid främjande av välmående. För att underlätta för läsaren har 
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vi även valt att göra den här uppdelningen när det empiriska resultatet från förstudien ska 

presenteras. 

  

Frågorna utformade enligt krav, kontroll och stödmodellen fokuserade framförallt på 

arbetsmiljön som revisorerna befinner sig i för att fånga de psykiska, fysiska och sociala 

förhållandena. Samtliga respondenter beskrev den fysiska arbetsmiljön som öppet landskap, 

vilket de ansåg främja samarbete och öka sociala interaktioner. På respondent A’s kontor 

sitter alla, oavsett titel, i öppet landskap medan respondent B antydde på skillnader hos 

revisorerna där de med tiden belönades med eget rum. Samtliga respondenter riktade in sig på 

den ojämna arbetsbelastningen när de beskrev den psykiska arbetsmiljön. Respondent A 

menade att arbetsbelastningen varierar med hög- och lågsäsong och att de på lokal nivå 

arbetar med att försöka minska arbetsbelastningen och övertidstimmarna under 

högsäsongerna genom att reducera stressorer som att exempelvis sålla och tacka nej till 

uppdrag. På båda kontoren är revisorsassistenternas kontroll begränsad och de har inte ansvar 

över sin beläggning. De menar dock att kontrollen och flexibiliteten i arbetet ökar successivt 

med tiden. 

  

Frågorna gällande Revisorernas välmående avser ge en inblick i kontorschefernas uppfattning 

om hur deras personal mår och vad de anser är anledningen till deras välmående. Samtliga 

respondenter var överens om att deras personals välmående varierar med den ojämna 

arbetsbelastningen men att de överlag mår bra. Respondent A tydliggjorde att kontoret 

föregående år haft det tufft med hög arbetsbelastning och långa arbetsdagar, där revisorerna 

uttryckt sig haft lågt välmående. Det här resulterade i att de på lokal nivå bestämde sig för att 

ta till åtgärder och eliminera stressorer, som att exempelvis sålla och tacka nej till uppdrag, 

för att öka revisorernas välmående. Respondent B presenterade en medarbetarundersökning 

från föregående år som visade på högst välmående av samtliga av revisionsbyråns kontor. 

Både respondent A och B ansåg att öppen kommunikation och “högt i tak” främjar välmående 

eftersom man vågar prata om hur man mår, fråga om hjälp samt finnas som stöd för varandra.  

  

Sista delen involverar byråernas agerande för att främja revisorernas välmående. 

Respondenterna blev tillfrågade om de arbetar med deras arbetsmiljö och med att främja 

revisorernas välmående och i så fall hur. Intentionen med dessa frågor var att fastställa om 
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revisionsbyråerna ser personalen och deras välmående som en prioritet och om de medvetet 

arbetar med att främja det. Genom att få svar på “Hur” kan en jämförelse göras mellan deras 

agerande och studiens utvalda HR-strategier.  

Både respondent A och B riktade direkt in sig på sociala interaktioner. Respondent B 

berättade om en ihopsatt aktivitetsgrupp som anordnar olika aktiviteter för personalen utanför 

arbetstid, så som after works, personalfester och konferensresor. Även respondent A tryckte 

på att de aktivt arbetade med att anordna olika typer av personalevent som after works, 

fysiska aktiviteter och arbetsrelaterade interaktioner för att främja samarbete. Nyanställda ges 

frekventa interaktioner med syfte att känna sig välkomna och det finns även en fastställd 

utbildningsplan som sträcker sig över de första åren med avsikt att utveckla deras kompetens. 

Utbildningsplanen ingår i studiens HR-strategi kompetensutveckling. Förutom 

utbildningsplanen berättar respondent B att deras anställda ges möjlighet till externa 

utbildningar för att utveckla ytterligare kompetens om de visat på engagemang och intresse. 

Det här kan även ses som en form av belöning. Respondent A ser också kompetensutveckling 

som en form av belöning, vilket kan motivera och driva personalen framåt. Kontinuerlig 

handledning är gemensamt för samtliga kontor och ges till de nyanställda av både kollegor 

och chefer för att integrera och utveckla kompetens. Ytterligare belöningar sker enligt 

respondent B genom att man kan erhålla bonusar, få eget rum eller mer ansvar. Respondent A 

diskuterar inte belöning vidare. 

Friskvårdsbidrag bestäms på central nivå och ges för att främja fysisk och psykisk aktivitet och 

kan exempelvis användas för att köpa ett medlemskap på en träningsanläggning. Respondent 

A berättar att de vill främja välmående genom fysisk aktivitet och har därför varje vecka en 

padelbana bokad som gemensamt får nyttjas av personalen och pingisbord tillgängligt på 

kontoret.   

Med tanke på dagens tillgänglighet menar respondent A att det är viktigt att hitta en balans 

mellan arbete och fritid. Det handlar inte om hur många timmar du arbetar utan att när du 

arbetar så gör du det effektivt och när du inte arbetar är det viktigaste att du kan stänga av 

arbetet. Det här uttalandet från respondent A kan kopplas till HR-strategin Ledighet. Det 

viktigaste är inte när i tiden du är ledig utan att du faktiskt kan känna dig ledig när du väljer 

att vara det. Respondent A diskuterar vidare om balans mellan arbete och fritid och kritiserar 

att de på deras kontor inte har någon utbildning för hur man får balansen att gå ihop eller hur 

man hanterar upplevd stress. 
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Genom att eliminera stressorer, såsom att sålla bort uppdrag som missköter sig, arbetar 

Respondent A’s kontor med HR-strategin Stressreducering. De arbetar även med 

stressreducering när de ser till arbetsmiljön och att de ständigt vill förbättra den. Respondent 

B berättar att ett centralt initiativ har skapats för att förbättra arbetsmiljön och innebär att en 

arbetsmiljöombudsman tillsatts för att kontinuerligt inspektera den fysiska arbetsmiljön. På så 

vis kan dåliga förhållanden och stressorer elimineras. Efterbehandling är en HR-strategi som 

återfinns hos både respondent A och B. De menar att professionell hjälp finns att få när 

exempelvis en person drabbats av psykiska sjukdomar som utbrändhet. Respondent B menar 

dock att professionell hjälp finns att få även innan man drabbats av psykisk ohälsa, 

exempelvis om man vill få svar på individuella hälsofrågor. 

4.1.3 Empirisk diskussion och slutsats 

Samtliga respondenter diskuterade den ojämna arbetsbördan vid förklarandet av arbetsmiljön 

då arbetsbördan varierar med låg- och högsäsong. Kraven ökar i högsäsong samtidigt som 

revisorsassistenterna inte besitter stor möjlighet att kontrollera sina arbetsuppgifter eller 

arbetstider. Utifrån krav och kontrollmodellen, som är inkluderad i studiens teoretiska modell, 

arbetar revisorsassistenterna i det spända tillståndet under högsäsong, vilket är det tillståndet 

med störst risk för negativa hälsoeffekter (Karasek & Theorell 1990). Respondent A berättade 

att situationen tidigare år varit ohållbar för de anställda och att de nu valt att prioritera bort 

uppdrag och ärenden för att minska de högt ställda kraven. På båda kontoren ökar kontrollen 

successivt med tiden, inte minst när en person går från revisorsassistent till att arbeta som 

auktoriserad revisor. Enligt krav och kontrollmodellen minskar risken för att negativ stress 

ska uppkomma och generera negativa hälsoeffekter när kontrollen i arbetet ökar. De 

auktoriserade revisorerna beskrivs av respondenterna som att de i större omfattning arbetar 

med höga krav men tillsammans med hög kontroll, vilket innebär att de arbetar i det aktiva 

tillståndet. Studier där individer arbetat utifrån förhållandet i det aktiva tillståndet har visat 

ökad möjlighet till utveckling och på så vis positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen 

(Cavanaugh et al. 2000). 

Det är en intressant aspekt att samtliga respondenter lyfter fram stöd som en betydelsefull del 

när revisorernas välmående diskuteras eftersom komponenten socialt stöd kompletterade den 

tidigare krav och kontrollmodellen då den ansågs kunna vara till stor hjälp när det var obalans 

mellan komponenterna krav och kontroll. Eftersom välmående varierar med den ojämna 
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arbetsbördan och enligt respondenterna är lägre under högsäsong när högre krav råder, kan vi 

utifrån modellen konstatera att stöd främst behövs i det här stadiet. Även vid jämförelse av 

kontrollvariabeln yrkestitel menar respondenterna att kontrollen i arbetet är lägre för 

revisorsassistenterna och högre för auktoriserade revisorer. Ytterligare en slutsats som kan 

göras av förstudien är att revisorsassistenterna indikerar på att behöva mer stöd än de 

auktoriserade revisorerna.  

   

Information som fångades på intervjuerna var att mycket av revisionsbyråernas agerande 

bestäms på lokal nivå. Det här gör det väsentligt att undersöka skillnader inte bara mellan 

olika byråtillhörigheter utan även mellan kontorsstorlekar. Utifrån den här aspekten valdes 

därför kontorsstorlek att inkluderas i enkätstudien som ytterligare en kontrollvariabel, vilket 

kommer beskrivas mer omfattande i operationaliseringen 4.2.4.16.  

 

Alla studiens utvalda HR-strategier förutom Utbildning i stresshantering gick att återfinna på 

kontoren i förstudien. Då det inte är möjligt att generalisera resultatet gentemot alla 

revisionsbyråer och kontor i branschen kommer ingen HR-strategi att uteslutas i den 

kvantitativa enkätstudien. Resultatet kommer användas för att justera och ge exempel i 

enkäten för att förbättra och tydliggöra frågorna och på så sätt få så användbar och tillförlitlig 

data som möjligt. En mer omfattande beskrivning om förstudiens påverkan på enkäten hittas 

genomgående i 4.2.4 Operationalisering.  

4.2 Enkätstudie 

4.2.1 Undersökningsmetod och design 

Studien utgår från en kvantitativ forskning eftersom enkäter utformas för att på ett deduktivt 

sätt samla in empirisk kvantifierbar data med grund i studiens teoretiska modell för att sedan 

kunna identifiera sammantagna HR-strategier för att testa dess samband med revisorernas 

subjektiva välmående samt detektera mönster utifrån studiens kontrollvariabler (Bryman & 

Bell 2017). För att ha goda förutsättningar till att finna samband och mönster är 

tvärsnittsdesign och longitudinell studie att föredra. Då en longitudinell studie innebär att 

samla in data vid flera tillfällen under ett långt tidsspann och revisionsbranschen är en bransch 

där arbetsbelastningen varierar utifrån hög- och lågsäsong hade en sådan studie kunnat vara 
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att föredra. Det hade skapat möjlighet att undersöka hur subjektivt välmående påverkas 

beroende på när i tiden respondenterna blir tillfrågade och studien hade då kunnat undersöka 

om HR-strategierna påverkar revisorerna beroende på säsong. Eftersom en sådan form av 

studie kräver insamling av data vid flera omgångar och framförallt i de olika säsongerna är det 

inte möjligt i den här studien på grund av tidsbegränsningen som studien måste förhålla sig 

till. Tvärsnittsdesign innebär till skillnad från longitudinell, insamling av data vid en viss 

tidpunkt och från flera olika fall (ibid.). Insamlingen av datan sker genom en 

surveyundersökning som antingen involverar strukturerade intervjuer eller enkäter (ibid.). 

Förutom tidsaspekten är tvärsnittsdesign också att föredra eftersom studien avser nå flera 

respondenter på olika revisionsbyråer och i slutändan ha möjlighet till generalisering av den 

population som mäts om svarsfrekvensen blir godtagbart stor. 

  

För att samla in den data som krävs för att generalisera utfördes en webbaserad enkätstudie 

där enkäten skickades ut till urvalet via mail med länk till enkäten. Enkäten tillsammans med 

enkätbrevet är bifogad i Appendix 4 och 2. En vecka efter första utskicket skickades en 

påminnelse ut, efter korrigering av de som meddelat att de inte kan medverka på grund av 

olika skäl, till de auktoriserade och godkända revisorerna samt de revisorassistenterna som 

ingick i bekvämlighetsurvalet, se Appendix 3. För att minimera risken för tänkbara oklarheter 

i frågorna och andra eventuella problem i enkätens utformande genomfördes en pilotstudie 

med tre magisterstudenter. På så sätt fick vi information om något i frågorna var otydligt, om 

ordningen eller uppdelningen av frågorna behövde justeras och om det var någonting som var 

svårt att förstå i beskrivningen. Pilotstudien resulterade i några betydelsefulla förändringar, 

där en av frågorna var så lång att svarsalternativen försvann vilket gjorde det svårt för 

respondenten att se vad de svarade vilket löstes genom att dela upp frågan i tre mindre frågor. 

Ett fåtal frågor ansågs upprepande och irrelevanta vilket resulterade i att dessa valdes att 

uteslutas från enkäten. Respondenterna som utförde pilotstudien hade även svårigheter i att 

förstå somliga frågor och därför adderades exempel på dessa för att förtydliga vad som 

efterfrågas. För att ge respondenterna en uppfattning om hur lång tid enkäten beräknas ta att 

genomföra jämfördes Surveymonkeys beräknade tid och respondenternas tid i pilotstudien för 

att ge de tillfrågade en trovärdig uppskattad tid i enkätbrevet. Fördelar med att använda sig av 

webbaserad enkät som datainsamlingsmetod framför intervjuer är att alla frågor uttrycks 

likadant till samtliga respondenter samt att det är effektivare att administrera de insamlade 
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svaren. En annan väsentlig anledning till valet av datainsamlingsmetod är att individers 

välmående är ett känsligt ämne och kan leda till att respondenterna inte svarar helt ärligt i 

strukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Enkät där respondenterna är anonyma och 

svaren hanteras konfidentiellt anses öka chansen till så tillförlitliga svar som möjligt. En 

annan fördel med enkätstudie är att en större population kan nås ut till och på så sätt öka 

möjligheten att kunna generalisera den kvantifierbara datan som samlas in. 

  

Majoriteten av enkätfrågorna är slutna där respondenten får påståenden tillsammans med 

fastställda svarsalternativ. De fastställda svarsalternativen är en sjugradig likertskala där 

respondenten ska ta ställning till olika påståenden vilket benämns som attitydfrågor (Trost 

2016). En fördel med attitydfrågor är att analysen förbättras då de fångar en bredare varians 

än endast två svarsalternativ som exempelvis JA och NEJ vilket är anledningen till att dessa 

har uteslutits i enkäten. Ett tydligt och lättförståeligt språk har använts och ordningen på 

svarsalternativen är densamma genomgående i enkäten för att underlätta för respondenterna. 

De första frågorna ska respondenterna besvara hur väl de instämmer med påståendena utifrån 

att 1 är instämmer inte alls och 7 är instämmer helt. Nästkommande del ska respondenten ta 

ställning till hur hen känner inför olika påståenden där 1 är obehag och 7 är glädje. Därefter 

ska de uppskattningsvis svara på hur ofta utifrån 1 Aldrig till 7 Flera gånger i veckan de 

erbjuds olika aktiviteter. Sista attitydfrågorna består av påståenden där respondenten ska ta 

ställning till hur hen upplever den fysiska arbetsmiljön utifrån 1 mycket dåligt och 7 mycket 

bra. Patel & Davidsson (2011) menar att individer undviker till stor del att svara i 

ändpunkterna och för att få större varians i svaren valdes en sjugradig skala framför en 

femgradig. Samtliga frågor har även svarsalternativet “Kan ej ta ställning” för att 

respondenten ska ges möjlighet att avstå frågor och på så sätt inte ska känna sig tvingad att ta 

ställning. Kodningen på attitydfrågorna är detsamma som likertskalan, det vill säga 1 till 7, 

vilket skapar en bred varians i svarsalternativen och förenklar hanteringen av den insamlade 

datan. För att göra frågorna så tydliga som möjligt har negationer undvikits vilket minimerar 

risken för missförstånd och eventuella problem vid tolkning av svaren. Även ledande frågor 

samt flera frågor i en och samma fråga har undvikits för att förenkla för respondenterna och 

ge en rättvisande bild. Kritik mot attitydfrågor som bör has i åtanke vid analysen är om 

respondenterna svarar slumpmässigt utan att reflektera, vilket då försämrar kvaliteten och 

trovärdigheten i svaren (Trost 2016). 
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Trots kritiken anses attitydfrågor utifrån studiens syfte vara det mest lämpliga 

tillvägagångssättet att genomföra enkätstudien eftersom relevant data anses gå att fånga. Två 

enkätfrågor, genomsnitt antal arbetade timmar och genomsnitt önskade antal arbetade timmar, 

valdes att ha som öppna frågor så att ingen varians skulle förloras och ett relevant index 

kunna skapas. Att ha största delen av enkätfrågorna som slutna underlättar bearbetningen och 

kodningen av svaren, då de svar respondenterna väljer utifrån svarsalternativen representerar 

kodningen. Slutna frågor med fastställda svarsalternativ underlättar även för respondenterna 

och gör att enkäten kan genomföras under kortare tid eftersom öppna frågor tenderar att ta 

längre tid samt att risken att respondenterna står över frågor ökar om de anser sig inte veta vad 

de ska svara. En annan fördel är att det ökar möjligheten att jämföra svaren mellan de olika 

respondenterna trots att en risk med slutna frågor är att olika tolkningar av frågorna kan 

uppkomma samt att intressant information kan gå förlorad om de inte omfattas i 

svarsalternativen. Ett sätt att minimera den här risken är att inkludera fler antal öppna frågor i 

enkäten men då hade enkäten beräknats ta längre tid att utföra, svårare för respondenten att 

besvara samt försvårat hanteringen och kodningen av svaren, vilket är orsakerna till varför det 

valdes bort i enlighet med att fördelarna med slutna frågor vägde tyngre. 

  

Då studien syftar till att samla in data angående revisionsbyråers agerande på revisorernas 

välmående och dess påverkan, hade ett alternativt tillvägagångssätt kunnat vara att samla in 

datan med revisionsbyråernas ledning och HR-avdelning som urval. Genom att skicka ut en 

enkät med fler öppna frågor hade respondenterna kunnat beskriva hur de olika byråerna agerar 

för att främja revisorernas välmående. En anledning till att det här tillvägagångssättet ansågs 

som mindre lämpligt var för att det kan uppfattas som ett känsligt ämne och svaren riskerar att 

bli för subjektiva och på så sätt inte bli helt tillförlitliga. Ytterligare en problematik med att be 

ledningen och HR-avdelningen besvara frågor om revisorernas välmående, är att det är 

personlig information som endast individerna själva kan besvara för att bli reliabelt. Att 

genomföra semistrukturerade intervjuer med det ovan nämnda urvalet hade skapat samma 

problematik och det är anledningen till att endast förstudien utfördes utifrån ett sådant 

tillvägagångssätt. En omfattande kvalitativ studie där intervjuer hade genomförts med 

studiens valda urval hade varit ytterligare ett alternativt tillvägagångssätt. Kvalitativa 

forskningsresultat är generellt svårare att generalisera och då generalisering önskas göra av 

resultatet krävs en större mängd data än vad en kvalitativ undersökning genererar. När 
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generalisering och kausalitet önskas studeras är en kvantitativ metod att föredra och därför 

föll valet på att utföra en sådan. 

4.2.2 Litteratursökning 

Studien har till största del använt vetenskaplig forskning vid utvecklandet av den teoretiska 

modellen med grund i den teoretiska referensramen. För att få tillgång till de vetenskapliga 

artiklarna har databasen Business Source Premier primärt använts. Då den teoretiska modellen 

består av flertalet antal komponenter har ett stort antal sökord huvudsakligen använts, såsom 

Well-being, Job satisfaction, life satisfaction, work-life balance, DCS-model, Human resource 

strategy, recovery, ERI-model, physical activity, mental training, stress och skills discretion. 

De nämnda sökorden har använts för att hitta väsentliga och givande artiklar rörande studiens 

ämne. För att säkerställa trovärdigheten i studien är endast granskade artiklar använda, vilket 

har kontrollerats med hjälp av databasen Ulrichsweb där utgångspunkten var att artiklarna och 

journalerna skulle vara märkta med en domartröja. Då välmående generellt samt välmående i 

revisionsbranschen är ett aktuellt ämne som ständigt förändras har artiklar publicerade på 

senare tid försökts användas till största del för att öka studiens relevans. Studien har även 

använt klassiska modeller som är betydelsefulla i sitt område för att få en grundläggande 

förklaring i problemet studien avser undersöka och för att hitta relevanta HR-strategier. 

4.2.3 Urval 

Urvalet kommer utgöras av godkända och auktoriserade revisorer samt revisorsassistenter då 

dessa anses som representativa respondenter till det studien avser att mäta och gör det möjligt 

att generalisera resultatet på populationen. Enkäten skickades ut till 2286 godkända och 

auktoriserade revisorer, vilka har nåtts genom mailutskick. De godkända och auktoriserade 

revisorerna som används är de som var registrerade på FAR:s hemsida 2015 kompletterat med 

listor över ett antal nya auktoriserade revisorer som blivit publicerade på Revisionsvärldens 

hemsida åren 2016 till 2019. Tidigare har alla godkända och auktoriserade revisorers 

mailadresser varit registrerade i en databas men är inte längre möjlig att få fram. Det var 

därför en utmaning att nå dem men utifrån det valda tillvägagångssättet anses ett representativ 

urval ha nåtts. Då det inte heller finns något register för revisorsassistenterna har två olika 

tillvägagångssätt använts. Först och främst började vi med ett bekvämlighetsurval, det vill 

säga att de respondenterna som fanns tillgängliga kontaktades. Först skickades enkäten ut till 
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befintliga kontakter som arbetar med titeln revisorsassistent på olika revisionsbyråer i hela 

Sverige. För att nå ut till ytterligare revisorsassistenter samlades E-postadresser in genom ett 

antal byråers hemsidor där kontaktuppgifter till medarbetare var publicerade. Totalt 

motsvarade utskicken 215 revisorsassistenter. Kontakterna tillfrågades både om de ville delta 

i undersökningen genom att besvara enkäten men även om de kunde hjälpa oss skicka enkäten 

vidare till deras kontakter. I enkätbrevet, se Appendix 2, ombads respondenterna att hänvisa 

enkäten vidare till personer med yrkestitel revisorsassistent. På så sätt skapades ett 

snöbollsurval med syftet att nå ett representativt antal revisorsassistenter. 

4.2.4 Operationalisering 

Enkätstudien berör frågor som grundar sig i studiens teoretiska modell då goda förutsättningar 

för att identifiera sammantagna HR-strategier på revisionsbyråerna önskas skapas för att 

sedan kunna testa dess påverkan på subjektivt välmående. Enkäten är uppdelad utifrån fyra 

olika teman; kontrollvariabler, krav, kontroll och stödmodellen, subjektivt välmående samt 

HR-strategierna. Majoriteten av frågorna är attitydfrågor där respondenterna tar ställning till i 

hur hög grad hen instämmer i olika påståenden. Svarsalternativet på attitydfrågorna är en 

sjugradig likertskala med olika benämning på svarsalternativen och kodningen för frågorna 

kommer vara motsvarande. Samtliga attitydfrågor med sjugradig likertskala som 

svarsalternativ kallas för ordinalvariabler då de går att rangordna men saknar absolut 

nollpunkt (Bryman & Bell 2017). Hur attitydfrågorna är uppbyggda beskrivs ingående i 

avsnitt 4.2.1. 

  

Hela enkäten inleds med kontrollfrågor om kön, byrå, yrkestitel och kontorsstorlek för att 

senare kunna detektera om mönster går att hitta baserat utifrån dessa. Kontrollfrågorna består 

även av ett kortfattat personlighetstest för att identifiera om det finns skillnader i 

personligheter. Nästföljande tema är krav, kontroll och stödmodellen där egenutvecklade 

frågor valts för att kunna skapa en bild av hur krav, kontroll och stöd upplevs av 

respondenterna. Subjektivt välmående är det tredje temat och kommer mätas utifrån 

färdigutvecklade test i arbetstillfredsställelse och i livstillfredsställelse samt egna uppsatta 

relevanta frågor som rör balans mellan arbetsliv och privatliv med grund i tidigare forskning. 

Det fjärde och sista temat berör den teoretiska modellens HR-strategier. Här finns inga 

färdigutvecklade tester utan frågorna har istället utvecklats med studiens teoretiska 
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referensram och förstudien som grund med syfte att upplysas om HR-strategierna finns 

implementerade hos revisionsbyråerna för att senare kunna göra analyser om dess påverkan 

på subjektivt välmående. 

4.2.4.1 Beroende variabel – Subjektivt välmående 

Studiens beroende variabel är Subjektivt Välmående och kommer mätas utifrån de tre 

kategorierna livstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och balans mellan arbetsliv och 

privatliv, med hjälp av tidigare beprövade tester samt tidigare forskning. 

 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

7a. Jag är tillfreds med mitt liv Livs7a 1-7 1-7 

7b. Hittills har jag uppnått det jag anser vara 

viktigast i livet 

Livs7b 1-7 1-7 

7c. Om jag kunde leva om mitt liv så hade jag 

inte ändrat på något 

Livs7c 1-7 1-7 

 

För att mäta den första kategorin livstillfredsställelse har Satisfaction with life scale använts, 

vilket är en tidigare beprövad skala och ett accepterat test (Diener, Emmons, Larsen & Griffin 

1985). Fördelen med att använda accepterade tester är att reliabiliteten ökar och på så vis 

skapas trovärdighet i studiens resultat. Satisfaction with life scale är ett test med fem 

påståenden där respondenten ska ta ställning till hur man generellt känner sig tillfreds med sitt 

liv utifrån en femgradig likertskala. I enkäten valdes tre av påståendena ut och respondenten 

fick svara utifrån en sjugradig likertskala. Påståendena “Mestadels är mitt liv fulländat” och 

“Tillståndet i mitt liv är perfekt” uteslöts då de ansågs vara snarlika med “Jag är tillfredsställd 

med mitt liv” och skulle därför inte generera någon ny information. På så vis kunde enkätens 

omfattning hållas nere och risken för bortfall minimeras. Svarsalternativen justerades till en 

sjugradig likertskala eftersom det underlättar för respondenterna om uppbyggnaden är 

densamma genomgående i enkäten samt att en sjugradig likertskala skapar större varians än 

en femgradig.  
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Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

11a. Hur känner du för ditt arbete? Arbtill11a 1-7 1-7 

11b. Hur känner du för dina arbetskamrater? Arbtill11b 1-7 1-7 

11c. Hur känner du för dina arbetsuppgifter? Arbtill11c 1-7 1-7 

11d. Hur känner du för arbetsmiljön på din 

arbetsplats? 

Arbtill11d 1-7 1-7 

11e. Hur känner du för din arbetsbelastning? Arbtill11e 1-7 1-7 

11f. Hur känner du för tidspressen i ditt 

arbete? 

Arbtill11f 1-7 1-7 

11g. Hur känner du för din lön? Arbtill11g 1-7 1-7 

11h. Hur känner du för dina krav på dig i ditt 

arbete? 

Krav/Arbtill11h 1-7 1-7 

   

Arbetstillfredsställelse mäts med grund i testet Andrews and Withey job satisfaction scale 

vilket också är ett tidigare beprövat test och på så sätt ökar trovärdigheten (Fields 2002). 

Utifrån fem påståenden ska respondenten ta ställning till hur hen känner utifrån 1 obehag till 7 

glädje på en sjugradig likertskala. Påståendena är utformade utifrån hur individen känner inför 

olika faktorer som rör arbetet.  

Testet har kompletterats med tre ytterligare påståenden som enligt tidigare forskning visat haft 

påverkan på arbetstillfredsställelse. Enligt Ryan och Deci (2001) är lön en faktor som 

påverkar hur en individ trivs med sitt arbete. Påståenden om hur respondenten känner för 

arbetsrelaterade krav och arbetsbelastningen adderades i enkäten då de är två av faktorerna i 

krav, kontroll och stödmodellen som den teoretiska modellen grundas i och dessa faktorer har 

även visats vara avgörande i tidigare studier som behandlat arbetstillfredsställelse (Currivan 

1999). 

  



 

43(125) 
 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

5. Dina i genomsnitt antal arbetade 

timmar/vecka? Uppskatta i genomsnitt. 

ArbTim Öppen fråga Öppen 

fråga 

6. Dina i genomsnitt önskade antal arbetade 

timmar/vecka? Uppskatta i genomsnitt. 

Ö_ArbTim Öppen fråga Öppen 

fråga 

7d. Mitt arbete innebär flexibla arbetstider Balans7d 1-7 1-7 

7e. Jag upplever balans mellan mitt arbetsliv 

och privatliv 

Balans7e 1-7 1-7 

  

Enligt vår vetskap finns det inget specifikt utformat test för att mäta balans mellan arbetsliv 

och privatliv men det är ett tidigare forskat område. Enligt Gertsson et al. (2017) har obalans 

mellan arbetsliv och privatliv visats påverka intentionen att lämna sitt arbete, där både 

Bonebright et al. (2000) och Kinman och Jones (2008) hävdar att långa arbetsdagar är en 

avgörande anledning till att obalans uppstår. Flexibla och jämnare arbetstider visades vara 

centrala faktorer i Gammie och Whitings (2013) studie för att nå upplevd balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Då Sweeney och Summers (2002) menade att balans kan mätas utifrån 

arbetstimmar valdes fråga 5 och 6 med syftet att mäta hur många timmar i genomsnitt 

respondenten arbetar i veckan i förhållande till hur många timmar hen önskar att arbeta. 

Frågorna utgörs av kvotvariabler (Bryman & Bell 2017) där syftet är att skapa ett index för att 

undersöka om de arbetade timmarna överensstämmer med de önskade.  

Då flexibla arbetstider tidigare visat påverka balansen valdes fråga 7d och 7e som syftar till 

att respondenten ska ta ställning till i vilken grad hen upplever balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Flexibiliteten diskuterades även i förstudien där de menade att flexibla arbetstider 

ökar möjligheten till att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv.  
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4.2.4.2 Oberoende variabel – Socialt stöd 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

7g. Jag upplever socialt stöd i form av 

stöttning och hjälp av min arbetsgivare 

Stöd7g 1-7 1-7 

7h. Jag upplever socialt stöd i form av 

stöttning och hjälp av mina chefer 

Stöd7h 1-7 1-7 

7i. Jag upplever socialt stöd i form av stöttning 

och hjälp av mina kollegor 

Stöd7i 1-7 1-7 

  

Ovanstående frågor ämnar ge information om hur väl respondenterna instämmer i hur de 

upplever socialt stöd från arbetsgivare, chefer och kollegor för att kunna testa dess påverkan 

på välmående. Socialt stöd är en av de tre komponenterna i krav, kontroll och stödmodellen 

(Karasek 1990) och Van der Doef & Maes (1999) menar att socialt stöd kan få individer att 

känna sig tillfredsställda på arbetet trots negativ arbetsrelaterad stress på grund av höga krav 

och låg grad av kontroll. Uppdelningen gjordes då en respondent i pilotstudien ansåg det vara 

svårt att ta ställning till påståendet och på så vis kunde flera frågor i en undvikas vilket 

underlättar vid besvarande. Genom att dela upp socialt stöd från arbetsgivare, chefer och 

kollegor i tre separata frågor skapas även möjlighet att analysera om det finns olika samband 

med välmående beroende på vem stödet kommer från. Även respondenterna i förstudien tydde 

på att stöd var en avgörande faktor vid främjande av välmående, dock diskuterades inte om 

det fanns skillnader mellan arbetsgivare, chefer och kollegor.   

4.2.4.3 Oberoende variabel – Kontroll 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

7f. Jag upplever att jag får vara delaktig i de 

beslut som tas i mitt arbete 

Kontroll7f 1-7 1-7 

8g. Jag kan planera min egen arbetstid Kontroll8g 1-7 1-7 
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8h. Jag kan planera mina arbetsuppgifter Kontroll8h 1-7 1-7 

  

Fråga 7f, 8g och 8h avser att tillsammans mäta respondenternas attityd kring deras kontroll i 

arbetet. Kontroll ingår i krav, kontroll och stödmodell där kontroll i arbetet beskrivs minska 

negativa hälsoeffekter vid höga arbetsrelaterade krav (Karasek & Theorell 1990). Kontrollen i 

arbetet handlar om i vilken omfattning individerna kan planera sina arbetsuppgifter, sin 

arbetstid samt sätta upp individuella mål för att uppfylla deadlines (Häusser et al. 2010; Ilies 

et al. 2010). Cavanaugh et al. (2000) visade i sin studie att  hög kontroll, höga krav och 

tidspress hade positiv påverkan på ökad utveckling och arbetstillfredsställelse. I förstudien 

diskuterades kontrollen i arbetet utifrån de anställdas ansvar över beläggningen, det vill säga 

hur delaktiga de är i beslut som tas, arbetstider samt arbetsuppgifter.  

4.2.4.4 Oberoende variabel – Stressreducering  

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

8a. Min byrå arbetar förebyggande med 

stresshantering 

Stressred8a 1-7 1-7 

9a. Jag erbjuds eget rum Stressred9a 1-7 1-7 

13a. Hur upplever du de ergonomiska 

förhållandena på din arbetsplats? 

Stressred13a 1-7 1-7 

13b. Hur upplever du ljudnivån på din 

arbetsplats? 

Stressred13b 1-7 1-7 

8g. Jag kan planera min egen arbetstid Kontroll8g 1-7 1-7 

8h. Jag kan planera mina arbetsuppgifter Kontroll8h 1-7 1-7 

7d. Mitt arbete innebär flexibla arbetstider Balans7d 1-7 1-7 

7g. Jag upplever socialt stöd i form av 

stöttning och hjälp av min arbetsgivare 

Stöd7g 1-7 1-7 
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7h. Jag upplever socialt stöd i form av 

stöttning och hjälp av mina chefer 

Stöd7h 1-7 1-7 

7i. Jag upplever socialt stöd i form av stöttning 

och hjälp av mina kollegor 

Stöd7i 1-7 1-7 

  

Ovanstående påståenden avser mäta det primära initiativet för att hantera stress vilket 

benämns som Stressreducering och innebär sammanfattningsvis att byrån arbetar 

förebyggande med stresshantering (fråga 8a) genom att eliminera stressorer som orsakar 

negativ stress (Cooper & Cartwright 1997). Det här var något som respondent A i förstudien 

poängterade att de arbetade med på deras kontor. Fråga 9a, 13a samt 13b avser mäta de 

fysiska förhållandena av arbetsmiljön (Sell & Cleal 2011). Eget rum och öppet landskap 

diskuterades och skilde sig åt hos kontoren i förstudien utifrån den fysiska arbetsmiljön och 

därför valdes frågan om respondenterna erbjuds eget rum att inkluderas.  Erbjuds de inte eget 

rum kommer det tolkas som att man sitter i öppet landskap. Utöver det fysiska förhållandet 

finns även psykiska och sociala förhållanden av arbetsmiljön. Den sociala arbetsmiljön berör 

socialt stöd vilket mäts genom frågorna 7g-7i och den psykiska arbetsmiljön lyfts fram i 

förstudien som den kontroll och flexibilitet man har i sitt arbete och fångas i frågorna 8g, 8h 

samt 7d, vilket överensstämmer med tidigare forskning gjord av bland annat Slocum et al. 

(1985) och Kainkan (2015). Om respondenten inte håller med i frågorna som rör 

stressreducering menar Cooper & Cartwright (1997) att det är viktigare att byråerna arbetar i 

större utsträckning med det sekundära eller tertiära initiativet som är de nästkommande 

nivåerna.  

4.2.4.5 Oberoende variabel – Utbildning i stresshantering 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

12e. Uppskatta hur ofta ni erbjuds utbildning i 

stresshantering 

Stresshan12e 1-7 1-7 

  

Det sekundära initiativet Utbildning i stresshantering studeras genom respondenternas attityd 

till hur ofta de erbjuds utbildning i stresshantering, fråga 12e. Tidigare forskning gjord av 
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bland annat Cooper och Cartwright (1997) menar att syftet med det sekundära initiativet är att 

skapa medvetenhet om stresshantering för att lättare kunna identifiera symptom som negativ 

stress ger upphov till och på så sätt övervinna den för att främja välmående. 

4.2.4.6 Oberoende variabel – Efterbehandling  

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

8b. Min byrå erbjuder professionell hjälp vid 

behov 

ProfHj8b 1-7 1-7 

  

Efterbehandling definieras som det tertiära initiativet där individer redan drabbats av 

symptom för ohälsa på grund av negativ stress (Cooper & Cartwright 1997). Här är det viktigt 

att professionell hjälp finns att få av revisionsbyråerna för att öka de drabbades välmående. 

Det här är framförallt intressant att uppmärksamma om respondenterna svarat lågt på skalan i 

påståendena som berör stressreducering och utbildning i stresshantering. Samtliga 

respondenter i förstudien stödjer att professionell hjälp finns att få vid behov.   

4.2.4.7 Oberoende variabel – Fysisk aktivitet 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

9b. Jag erbjuds ekonomiskt stöd för utövande 

av fysisk eller psykisk aktivitet (Exempelvis 

friskvårdsbidrag) 

Fys/Ment9b 1-7 1-7 

12d. Uppskatta hur ofta ni erbjuds fysisk 

aktivitet med kollegorna utanför arbetstid 

SocInt/Fys12d 1-7 1-7 

12f. Uppskatta hur ofta ni får utöva fysisk 

aktivitet under arbetstid (Exempelvis 

friskvårdstimme) 

Fys12f 1-7 1-7 

  

Samtliga frågor ovan avser mäta HR-strategin Fysisk aktivitet. Edmunds et al. (2011) utförde 

en studie som visade att fysisk aktivitet som en del av arbetskulturen ökar arbetstagarnas 
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välmående. För att mäta hur revisionsbyråerna arbetar med främjande av fysisk aktivitet syftar 

frågorna till att fånga i vilken grad respondenterna erbjuds ekonomisk hjälp samt hur ofta de 

erbjuds olika utövande av aktiviteter. Friskvårdsbidrag togs upp av samtliga kontor i 

förstudien, vilket bestämdes på central nivå och som samtliga arbetstagare erhöll. 

Friskvårdsbidrag valdes därför att läggas till som exempel i fråga 9b för att tydliggöra 

innebörden av ekonomisk hjälp. För att mäta hur ofta de erbjuds olika aktiviteter valdes fråga 

12d och 12f med syfte att fånga både på och utanför arbetstid, med och utan kollegor. 

Friskvårdstimme är ett exempel för att tydliggöra påståendet fysisk aktivitet under arbetstid. 

Både friskvårdsbidrag och friskvårdstimme lades till efter pilotstudien för att förtydliga vad 

som efterfrågades. Fysisk aktivitet utanför arbetstid med kollegorna lyftes också i förstudien 

och inkluderas därför i enkätstudien.   

4.2.4.8 Oberoende variabel – Mental träning 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

9b. Jag erbjuds ekonomiskt stöd för utövande 

av fysisk eller psykisk aktivitet (Exempelvis 

friskvårdsbidrag) 

Fys/Ment9b 1-7 1-7 

12c. Uppskatta hur ofta ni erbjuds mental 

träning av er byrå (Exempelvis yoga, 

meditation eller avslappningsövningar) 

Ment12c 1-7 1-7 

  

Fråga 9b avser även att ge information i vilken grad revisionsbyråerna erbjuder ekonomisk 

hjälp för mental träning. Då friskvårdsbidrag kan användas till olika typer av 

friskvårdssammanhang är det svårt att urskilja det exakta utnyttjandet. I studien kommer det 

dock mätas och analyseras utifrån fysisk aktivitet och mental träning eftersom studien 

avgränsats till dessa strategier vid utövande av aktiviteter. Gura (2002) menar i sin studie att 

yoga på arbetsplatsen minskar negativ arbetsrelaterad stress och fråga 12c avser att fånga i 

vilken omfattning revisionsbyråerna erbjuder mental träning som exempelvis yoga på 

arbetsplatsen för att senare kunna analysera samband med välmående. 
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4.2.4.9 Oberoende variabel – Ledighet  

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

8c. Jag kan ta rast och släppa arbetet under 

arbetsdagen 

Ledighet8c 1-7 1-7 

8d. När jag är ledig på kvällen, kan jag släppa 

arbetet 

Ledighet8d 1-7 1-7 

8e. När jag är ledig på helgen, kan jag släppa 

arbetet 

Ledighet8e 1-7 1-7 

8f. När jag har semester kan jag släppa arbetet Ledighet8f 1-7 1-7 

  

Frågorna ovan avser att mäta om respondenterna ges möjlighet att återhämta sig genom 

ledighet. I förstudien diskuterades vikten av att kunna släppa arbetet under pauser och 

ledighet. Fritz et al. (2013) menar att optimal återhämtning vid ledighet sker när arbetet kan 

kopplas bort och enligt Tangen och Conrad (2009) skapas bättre möjlighet för återhämtning 

efter arbetet om man tar korta pauser under arbetsdagen. Ovanstående frågor avser därför att 

mäta i vilken grad respondenten har möjlighet att vara ledig och släppa arbetet under 

semester, helger, kvällar samt under arbetsdagen för att kunna analysera hur de påverkar 

individers välmående.  

4.2.4.10 Oberoende variabel – Sociala interaktioner 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

12a. Uppskatta hur ofta ni har teambuilding SocInt12a 1-7 1-7 

12b. Uppskatta hur ofta ni har personalevent 

(Exempelvis personalfest, after work eller 

andra aktiviteter) 

SocInt12b 1-7 1-7 
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12d. Uppskatta hur ofta ni erbjuds fysisk 

aktivitet med kollegorna utanför arbetstid 

SocInt/Fys12d 1-7 1-7 

  

Arbetsrelaterade sociala interaktioner skapar goda relationer och känsla av tillhörighet, vilket 

har visats ge positiva effekter på motivation, prestation och trivsel i sitt arbete (Steers & 

Mowday 1977; Thoits 2011). Samtliga respondenter i förstudien poängterade vikten av 

sociala interaktioner och att de lägger mycket resurser på det, exempelvis personalfester och 

teambuilding. Fysisk aktivitet utanför arbetstid diskuterades också som en social interaktion i 

förstudien och valdes därför att inkluderas vid undersökning av både fysisk aktivitet och 

sociala interaktioner. Med ovan givna påståenden önskas få reda på hur ofta respondenten 

anser att de erbjuds olika typer av sociala interaktioner, där exempel från förstudien tagits 

med för att förtydliga påståendena. Med frågorna 12a, b och d är syftet att uppmärksamma om 

revisionsbyråerna aktivt arbetar med sociala interaktioner och genom den insamlade datan 

kunna se om respondenterna som svarar högt på skalan också upplever att de trivs bättre med 

sitt arbete.  

4.2.4.11 Oberoende variabel – Belöningssystem  

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

9c. Jag får belöning i form av individuell 

utveckling 

Belön9c 1-7 1-7 

9d. Jag får belöning i form av beröm, 

uppmärksamhet och/eller bekräftelse av mina 

chefer/arbetsgivare 

Belön9d 1-7 1-7 

9e. Jag får belöning i form av beröm, 

uppmärksamhet och/eller bekräftelse av mina 

kollegor 

Belön9e 1-7 1-7 

9g. Jag får belöning i form av befordran Belön9g 1-7 1-7 
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9h. Jag får belöning i form av ekonomisk 

ersättning (Exempelvis bonus) 

Belön9h 1-7 1-7 

  

Genom ovanstående frågor önskas respondenterna besvara i vilken grad de erhåller belöningar 

av olika slag. Schlechter et al. (2015) visade positivt samband mellan belöning och 

måluppfyllelse och effektivitet, vilket i sin tur kan öka motivation och arbetstillfredsställelse. 

Ansträngning-belöningsmodellen är en välkänd modell där skaparen menar att en individ 

behöver belöning utifrån den ansträngning som görs, för att känna sig motiverad och 

tillfredsställd på sitt arbete (Siegrist 1996). Belöningar behöver inte vara ekonomisk 

ersättning och Linz och Semykina (2012) visade i sin studie att både belöning i form av bonus 

men även beröm från handledare ökade arbetstillfredsställelsen. I fråga 9d och 9e delades 

berömmelse upp utifrån om de kommer från arbetsgivare/chefer eller kollegor då pilotstudien 

resulterade i att det fanns svårigheter i att ta ställning utan uppdelning i påståendet och för att 

flera frågor i en ville undvikas. I förstudien diskuterades belöning i form av individuell 

utveckling och därför valdes fråga 9c att inkluderas för att fånga i vilken grad respondenten 

instämmer.  

4.2.4.12 Oberoende variabel – Kompetensutveckling  

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

9f. Jag anser att min kompetens utvecklas 

genom samarbete med andra kollegor 

Komput9f 1-7 1-7 

12g. Uppskatta hur ofta ni får utbildningar för 

att utveckla er yrkeskompetens 

Komput12g 1-7 1-7 

  

Ovanstående frågor avser att respondenterna ska ta ställning till i vilken grad revisionsbyrån 

erbjuder kompetensutveckling utifrån samarbete och utbildningar. Hansson (2012) menar att 

aktivt arbete med kompetensutveckling skapar konkurrenskraft för företaget samtidigt som 

individen utvecklas och motiveras. Förstudien stödjer Hansson om vikten av samarbete med 

kollegor för att utveckla sin kompetens. Phonthanukitithaworn et al. (2017) studie visar 

positiva samband mellan möjlighet till utveckling och arbetstillfredsställelse. Genom fråga 9f 
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och 12g undersöks om revisionsbyråerna erbjuder kompetensutveckling för de anställda och 

på så sätt analysera dess påverkan på deras välmående. 

4.2.4.13 Kontrollvariabel – Kön  

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

1. Kön Kön Kvinna 1 

  Man 0 

  

Frågan som enkäten inleds med handlar om respondentens kön, då kön valts att användas som 

kontrollvariabel i studien. Enligt Trost (2016) rör det sig om en sakfråga och variabeln 

benämns som dikotom på grund av att den endast godtar två värden, kvinna och man (Bryman 

& Bell 2017). Anledningen till varför kön är intressant att undersöka när välmående 

diskuteras beror på att tidigare forskning visat på skillnader. Värd att nämna är Law (2010) 

som fastställer skillnad mellan könen gällande personalomsättning i revisionsbranschen. 

Kvinnor tenderar att sluta i större omfattning än män och Law menar att det beror på att 

kvinnor upplever obalans mellan arbetsliv och privatliv i större utsträckning än vad män gör. 

Då balansen används som en del när subjektivt välmående ska mätas är den här typen av 

skillnader relevant att kontrollera i studien. 

4.2.4.14 Kontrollvariabel – Byrå 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

2. Vilken revisionsbyrå arbetar du på? Byrå Big Four 1 

    Övriga Byråer 0 

  

Även Byrå definieras som en sakfråga i studien då den kommer användas som en 

kontrollvariabel för att möjliggöra för jämförelser i kommande analys (Trost 2016). Variabeln 

är en dummyvariabel då Big Four kodas 1 och övriga byråer 0. Byråtillhörighet kategoriseras 

enligt ovan med anledning av att individers välmående kan uppfattas som känslig information 
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och eftersom det inte är väsentligt att göra jämförelser med specifika byråers identitet utifrån 

studiens syfte. Det är dock fortfarande relevant att kunna se på skillnader mellan byråers 

agerande för att kunna urskilja mönster gentemot revisorernas välmående. Det framkom även 

olikheter mellan byråernas agerande i förstudien, vilket styrker argumentet att mönster kan 

hittas utifrån byråtillhörighet. Lee (2002) menar även att arbetsuppgifterna skiljer sig åt 

mellan större och mindre revisionsbyråer och är en anledning till uppdelningen av de största 

byråerna Big Four gentemot resterande.  

4.2.4.15 Kontrollvariabel – Yrkestitel 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

3. Vilken är din yrkestitel? Titel Auktoriserad revisor 1 

    Godkänd revisor 2 

    Revisorsassistent 3 

    Annan yrkestitel 4 

  

Sakfråga stämmer även in på enkätens tredje fråga (Trost 2016) och variabeln är ordinal 

eftersom yrkestitlarna går att rangordna då annan yrkestitel kommer exkluderas i kommande 

analyser (Bryman & Bell 2017). Vid enkätutskick ville följande yrkestitlar nås: auktoriserade 

revisorer, godkända revisorer och revisorsassistenter. För att nå revisorsassistenterna 

behövdes ett bekvämlighets- och snöbollsurval göras där de tillfrågade ombads vidarebefordra 

enkätbrevet. Med anledning av snöbollseffekten som då skapades ansågs svarsalternativet 

med “Annan yrkestitel” som lämplig att inkludera då det i och med den valda metoden 

föreligger viss sannolikhet att enkäten sprids till andra än revisorsassistenterna. Skälet till att 

yrkestitel valts som kontrollvariabel har sin grund i förstudien. Ett resultat av förstudien var 

att kontrollen i arbetet ökar med yrkestitel vilket bör uppmärksammas eftersom ökad kontroll 

när höga krav råder enligt Cavanaugh et al. (2000) leder till ökad arbetstillfredsställelse. 
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4.2.4.16 Kontrollvariabel – Kontorsstorlek 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

4. Hur många arbetar på ditt kontor? 

Uppskatta ungefärligt. 

KontStl 0-19 1 

    20-99 2 

    100 eller fler 3 

  

Enkätens fjärde fråga benämns också som en sakfråga (Trost 2016) och utgörs av en 

ordinalvariabel på grund av att svarsalternativen kan rangordnas utifrån hur många som 

arbetar på respondentens kontor (Bryman & Bell 2017). Ekvidistans, det vill säga att 

svarsalternativen har lika avstånd, saknas med anledning av att alternativen valts utifrån hur 

många anställda som i genomsnitt arbetar på ett litet, medelstort eller stort kontor. Siffrorna 

kommer från revisionsbyråers hemsidor där de angett antal anställda på kontor som 

definierats som litet, mellan eller stort. Eftersom det i förstudien framkom information om att 

byråns agerande främst bestäms på lokal nivå skapas incitament att undersöka om de lokala 

initiativen varierar inte bara med byråtillhörighet, utan även beroende på kontorets storlek.  

4.2.4.17 Kontrollvariabel – Personlighet                 

Påstående Variabelnamn Svarsalternativ Kodning 

10a. Är pratsam Extro10a 1-7 1-7 

10c. Är utåtriktad Extro10c 1-7 1-7 

10d. Är full av energi Extro10d 1-7 1-7 

10b. Svårt att hantera stress Neu10b 1-7 1-7 

10e. Oroar mig mycket Neu10e 1-7 1-7 

10f. Blir lätt nervös Neu10f 1-7 1-7 
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Studiens femte och sista kontrollvariabel utgörs av personlighetstyp som fångas i fråga 10a-f. 

Frågorna kommer baseras på det accepterade testet Big Five Inventory som går att använda i 

forskningssyfte. Det utvecklade testet består av fem olika personligheter; extrovert, vänlighet, 

noggrannhet, neurotisk och öppenhet, vilket mäts utifrån 44 påståenden (Pervin & John 

1999). Då det är ett stort och omfattande test valdes två personligheter utifrån studiens syfte 

samt tre frågor för att mäta vardera personlighet med ändamål att begränsa antalet frågor i 

enkäten. Extrovert och Neurotisk är de två personlighetstyperna som valdes eftersom de anses 

vara mest relevanta utifrån studiens syfte. Extrovert valdes eftersom det i förstudien framgick 

att “högt i tak” ansågs som viktigt vid främjande av välmående, vilket innebär att man vill 

sträva efter att prata öppet om saker och ting vilket motsvarar en extrovert persons 

egenskaper. Motsatsen till extrovert är introvert som är mer tystlåten och reserverad. En 

neurotisk individ förklaras vara emotionellt instabil, vilket innebär att man är känslosam och 

orolig, till skillnad från emotionellt stabil som utgörs av en lugn och säker person. Pervin och 

Cervone (2016) menar att kvinnor generellt visar sig vara mer neurotiska än män, vilket bör 

uppmärksammas i kommande analys för att se om det stämmer samt hur det påverkar 

välmående. Extrovert mäts genom fråga 10a, c och d och neurotisk mäts genom resterande 

10b, e och f. Individer som hamnar högt på likertskalan 1-7 har högre grad av extroverta och 

neurotiska personlighetsdrag och hamnar de lågt på skalan är de respektives motsats. 

4.3 Bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till en stor mängd auktoriserade och godkända revisorer och vi räknar 

med bortfall på grund av felaktiga mejladresser och uteblivna svar. För att öka chansen att få 

en tillräcklig mängd data trots risk för bortfall valdes ett stort urval ut. Enkäten skickades ut 

till 2286 auktoriserade och godkända revisorer. Av de 2286 auktoriserade och godkända 

revisorerna svarade 23 stycken att de inte skulle delta i undersökningen på grund av olika skäl 

som bland annat att de var sjukskrivna, föräldralediga eller pensionerade. En vecka efter 

första mailutskicket skickades en påminnelse ut till de tillfrågade, efter reducering av de som 

inte kunde delta av andra orsaker, vilket genererade ytterligare svar.  

Då revisorsassistenterna nåddes genom bekvämlighets- och snöbollsurval skickades enkäten 

ut till 215 revisorsassistenter. Med tanke på tillvägagångssättet av att erhålla dessa svar är det 

inte möjligt för oss att räkna svarsfrekvens eftersom vi inte vet vilka som svarat och vilka som 
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kommer från vidarebefordrade mail. Det är därför inte heller möjligt att räkna på bortfallets 

storlek.  

 

Svaren som genererades efter både första och andra mailutskicket presenteras nedan i tabell 1 

och består av samtliga yrkestitlar. Efter påminnelsen var enkäten besvarad av 330 stycken, 

varav 292 slutförde hela enkäten, vilket motsvarar 88,5 % i slutförandefrekvens. Av de 330 

insamlade svaren var 221 auktoriserade revisorer, 2 godkända revisorer, 103 

revisorsassistenter samt 4 med övrig yrkestitel. Då studiens urval är auktoriserade och 

godkända revisorer samt revisorsassistenter blir de fyra i övrig yrkestitel ett bortfall och 

kommer uteslutas i kommande analyser. Det här beror på att deras titlar inte har samma 

arbetssituation och därför inte uppfyller de kriterier som krävs för att inkluderas som urval. På 

grund av den låga svarsfrekvensen från godkända revisorer tillsammans med att vi inte har 

vetskap om hur stor procentuell andel av de utskickade mailen som har skickats till vardera 

yrkestitel, kommer de adderas och behandlas tillsammans med de auktoriserade revisorerna 

och motsvarar en svarsfrekvens på 9,8 % av totalt utskickade till den här yrkestiteln. 

Ytterligare anledning till sammanslagningen av godkända och auktoriserade beror på att vi 

anser dem som motsvarande gällande arbetssituation, arbetsuppgifter och kontroll gentemot 

revisorsassistenterna, vilket gör det reliabelt att behandla dem tillsammans utifrån studiens 

syfte. Vidare i studien kommer den här yrkesgruppen endast benämnas som auktoriserade 

revisorer. På grund av att yrkestitel nu endast består av två ordinalvariabler kodas de om och 

behandlas som en dummyvariabel där auktoriserade revisorer är 1 och revisorsassistenter 0.  

 

Respondenter Antal 

Respondenter innan påminnelse 263 

Totalt antal respondenter 330 

Totalt antal respondenter som fullföljde enkäten 292 

Totalt antal användbara respondenter 288 

Tabell 1: Antal respondenter 
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Av de respondenter som slutförde enkäten och titulerade sig som auktoriserad revisor var 70 

kvinnor och 127 män, vilket ger oss en andel på 35,53 % kvinnor och 64,47 % män. Det här 

motsvarar i stort sett den förväntade fördelningen mellan män och kvinnor då urvalet bestod 

av 31,4 % kvinnor och 68,6 % män. Det här antyder att resultatet går att generalisera, även om 

det är möjligt att urvalet i övrigt inte motsvarar populationen. Av de 288 fullständiga svaren 

som erhölls var 155 män och 132 kvinnor av samtliga respondenter, vilket motsvarar en 

procentuell andel på 54 % män och 46 % kvinnor. Av dessa är 90 stycken revisorsassistenter, 

varav 62 är kvinnor och 28 är män. Det här innebär att större andel kvinnliga 

revisorsassistenter har medverkat i enkätstudien. Då det som tidigare nämnt inte är möjligt att 

utföra en bortfallsanalys på revisorsassistenterna går generaliserbarheten för könsfördelningen 

inte heller att testas.  

 
Figur 4: Fördelning av insamlad data, Kön 

 

För att få en uppfattning om hur fördelningen är utifrån vilken revisionsbyrå respondenterna 

tillhör jämfördes den procentuella förväntade andelen med den observerade. Då välmående på 

olika revisionsbyråer kan skiljas åt önskar studien kunna förklara det genom identifierandet av 

sammantagna HR-strategier med önskan om att dra eventuella slutsatser. Därför undersöks 

först om det insamlade material utifrån byråtillhörighet är generaliserbart. Dock är det även 

här endast möjligt att göra utifrån de auktoriserade revisorerna för att se om den insamlade 

datan är generaliserbar på dem. I tabell 2 presenteras värdena och differensen mellan de 

förväntade resultaten och de observerade. Uppdelningen av byråtillhörighet är gjord utifrån 

om respondenten tillhör Big 4 eller övrig byrå, vilket ger en avvikelse på 0,00. Det innebär att 

det observerade resultatet stämmer överens med det förväntade. För att få en indikation över 

om dessa är överensstämmande gentemot alla revisionsbyråer som är inkluderade i de två 
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huvudkategorierna utfördes en jämförelse för respektive byrå som visar differens mellan 

förväntat och observerat, dock visades ingen märkbar skillnad. 

 
Figur 5: Fördelning av insamlad data, Byråtillhörighet 

 

 
Tabell 2: Förväntad respektive observerad insamlad data, Byråtillhörighet 
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5 Empiriska resultat och analys 
 

 

 

Studiens kapitel om empiriska resultat och analys börjar med en kortfattad beskrivning av 

statistik från enkätstudien. Därefter följer sammanslagning av variabler genom Cronbach’s 

Alpha och nya sammantagna HR-strategier skapas i en faktoranalys som vidare redogörs i en 

korrelationsmatris. Slutligen utförs linjära regressionsanalyser för att identifiera samband 

mellan subjektivt välmående och de sammantagna HR-strategierna och om mönster går att 

urskilja gentemot studiens kontrollvariabler.  
 

 

  

 

5.1 Deskriptiv statistik 

Avsnittet Deskriptiv statistik avser beskriva statistik för respektive påstående ställt i enkäten 

för att kunna förse läsaren med en överskådlig bild över respondenternas attityder gentemot 

deras välmående och strategierna. Påståendena kommer sedan inkluderas i den beroende och 

de oberoende variablerna som vidare kommer analyseras.  

I tabell 3 redovisas först den deskriptiva statistiken som berör välmående, uppdelat på 

livstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och balans mellan arbetsliv och privatliv, vilket 

avser att bilda studiens beroende variabel subjektivt välmående.  

 

Tabellen presentera också studiens oberoende variabler, HR-strategierna, för att ge en 

överskådlig bild över den data som kommande regressionsanalyser kommer baseras på. För 

varje påstående presenteras medelvärde, standardavvikelse, maximum och minimum utifrån 

respondenterna svar på attitydfrågorna.  
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Tabell 3: Deskriptiv statistik 
 

För majoriteten av påståendena som ställdes i enkäten har hela likertskala, 1-7, använts av 

respondenterna, vilket tyder på att de har blandade åsikter gentemot hur de upplever sitt 

välmående och i vilken utsträckning de erbjuds HR-strategierna. Respondenternas välmående 

indikerar på att trivsel i arbetet och i livet följer varandra då samtliga påståenden som avser 

mäta livstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och balans mellan arbetsliv och privatliv har 

ett medelvärde omkring 4-6, tillsammans med varierande standardavvikelser runt 1-2. Då 

min- och max-värdena visas gå från 1-7 finns det dock indikationer på att blandade åsikter om 

hur respondenterna upplever sitt välmående.  

 

Utifrån påståendena som avser fånga HR-strategierna kan man från ovan tabell utläsa att 

mental träning, fysisk aktivitet efter arbetstid samt utbildning i stresshantering har låga 

medelvärden, vilket indikerar på att respondenterna i genomsnitt erbjuds dessa strategier i 

mindre utsträckning. Medelvärdet ligger omkring 2 och utifrån kodningen i enkäten motsvarar 

det att de i genomsnitt erbjuds dem en gång per år. Påståendet fysisk/mental aktivitet mäter i 
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vilken grad respondenterna erbjuds ekonomisk hjälp för utövande av fysisk och mental 

träning och besitter tillsammans med kompetensutveckling genom samarbete de högsta 

medelvärdena på mer än 6 tillsammans med låg standardavvikelse under 1, vilket innebär att 

majoriteten erhåller dessa strategier i hög grad. 

5.2 Cronbach’s Alpha  

Cronbach’s Alpha är ett test att föredra vid säkerställande av reliabiliteten av påståendena som 

avser mäta samma sak och på så vis minska mängden information. Testet kommer därför 

genomföras för att kunna utföra sammanslagningar av variablerna i enlighet med vår modell. 

Kriteriet för att slå samman variablerna till en större komponent är att de ska mäta samma sak. 

Den här analysen genomförs för att säkerställa att studiens undersökningsmetod och frågorna 

som ställts uppnår så hög grad av reliabilitet som möjligt. Enligt Pallant (2016) kan ett alpha-

värde mellan 0 och 1 antas, ju närmare 1 desto bättre hänger faktorerna i den nybildade 

komponenten ihop. Pallant menar att det ska ligga omkring 0,7 för att sammanslagning ska 

vara möjlig. Accepterade tester förväntas ha högre alpha-värden än egenutvecklade 

påståenden och de kan därför slås samman vid ett lägre värde, vilket bör tas i beaktning vid 

sammanslagningar. Nedan följer de alpha-värden som kommer att användas vidare i studien. 

Figurerna 6 och 8 visar hur komponenten för sammanslagningen benämns i studien, antal 

faktorer som inkluderas samt hur många påståenden som ingår i respektive sammanslagning. 

5.2.1 Sammanslagning av beroende variabler 

 
Figur 6: Cronbach’s Alpha, Sammanslagning av beroende variabler 
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Första figuren består av alpha-värden som berör variablerna i den beroende variabeln 

Subjektivt välmående. Här slogs först alla påståenden som ställdes för att mäta 

arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse samman, varpå de visade högt alpha-värde och 

kunde utgöra två separata variabler. Arbetstillfredsställelse inkluderar även variabeln Krav, då 

det i enkäten ställdes en fråga om hur respondenten kände för kraven som finns i arbetet. 

Balans mellan arbetsliv och privatliv kommer behandlas som en variabel tillsammans med 

Kontroll av hur väl respondenten kan planera sin egen arbetstid. Den här kontrollen har 

beskrivits vara av betydelse för en individs upplevda balans mellan arbete och fritid, eftersom 

det innefattar att hen kan lägga upp sitt arbete utifrån dina egna preferenser. Förutom den 

typen av kontroll inkluderas påståendena upplevd balans mellan arbetsliv och privatliv samt 

huruvida respondenten anser att dess arbetstider är flexibla. Indexet som önskades skapas 

utifrån balans mellan arbetade timmar och önskade arbetade timmar valdes att uteslutas 

eftersom indexet inte motsvarar en likertskala på 1–7 som resterande påståenden gör. Den 

sammanslagna variabeln Balans mellan arbetsliv och privatliv anses kunna fånga fler aspekter 

inom balans mellan arbetsliv och privatliv vilket är anledningen till att den används vidare i 

studien.  

Den beroende variabeln Subjektivt välmående slogs sedan samman utifrån ovan beskrivna 

variabler och påståenden och resulterade i ett alpha-värde på 0,908. Det höga värdet indikerar 

på att de nämnda kategorierna som används i studien för att mäta välmående följer varandra 

och vi kan därför fastställa att de mäter samma sak.   

5.2.1.1 Deskriptiv statistik av beroende variabler efter sammanslagning 

Tabell 4: Deskriptiv statistik av subjektivt välmående  

 

Välmående i revisionsbranschen indikerar enligt ovan tabell 4 på att välmående även efter 

sammanslagningen enligt Cronbach’s alpha följa varandra utifrån arbetstillfredsställelse och 

livstillfredsställelse, då välmående och dess underkategorier har ett medelvärde på 5 och 
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standardavvikelsen är 1. Då samtliga kategorier har ett minimum på 2 i och den procentuella 

andelen under medelvärdet är drygt 40 % indikerar det på att det även finns respondenter som 

anser uppleva ett lägre välmående. Hur välmående är fördelat illustreras i figur 7 nedan. Det 

här gör det väsentligt att ytterligare undersöka om det går att finna bakomliggande faktorer 

och mönster gentemot de som har högt respektive de som har lågt välmående och om de går 

att beskrivas av HR-strategierna i kommande analyser.  

 
Figur 7: Diagram över samtliga respondenters subjektiva välmående  

 

5.2.2 Sammanslagning av kontrollvariabler  
 

  
Figur 8: Cronbach’s Alpha, sammanslagning av personlighetstyper 
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Av studiens valda kontrollvariabler är det endast personlighetstyper som är ställt utifrån flera 

påståenden och behöver slås samman om möjligt för att minska mängden information. 

Samtliga variabler består av tre påståenden för respektive variabel och de höga alpha-värdena 

motsvarar våra förväntningar då påståendena grundas i det accepterade testet Big Five 

Inventory. De sammanslagna variablerna kommer vidare i analysen behandlas som Extrovert 

och Neurotisk. 

5.2.3 Kontroll av sammanslagna variabler 

Anledningen till varför inte alla variabler, beroende, oberoende och kontrollvariablerna, har 

slagits samman med Cronbach’s Alpha för att användas i senare analyser beror på att de inte 

var reliabla när de testades för kommande linjära regressioner. Sammanslagningen av 

variablerna utgick från studiens teoretiska modell med grund i påståendena och variablerna 

beskrivna i operationaliseringen, 4.2.4. De som uppnådde ett alpha-värde över 0,7 slogs 

samman till en strategi på ett tillförlitligt sätt. De påståendena som inte uppnådde kriteriet 

kunde inte slås samman och behandlades därför enskilt. För att undersöka huruvida de var 

tillförlitliga att inkludera i senare regressionsanalyser testades Multikollinearitet för de 

sammanslagna oberoende variablerna, HR-strategierna, genom en linjär regression med 

välmående som beroende variabel. På så sätt kunde vi genom att undersöka deras tolerans och 

VIF-värde utläsa huruvida de oberoende variablerna korrelerar med varandra och på så sätt 

inte tenderar att vara helt oberoende. För hög grad av multikollinearitet skapar nämligen 

problem när de oberoende variablerna vidare ska testas i regressioner gentemot den beroende 

variabeln. Toleransvärdet ligger mellan 0 och 1 och desto närmare 1 desto mindre risk för 

multikollinearitet. Testet för multikollinearitet av de oberoende variablerna som skapades 

utifrån den teoretiska modellen resulterade i väldigt låga toleransvärde och höga VIF-värden. 

Variabler som anses ha för hög grad av multikollinearitet bör uteslutas och då majoriteten av 

de oberoende variablerna inte visades klara av kriteriet blir inte den teoretiska modellen 

möjlig att vidare analysera i regressionerna, då den inte kommer vara tillförlitlig. Studien 

kommer därför inte att utgå från den teoretiska modellens HR-strategier utan istället skapa 

sammantagna HR-strategier utifrån det empiriska materialet, vilket diskuteras i kommande 

avsnitt 5.3 Faktoranalys.  
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5.3 Faktoranalys 

Studiens teoretiska modell är skapad utifrån tidigare forskning där de framtagna HR-

strategierna har visat positiv påverkan på subjektivt välmående i andra sammanhang. Utifrån 

den teoretiska modellen utvecklades en enkät där respondenterna svarade genom attitydfrågor 

i vilken grad de instämmer med olika påståenden. Då enkäten bestod av en mängd påståenden 

fångades en stor mängd data. Faktoranalys utförs då man vill hantera komplext material och 

förenkla data. Genom att sortera och kategorisera enkätstudiens data skapades sammantagna 

HR-strategier, då analysen utgick från samtliga påståenden som avsågs mäta studiens 

oberoende variabler, HR-strategierna tillsammans med Krav, kontroll och stödmodellen. 

Faktoranalysens sammantagna strategier kommer i sin tur att undersökas och analyseras 

utifrån studiens beroende variabel Välmående samt kontrollvariablerna.  

 

Innan en faktoranalys utförs måste materialet undersökas för att se om det är lämpligt i en 

sådan här analys, vilket kan göras genom ett Kaiser Meyer Olkin- test (KMO) och ett Bartlett-

test. För att materialet ska anses vara lämpligt ska Barlett-testet uppnå en signifikansnivå på 

under 0,05 och KMO-testet bör överstiga 0,6 (Pallant 2016). KMO uppnår ett värde på 0,869 

och Bartlett-testet är signifikant vilket innebär att studiens material är lämpligt att använda för 

att utföra en faktoranalys.  

 

Faktoranalysen kommer utföras genom en Principal component analysis (PCA), där syftet är 

att genom faktorerna skapa sammantagna komponenter som avser att förklara variansen så bra 

som möjligt. I vårt fall används 29 olika faktorer, då det motsvarar antalet påstående i enkäten 

för att mäta de oberoende variablerna. Eigenvalue är det värde som visar förklaringsgraden 

för varje enstaka komponent som skapas och 1 är en gräns som ofta används vid faktoranalys 

(Pallant 2016). Det här kriteriet har använts när de sex komponenterna utifrån vår 

faktoranalys skapades då samtliga av dessa uppnådde ett Eigenvalue över 1.  

 

I analysen förklarar de sex komponenterna 64,3 % av variansen i datamaterialet där 

komponent 1 står för 34,6 % och sedan reduceras det i de resterande komponenterna. I tabell 

5 nedan presenteras de sex komponenterna tillsammans med faktorladdningarna. 
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Faktorladdning innebär i vilken grad variabeln påverkar i de olika komponenterna, där över 

0,3 anses vara måttlig hög och överstiger den 0,6 är den hög (Pallant 2016). Faktorladdningar 

som understiger gränsen 0,3 exkluderas och i några av komponenterna finns fler än en 

faktorladdning som överstiger 0,3 och då har den med högst laddning valts att inkluderas. 

Komponenterna innehåller 2–11 faktorer och det kan vara en anledning till att komponent 1 

som innehåller 11 faktorer förklarar variansen i datamaterialet i större utsträckning än de mer 

färre faktorer.  

Innan komponenterna accepterades att slås samman för att bilda sammanslagna HR-strategier 

gjordes ett Cronbach’s Alpha-test för att säkerställa trovärdigheten. Samma kriterier som 

beskrivs i avsnitt 5.2 används för komponenterna. Vardera komponents alpha-värde redovisas 

i tabell 5 nedan, där komponent 5 och 6 inte uppfyller de grundläggande kravet på 0,7. Då det 

är eget framställda påstående bakom faktorerna samt att det är faktoranalysen som tagit fram 

komponenterna kan värden som understiger 0,7 ändå accepteras. En annan sak att ha i åtanke 

är att resultatet från alpha-testet är mycket känsligt i antalet faktorer som är med i testet och 

Pallant menar att komponenter med färre faktorer bör istället studeras utifrån medelvärdet på 

Inter-item Correlation. Ett medelvärde för Inter-item correlation rekommenderas att det ska 

ligga mellan 0,2–0,4 för att räknas som godkänt (Pallant 2016), vilket både komponent 5 och 

6 värde gör.   
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Tabell 5: Faktoranalys 

 

Utifrån ovanstående diskussion och argument har samtliga komponenter uppnått kraven för 

att vidare kunna behandlas i analysen. Faktoranalysen har skapar sex komponenter som 

tillsammans förklarar mer än 64 % av variansen. De sex komponenter som skapats kommer 

behandlas som sammantagna HR-strategier och kommer benämnas som Stöd och Belöning, 

Ledighet, Sociala interaktioner och Utveckling, Fysisk arbetsmiljö, Kontroll samt 

Friskvårdsbidrag och Samarbete.  

    

Faktorerna i den första komponenten, Stöd och Belöning, kommer främst från socialt stöd och 

belöningssystem och förklarar 34,59 % av variansen vilket gör den till den avsevärt största 

komponenten. Sju av elva faktorer har en hög faktorladdning över 0.6 och de resterande fyra 

ligger omkring 0.5, vilket är mer än den accepterade gränsen på 0.3. Komponentens alpha-

värde är 0,93 och det innebär att samtliga faktorer kan antas mäta samma sak. Stöd och 
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Belöning innehåller stöd från arbetsgivare, chefer och kollegor samt efterbehandling i form av 

professionell hjälp vid behov vilket är en form stöd. Då revisionsbranschen består av hög 

arbetsbelastning är stöd betydelsefullt vid hantering av de krav som råder i en sådan 

arbetssituation, vilket är i enlighet med krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell 

1990). Bekräftelsen grundar sig i att individen upplever att hen får vara delaktig i de beslut 

som tas, vilket också kopplas till Karasek’s modell som en form av kontroll, samt alla den 

teoretiska modellens inriktningar på belöning såsom befordran, uppskattning och bonus. Om 

en individ får bekräftelse för en hens prestation, ökar motivationen att fortsätta prestera 

(Schlechter et al. 2015). 

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att den första sammantagna HR-strategin har sin 

grund i både Karasek’s krav, kontroll och stödmodell samt Siegriest’s modell om 

ansträngning och belöning, vilka i forskningen frekvent används för att förklara och hantera 

stressiga arbetssituationer och på så sätt öka arbetstillfredsställelsen och prestationen.  

 

Komponent 2, Ledighet, består av de fyra faktorer som mäter ledighet i studiens teoretiska 

modell där alla utom en har hög faktorladdning. Den faktorn med lägst faktorladdning, att ha 

möjlighet att kunna släppa arbetet på lediga helger, kommer dock också accepteras och 

inkluderas i den sammantagna HR-strategin då den överstiger gränsen på 0,3 och antyder 

mäta samma sak som de resterande tre faktorerna. Alpha-värdet för Ledighet är 0,86 vilket 

gör faktorerna än mer väsentligt att slå samman dem. Faktorerna förklarar i vilken 

utsträckning individen kan släppa arbetet i olika sammanhang och vid olika tidpunkter, vilket 

beskrivs som en av de viktigaste faktorerna för optimal återhämtning (Fritz et al. 2013; 

Trougakoset et al. 2014). Det här lyftes även fram som en avgörande faktor vid diskussion om 

revisorernas välmående i förstudien. På organisatorisk nivå ses strategin som i vilken mån de 

ger revisorerna möjlighet att släppa arbetet under ledighet.        

 

Den tredje komponenten, Sociala interaktioner och Utveckling, inkluderar sex faktorer från 

fyra olika kategorier i studiens teoretiska modell. Faktorladdningarna är starka med endast en 

under 0.6, vilket är utbildning för att utveckla kompetens. Samtliga faktorer resulterar i ett 

alpha-värde på 0,74. Faktorerna som involveras i den tredje sammantagna strategin är sociala 

interaktioner genom fysiska aktiviteter utanför arbetstid, teambuilding och personalevent 

såsom after works, mental träning samt utbildningar i stresshantering och 
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kompetensutveckling. Sociala interaktioner ökar trivseln på arbetet och kompetensutveckling 

har visats öka en individs arbetstillfredsställelse (Steers & Mowday 1977; 

Phonthanukitithaworn et al. 2017).  

 

I komponent 4, Fysisk arbetsmiljö, inkluderas två faktorer som mäter den fysiska arbetsmiljön 

som ingår i den teoretiska modellens stressreducering. Båda faktorerna har hög faktorladdning 

och alpha-värdet överstiger 0,7. Då dålig ergonomi och muskelsmärta visar samband på 

muskulär smärta för kontorsarbetare (Rodrigues et al. 2017) är god ergonomi viktigt för att 

reducera de fysiska arbetsrelaterade kraven. Arbetar byråerna med den fysiska arbetsmiljön 

reducerar de stressorer för de anställda utifrån de fysiska kraven i revisionsbranschen. 

Komponenten kommer därför behandlas som en strategi utifrån fysiska arbetsförhållanden för 

att analysera dess påverkan på revisorernas välmående.  

 

Faktorerna bakom komponent 5, Kontroll, förklarar kontrollen de anställda upplever i sitt 

arbete. Komponenten består av fyra faktorer med ett alpha-värde på 0,57. Då det är under 

alpha-testets gräns på 0,7 studerades mean of inter-item correlation, vilket resulterar i ett 

värde på 0,39 och komponenten kan därmed bilda HR-strategin. Kontrollen kan förklaras 

genom i vilken grad man kan planera sin arbetstid och sina arbetsuppgifter (Haveraaen et al. 

2016) och genom ökad kontroll förbättras hanteringen av höga krav. Genom kontroll i arbetet 

och flexibilitet skapas även större möjlighet för revisorerna att uppnå balans mellan arbetsliv 

och privatliv (Kinman & Jones 2008) vilket även möjligheten att få utöva fysisk aktivitet 

under arbetstid kan främja. På kontor B från förstudien diskuterades eget rum utifrån att det 

erhålls i takt med yrkestitel och att kontrollen ökar.   

 

Avslutningsvis presenteras den sjätte komponenten, Friskvårdsbidrag och Samarbete, som 

endast består av två faktorer, om individen erbjuds friskvårdsbidrag samt utveckling av 

kompetens genom handledning och samarbete. Samtliga faktorer framkom som högt 

prioriterade på kontoren i förstudien där friskvårdsbidrag var ett centralt initiativ och 

samarbete för att utveckla kompetens var lokalt initiativ men förklarades som lika självklart. 

Faktorladdningarna är 0,662 och 0,466 och bildar tillsammans ett lågt alpha-värde på 0.44. 

Det kan bero på alpha-testets känslighet mot antal faktorer och därför studerades mean of 
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inter-item correlation, vilket visar ett värde på 0,28 och är godkänt för att skapa den sjätte och 

sista sammantagna HR-strategin.    

 

Sammantaget har faktoranalysen ordnat och kategoriserat den empiriska insamlade datan som 

erhölls i enkätstudien där utformandet grundats i studiens teoretiska modell. Faktoranalysen 

resulterade till att den teoretiska modellens HR-strategier kategoriseras om till sex 

sammantagna HR-strategier innehållande faktorer med grund i samtliga HR-strategier i den 

teoretiska modellen. Resultatet tyder på att utifrån respondenternas attityder till faktorerna bör 

HR-strategier i revisionsbranschen kategoriseras på ett annat sätt än vad de görs i den 

teoretiska modellen.  

De sex sammantagna HR-strategierna som bildats i faktoranalysen kommer vidare att 

analyseras för att undersöka om det finns samband gentemot byråtillhörighet, yrkestitel eller 

kontorsstorlek för att se om de spelar roll i hur strategierna påverkar subjektivt välmående.  

5.3.1 Kontroll av faktoranalysens variabler 

På samma sätt som den teoretiska modellen testades för multikollinearitet (avsnitt 5.3.3) görs 

de oberoende variablerna utifrån faktoranalysen också det.  De oberoende variablerna uppnår 

relativt höga toleransvärde och låga VIF-värde och anses därför kunna användas i vidare 

analyser. Den variabel, Stöd och Belöning, med lägst toleransvärde på 0,42 och VIF-värde på 

2,382 kan antas korrelera och påverka de andra oberoende variablerna i för hög grad och bör 

eventuellt uteslutas. På grund av det testades det att exkludera Stöd och Belöning för att 

urskilja om de resterande variablerna förändras. Ingen betydande skillnad uppkom i modellen 

och Stöd och Belöning valdes att inkluderas i vidare analyser.  

5.4 Bivariat analys 

Innan linjära regressioner körs testas modellen med det empiriska materialet genom en 

Pearson’s korrelationsmatris för att analysera ifall samband går att hitta mellan de beroende 

och oberoende variablerna samt hur variablerna står i relation till studiens kontrollvariabler. 

Den utförda korrelationsmatrisen finnes i tabell 6 nedan och indikerar utifrån tidigare 

forskning som förväntat på samband mellan den beroende variabeln välmående och samtliga 
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av de sammantagna HR-strategierna. Korrelationsmatrisen indikerar även på samband mellan 

kontrollvariablerna gentemot både välmående och de sammantagna HR-strategierna. Kön, 

byråtillhörighet, stort kontor och neurotiska individer har negativa samband med välmående. 

Det innebär att kvinnors välmående tenderar på att vara lägre än männens, de som arbetar på 

Big Four visar lägre välmående än de som arbetar på övriga byråer samt att de som arbetar på 

stora kontor tenderar att ha lägre välmående än medelstora och små kontor. Yrkestitel, litet 

kontor och extrovert är positivt korrelerat med välmående vilket innebär att auktoriserade 

revisorer förklarar sitt välmående som högre än revisorsassistenterna, de på små kontor har 

högre välmående än de på medelstora och stora kontor och desto mer extrovert individen 

upplever sig vara desto högre välmående anses de ha. Vidare kontrolleras de sammantagna 

HR-strategierna gentemot kontrollvariablerna där yrkestitel har ett samband med Stöd och 

Belöning, Fysisk arbetsmiljö samt Kontroll. De två sistnämnda har även positivt samband 

med litet kontor negativt samband med stort kontor. Det innebär att de som arbetar på ett litet 

kontor indikerar att ha Fysisk arbetsmiljö och Kontroll i större omfattning och stora kontor 

har sannolikt dem i mindre omfattning. En HR-strategi som litet kontor antyder på att erbjuda 

i mindre utsträckning är Sociala interaktioner och Utveckling. När korrelationer mellan HR-

strategierna och byråtillhörighet undersöks finnes negativa samband med alla förutom Sociala 

interaktioner. Det innebär att de revisorer som arbetar på Big Four upplever att de erbjuds de 

HR-strategierna i mindre utsträckning. Byråtillhörighet har dock ett positivt samband med 

Sociala interaktioner och Utveckling, vilket innebär att de sannolikt har sociala interaktioner 

och utveckling mer. Eftersom korrelationsmatrisen resulterade i funna samband och var dessa 

föreligger är det relevant att gå vidare med linjära regressioner då de anses som starkare test 

och genererar mer information.  
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Tabell 6: Pearson’s Korrelationsmatris 

5.5 Multivariata analyser 

För att vidare analysera sambanden korrelationsmatrisen genomfördes linjära regressioner. De 

regressionsanalyser som utförts avser visa samband mellan de sex sammantagna HR-

strategierna och den beroende variabeln subjektivt välmående samt kontrollvariablerna 

byråtillhörighet, kontorsstorlek, yrkestitel, kön och personlighetstyp, vilket illustreras i 

studiens nya framtagna modell, figur 9. 
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Figur 9: Studiens empiriska modell  

 

För att med säkerhet kunna använda linjära regressioner vid undersökning av samband 

plottades variablerna gentemot varandra. Det visade inte några tecken på att icke-linjära 

samband existerar och därför studeras sambanden genom linjära regressioner. Vid analysering 

av regressionerna kommer fokus vara att observera om sambanden är signifikanta samt 

genom betavärdet ge information om sambandet är positivt eller negativt.  

 

De resultat som regressionerna har genererat visas i tabell 7, 8 och 9 nedan. Den första 

tabellen består av den beroende variabeln välmående i förhållande till studiens oberoende 

variabler, de sammantagna HR-strategierna skapade i faktoranalysen. I de två följande 

tabellerna presenteras förhållandet mellan de oberoende variablerna, strategierna gentemot 

kontrollvariablerna. Tabellerna är uppsatta för att presentera de sammantagna HR-

strategiernas samband med subjektivt välmående och om det går att urskilja mönster utifrån 

de organisatoriska variablerna samt variablerna på individnivå. Variablerna på organisatorisk 

nivå inkluderar vilken byrå man tillhör och arbetsplatsens kontorsstorlek. För att sedan kunna 

urskilja samband på individnivå undersöks huruvida individer utifrån yrkestitel, kön eller 

personlighet upplever att de erbjuds HR-strategierna. Uppdelningen är gjord för att på ett 

tydligt sätt kunna hitta mönster till eventuella samband och skillnader.  
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5.5.1 Multivariata analyser av välmående 

 
Tabell 7: Samband mellan välmående och de sammantagna HR-strategierna och kontrollvariablerna 

 

I modell 1 presenteras den linjära regressionen mellan den beroende variabeln välmående och 

de sex sammantagna strategierna som oberoende variabler. I modell 2 inkluderas även 
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kontrollvariablerna för att undersöka om strategiernas samband med välmående beror på 

någon av dessa som underliggande faktorer. Inga större skillnader i sambanden mellan 

välmående och strategierna går att utläsa när modellerna jämförs och strategierna kan antas 

korrelera med välmående oavsett kontrollvariablerna, därför kommer modell 2 presenteras 

vidare. Modellen har ett justerat R² på 0,748 vilket innebär att modellens förklaringsgrad 

motsvarar 74,8 %. Med ett sådant här högt justerat R² kan common method bias antas 

föreligga, vilket är vanligt förekommande vid webbaserade enkätundersökningar då 

respondenterna svarar på måfå eller av okunskap. För att problem inte ska uppstå i vidare 

analyser testas det genom ett principal axis factoring test (Appendix 5). En komponent skapas 

utifrån samma material som i 5.3 faktoranalys för att undersöka att den enskilda komponenten 

inte uppnår en varians på över 50 %, då kan problem uppstå. Testet resulterade i att variansen 

är 32,68 % och common bias method kan därmed uteslutas. Då modellens signifikanta nivå är 

0,000 är den statistiskt signifikant och kan antas vara tillförlitlig och slutsatser utifrån den är 

säkra. Fyra av strategierna; Stöd och Belöning, Ledighet, Fysisk arbetsmiljö och Kontroll, har 

ett signifikant samband gentemot den beroende variabeln välmående. Signifikansnivån på 

samtliga utom Fysisk arbetsmiljö understiger 0,01 och kan därför tolkas ha starka samband 

med välmående. Sociala interaktioner och Utveckling och Friskvårdsbidrag och Samarbete 

har inget signifikant samband gentemot välmående och inga slutsatser går därför att dra kring 

deras påverkan. Stöd och Belöning har ett positivt betavärde på 0,477 och är det högsta 

värdet, vilket kan antas att respondenternas välmående främst kan förklaras utifrån vilken 

grad av stöd och belöning de upplever att de får. Ledighet och Kontroll har båda positiva 

betavärden på 0,273 respektive 0,212, vilket innebär de kan antas kunna förklara subjektivt 

välmående relativt lika stor omfattning. Fysisk arbetsmiljö är den sista HR-strategin som har 

ett signifikant samband gentemot välmående och även det är positivt. Betavärdet på Fysisk 

arbetsmiljö är 0,126, vilket innebär att den kan antas förklara välmående i minst omfattning 

gentemot de andra med signifikanta samband.  

 

Vidare visas endast kontrollvariablerna Yrkestitel och Neurotisk signifikans med ett p-värde 

som understiger 0,01. Skillnaden mellan sambanden är att betavärdet på Yrkestitel är positivt 

och Neurotisk är negativt. De resterande kontrollvariablerna, Byråtillhörighet, Kontorsstorlek, 

Kön och Extrovert kan inte statistiskt säkerställas i den utförda regressionen.  
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5.6.2. Multivariata analyser av strategier 

 
Tabell 8: De sammantagna HR-strategiernas samband med kontrollvariablerna Kontorsstorlek i förhållande till 

litet kontor och Byråtillhörighet 

 

 
Tabell 9: De sammantagna HR-strategiernas samband med kontrollvariablerna Yrkestitel, Kön, Extrovert och 
Neurotisk 
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5.6.2.1 Stöd och Belöning  

I modell 3 med Stöd och Belöning som beroende variabel och byråtillhörighet och 

kontorsstorlek som oberoende variabler, visas modellen ha ett lågt justerat R² på 0,6 % och är 

inte statistiskt signifikant, vilket innebär att inga slutsatser går att ta kring den här modellen.  

I modell 9 undersöks Stöd och Belöning i förhållande till de kontrollvariabler som utgår från 

individen hittas däremot statistisk signifikans på 0,000 och en förklaringsgrad på 25,9 %. 

Modellen visar samband gentemot samtliga variabler förutom kön och inga slutsatser mellan 

Stöd och Belöning och kön kan därför tas. Yrkestitel och Extroverta individer har positiva 

starka samband gentemot Stöd och Belöning då p-värdet understiger signifikansnivån 0,01. 

Deras betavärde är 0,204 respektive 0,395. Även mellan strategin Stöd och Belöning 

gentemot Neurotisk finnes samband. Till skillnad från de andra är det här sambandet dock 

negativt med ett betavärde på -0,137 på en signifikansnivå mindre än 0,05.  

5.6.2.2 Ledighet 

Med Ledighet som beroende variabel i förhållande till de organisatoriska variablerna i modell 

4 utläses att modellen är statistiskt signifikant med ett p-värde mindre än 0,05 och med en 

förklaringsgrad på 1,8 %. Här finnes endast en signifikans, vilket är ett negativt starkt 

samband med byråtillhörighet med -0,173 som betavärde. Några slutsatser kring stora och 

medelstora kontor i förhållande till litet kontor gentemot ledighet kan inte tas eftersom det 

inte finns statistisk signifikans.  

I modellen 10 där Ledighet står i förhållande till variablerna på individnivå är statistiskt 

signifikant under 0,01 och redovisar ett justerat R² på 14,2 %. Kön och Neurotisk har starka 

negativa samband med Ledighet då deras p-värde understiger 0,01 och deras betavärde är 

negativa på -0,185 respektive -0,227. Extrovert däremot har ett starkt positivt samband med 

Ledighet då signifikansnivån är mindre än 0,01 och betavärdet är positivt på 0,218. Gällande 

samband mellan Yrkestitel och Ledighet kan inga samband säkerställas då ingen signifikans 

råder. 

5.6.2.3 Sociala interaktioner och Utveckling 

Modell 5 presenterar samband mellan Sociala interaktioner och Utveckling som beroende 

variabel och byråtillhörighet samt kontorsstorlek som oberoende. Modellen är statistisk 

signifikant och har ett R² på 19,5 %. Inga samband mellan Sociala interaktioner och 
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Utveckling och byråtillhörighet visas och inga slutsatser kommer därför kunna dras utifrån 

det. När stora och medelstora kontor ställs i jämförelse med små kontor visas starka samband 

då båda uppnår en signifikansnivå under 0,01 och betavärdena är 0,229 respektive 0,528, 

vilket innebär att sambanden är positiva. I modell 11 redovisas Sociala interaktioner och 

Utvecklings samband gentemot de individbaserade kontrollvariablerna. Det finns ett starkt 

samband med kön och då betavärdet är -0,178 är sambandet negativt. Även extrovert har ett 

starkt samband med Sociala interaktioner och Utveckling, dock positivt med ett betavärde på 

0,190. Inga samband gentemot yrkestitel och neurotisk och därför kan inga samband 

säkerställas.  

5.6.2.4 Fysisk arbetsmiljö 

För att undersöka om det finns något samband mellan strategin Fysisk arbetsmiljö och de 

olika kontrollvariablerna har en linjär regression med Fysisk arbetsmiljö som beroende 

variabel och kontrollvariablerna som oberoende variabler gjorts. I modell 6 presenteras 

samband mellan Fysisk arbetsmiljö och byråtillhörighet samt hur stora och medelstora kontor 

skiljer sig från små kontor. Modellen är signifikant vilket gör den säker och den har ett 

justerat R² på 34,4 %. Sambandet mellan Fysisk arbetsmiljö och byråtillhörighet är starkt då 

signifikansnivån understiger 0,01 och betavärdet är -0,229, vilket även betyder att sambandet 

är negativt. När stora och medelstora kontor ställs i förhållande till små kontor visas starkt 

samband med stort kontor medans medelstora kontor inte visar något samband. Stora kontor 

har ett negativt starkt samband då signifikansnivå är under 0,01 och betavärdet är -0,218.  

I modell 12 redovisas sambandet mellan Fysisk arbetsnivå och de individbaserade 

kontrollvariablerna. Även den här modellen är signifikant och har ett justerat R² på 13,5 %. 

Starka samband finns mellan Fysisk arbetsmiljö och yrkestitel men även extrovert. Båda 

understiger en signifikansnivå på 0,01 och betavärdena är 0,171 respektive 0,179 vilket 

innebär att sambanden är positiva. Inga samband mellan Fysisk arbetsmiljö och neurotiska 

visas och inga slutsatser går därför att dras utifrån dem.  

5.6.2.5 Kontroll 

I modell 7 med Kontroll som beroende variabel visas samband med byråtillhörighet och 

kontorsstorlek. Modellen kan anses vara säker då signifikansnivån är 0,000 och justerade R² 

är 34,4 %. Byråtillhörighet har starkt samband med Kontroll då signifikansnivån är under 0,01 

och betavärdet är -0,441. När medelstora och stora kontor jämförs med små kontor finns 
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samband att hitta. Medelstora kontor har en signifikansnivå som understiger 0,05 och ett 

betavärde på -0,126 och stora kontors samband är något starkare då signifikansnivån 

understiger 0,01 och dess betavärde är -0,298. Samtliga oberoende variablerna har negativa 

samband med då deras betavärde är negativa.  

Modell 13 är också signifikant och det justerade R² är 13,5 %. Inga samband visas mellan 

Kontroll och kön eller neurotisk. Yrkestitel har ett starkt samband med en signifikans under 

0,01 och ett betavärde på 0,325. Även extrovert har ett starkt positivt samband med ett 

betavärde på 0,141.  

5.6.2.6 Friskvårdsbidrag och Samarbete 

Modell 8 är svagt signifikant då signifikansnivån är 0,085 och understiger 0,1 och det 

justerade R² är 1,3 %. Då modellen endast är svagt signifikant och R² är relativt lågt bör det 

tas hänsyn till när slutsatser tas utifrån modellen. Modellen visar sambandet mellan 

Friskvårdsbidrag och Samarbete och de organisatoriska kontrollvariablerna och samband 

mellan byråtillhörighet hittas. Signifikansnivån understiger 0,05 och betavärdet är -0,146 och 

sambandet är därför negativt. Inga samband gentemot kontorsstorlek visas och inga slutsatser 

går att ta. När Friskvårdsbidrag och Samarbete undersökt i modell 14 är de gentemot de 

individuella kontrollvariablerna. Modellen är statiskt signifikant och kan antas säker och den 

har ett justerat R² på 7,4 % Inga samband finns mellan yrkestitel, kön eller neurotiska medan 

extrovert har ett starkt samband med en signifikansnivå under 0,01 och betavärdet är 0,141.  
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6 Tolkning och diskussion 
 

 

 

Det sjätte kapitlet presenterar tolkningar och diskussion kring empiriska resultat av de 

sammantagna HR-strategierna och dess påverkan på subjektivt välmående med stöd i den 

teoretiska modellen. Resultatens tolkning och diskussion inkluderar därefter 

kontrollvariablerna för att detektera om mönster går att urskilja mellan byråers och kontors 

agerande samt om det skiljer sig revisorerna emellan.  
 

  

 

Studiens syfte är att identifiera sammantagna HR-strategier som påverkar revisorers 

subjektiva välmående. Med grund i studiens empiriska resultat och analys gick det utläsa att 

revisorernas välmående överlag har ett medelvärde på 5, vilket presenterades i 5.2.1.1. Utifrån 

tidigare forskning om lågt välmående i revisionsbranschen relativt andra branscher, artiklar 

om den höga personalomsättningen, tung arbetsbelastning samt stressrelaterade sjukdomar 

skapades intresse för att undersöka vad som ligger bakom andelen revisorer som överstiger 

medelvärdet på 5 och vad de resterande saknar i förhållande till dessa. Med det som grund blir 

det än mer relevant att fördjupa sig i huruvida samband mellan revisorernas välmående och de 

sammantagna HR-strategierna går att finna samt om det går att urskilja mönster gentemot 

kontrollvariablerna, både på organisatorisk nivå och individnivå. Det går även att diskutera 

huruvida urvalet är representativt och slumpmässigt. En möjlig anledning till de respondenter 

med högre välmående relativt de med lågt välmående i studien skulle kunna vara att de som 

inte upplevde sig vara stressade tog sig tid till att svara på enkäten medan de resterande som 

upplevde arbetsrelaterad negativ stress prioriterade bort vår enkät. De här är möjligt med 

tanke på att vi erhöll flertal svar vid mailutskicket att de var sjukskrivna eller att de inte hade 

möjlighet att svara på grund av hög arbetsbelastning. Eftersom revisionsbranschen består av 

ojämn arbetsbörda uppdelad på hög- och lågsäsong, kan den empiriska datan vara påverkad 

av att revisorer som besvarat enkäten befinner sig i lågsäsong och de som valt att avstå är i 

högsäsong med hög arbetsbelastning. Främst en respondent svarade oss vid mailutskicket att 

hen inte hade möjlighet att besvara enkäter under högsäsong.  
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Trots ovan resultat och diskussion kan vi konstatera att revisorernas välmående varierar och 

förekommer både som högt och lågt relativt varandra, vilket krävs att vidare undersöka de 

underliggande faktorerna till varför revisorerna har det välmående de upplever sig ha. 

Samband mellan subjektivt välmående och de sammantagna HR-strategierna har hittats och 

då de består, oavsett om kontrollvariablerna inkluderas eller inte, valdes de sammantagna HR-

strategierna att sedan testas gentemot kontrollvariablerna, både de organisatoriska och de 

individbaserade, med önskan att detektera mönster utifrån bakomliggande faktorer. Vidare 

kommer diskussionskapitlet delas upp med att subjektivt välmående inledningsvis tolkas och 

diskuteras gentemot de sammantagna HR-strategierna, följt av att vardera sammantagen HR-

strategi diskuteras enskilt om hur de korrelerar med kontrollvariablerna. Kontrollvariablerna 

kommer att tolkas och diskuteras utifrån två nivåer, organisatoriska och individbaserade. De 

organisatoriska inkluderar byråtillhörighet och kontorsstorlek och i de individbaserade ingår 

yrkestitel, kön och personlighet. Uppdelningen är väsentlig för att tydliggöra vad det är som 

skiljer sig på revisionsbyråerna och hur individen upplever och påverkas av de olika 

strategierna. Genom att revisionsbyråerna erhåller den här kunskapen kan de anpassa 

strategierna även på individnivå.    

6.1 Välmående och sammantagna HR-strategier 

Inledningsvis var studiens första ansats att undersöka korrelationen mellan studiens beroende 

variabel och de sammantagna HR-strategierna, vilket är de oberoende variablerna 

genomgående i studien. I korrelationsmatrisen (tabell 6) visades positiva samband mellan 

välmående och samtliga strategier, vilket var anledningen till att linjära regressioner valdes att 

utföras för att skapa säkrare och mer informativa tester. I de multivariata analyserna (tabell 7) 

där alla sammantagna strategier inkluderades i förhållande till den beroende variabeln, 

välmående, finns inte längre några signifikanta samband mellan välmående och Sociala 

interaktioner och Utveckling samt Friskvårdsbidrag och Samarbete. Vi kommer därför vidare 

inte diskutera dessa då vi utifrån vårt empiriska resultat inte kan dra slutsatser om hur de är 

relaterade till välmående. De kommer dock inte uteslutas helt utan inkluderas vid tolkning och 

diskussion av strategiernas relation med kontrollvariablerna.  
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Av resterande strategier där starka samband gick att hitta med välmående var Stöd och 

Belöning den strategin med högst betavärde och tolkas förklara välmående i störst 

utsträckning. I bakgrunden diskuteras revisorers profession och de förändrade arbetsvillkoren 

på grund av ökad konkurrens i branschen. Högre krav har uppstått då det är tajtare deadlines 

och stramare tidsbudgetar, vilket tillsammans med att en revisor förväntas agera professionellt 

skapas ohållbara arbetssituationer för somliga. Den sammantagna HR-strategin Stöd och 

Belöning omfattar en hög grad av sociala stöd, både från kollegor, arbetsgivare och chefer 

men även stressreducering och professionell hjälp. Både stöd och stressreducering kan 

eliminera stressorer för att undvika att negativ arbetsrelaterad stress uppstår, vilket i tidigare 

forskningar visat vara avgörande för att klara av att hantera höga krav. Komponenten socialt 

stöd adderades i Karaseks (1979) krav och kontrollmodell då det ansågs kunna stabilisera den 

ofördelaktiga kombinationen som uppstod mellan arbetsrelaterade krav och kontroll, vilket 

kan vara en förklaring till att stöd är av stor betydelse för respondenternas välmående i den 

här studien.   

I professionsyrket revision finns det förväntningar på att arbetstagarna ska prestera så att hög 

revisionskvalité levereras till klienterna. Enligt ansträngnings-belöningsmodellen som 

Johannes Siegrist (1996) utvecklade menar han att för att individerna ska kunna prestera 

måste det finnas en ömsesidighet med belöning så de håller sig motiverade och tillfredsställda 

på arbetet.  

Strategi om Stöd och Belöning går i enlighet med den teoretiska utgångspunkten, där det 

empiriska resultatet styrks av de två teoretiska modellerna krav, kontroll och stödmodellen 

samt ansträngnings- och belöningsmodellen, vilket skulle kunna antas förklara varför den här 

strategin väger tyngst för en revisors välmående. Eftersom det empiriska materialet bekräftar 

två teoretiska modeller som används för att förklara hur en individ förhåller sig till stressiga 

arbetssituationer kan Stöd och Belöning tolkas vara en avgörande faktor för att revisorerna 

ska kunna prestera på optimal nivå och leverera hög revisionskvalité.  

 

Strategin Ledighet som framkom i faktoranalysen är i enlighet med den teoretiska modellens 

HR-strategi Ledighet som går under Återhämtning. Resultatet tyder på starkt samband mellan 

Ledighet och välmående, där ledighetens fokus ligger på i vilken utsträckning revisorn har 

möjlighet att släppa arbetet under sin lediga tid, oavsett om det är semester, helger, kvällar 

eller pauser under arbetsdagen. På en organisatorisk nivå ligger ansvaret på revisionsbyråerna 
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att möjliggöra det här för revisorerna genom exempelvis uppsatta gränser mellan arbete och 

ledig tid. Av det positiva starka sambandet kan det utläsas att de revisorer som i högre grad 

kan släppa arbetet tenderar att ha högre välmående, vilket även visats vara avgörande i 

tidigare forskningar för optimal återhämtning och för hela individens välmående. Eftersom 95 

% av revisorerna arbetar övertid (Civilekonomerna 2017) indikerar det på att deras lediga tid 

är begränsad, vilket gör det än viktigare för revisorerna att kunna släppa arbetet när de väl är 

lediga. Att återhämta sig från stressiga situationer förklaras som en av de viktigaste faktorerna 

för att inte drabbas av kroniskt negativa effekter och på så sätt kunna fortsätta utmanas och 

prestera (Theorell 2012; Gärling et al. 2014). Revisionsbranschens fluktuerade 

arbetsbelastning gör att återhämtning vid högsäsong bör prioriteras och resultatet visar att de 

som ger möjlighet att släppa arbetet tenderar ha högre välmående. Det kan diskuteras 

huruvida revisorerna kan släppa arbetet under sin lediga tid på både individnivå och 

organisatorisk nivå. En organisations ansvar ligger i vilken grad de ger individerna möjlighet 

till att släppa arbetet under sin lediga tid, vilket kommer diskuteras vidare när strategin och 

kontrollvariablerna tolkas ytterligare.  

 

Följande strategi som har samband med välmående är Fysisk arbetsmiljö. Den fysiska 

arbetsmiljön diskuteras utifrån hur revisorerna upplever ergonomi och ljudnivå på sin 

arbetsplats. Från den teoretiska referensramen innebär en del i stressreduceringen att byrån 

eller kontoret arbetar för att främja arbetsmiljön. Det kan därför tolkas som att de som 

upplever bättre fysisk arbetsmiljö kan antas arbeta på en arbetsplats där åtgärder har vidtagits 

för att i ett tidigt stadie eliminera stressorer som påverkar en individ negativt (Cooper & 

Cartwright 1997). Genom att arbetsplatsen reducerar stressorer skapas bättre 

arbetsförhållanden, i det här fallet främst fysiska förutsättningar, vilket minimerar risken för 

fysiska besvär och därmed kan minimera risken för sjukskrivningar som kostar företagen i 

form produktionsbortfall.  

 

Avslutningsvis har strategin om Kontroll en positiv stark korrelation med välmående, vilket 

betyder att de individer som upplever högre grad av kontroll genererar ett högre välmående. 

Då revisionsbranschen består av höga krav och emellanåt tung arbetsbelastning kan kontroll 

enligt Karaseks krav, kontroll och stödmodell balansera så att negativ arbetsrelaterad stress 

minskar och arbetstillfredsställelsen ökar. I strategin ingår i vilken utsträckning respondenten 
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kan planera över sin tid, sina arbetsuppgifter, kan utöva fysisk aktivitet på arbetstid samt i 

vilken mån hen har tillgång till eget rum. Samtliga påståenden avser i vilken utsträckning 

individen besitter möjlighet att kontrollera sin arbetssituation utifrån planering, plats och hur 

tiden disponeras. Att självständighet i arbetet ökar revisorernas välmående är i enlighet med 

(Currivan 1999) som menar att ökad kontroll och självständighet i arbetet också ökar en 

individs arbetstillfredsställelse. Genom att känna kontroll över olika situationer skapas 

möjlighet att utvecklas och på så sätt ökar förutsättningarna och motivationen till att prestera 

bättre.  

6.2 Sammantagna HR-strategier och kontrollvariabler 

Då studiens syfte utöver att identifiera sammantagna HR-strategier och dess påverkan på 

välmående också är att detektera skillnader gentemot byråtillhörighet, kontorsstorlek, 

yrkestitel, kön samt personlighet har linjära regressioner utförts med de sammantagna HR-

strategierna som beroende variabel och kontrollvariablerna som oberoende, se avsnitt 5.6.2. 

Stor vikt ligger i att kunna urskilja i vilken omfattning strategierna går att hitta på 

organisationsnivå, det vill säga om vissa byråer eller kontor erbjuder dem i större omfattning 

gentemot resterande för att undersöka om det i slutändan genererar högre välmående för 

revisorerna. Ytterligare bakomliggande incitament som är aktuellt när välmående undersöks 

utifrån strategiernas påverkan är vem individen är. Inte bara utifrån vilket kön eller personliga 

egenskaper hen besitter, utan även vilken arbetsposition individen har. 

6.2.1 Stöd och Belöning  

Stöd och Belöning undersöktes för att kunna urskilja om strategin går att hitta i större 

respektive mindre omfattning beroende på byråtillhörighet eller kontorsstorlek. Genom att 

undersöka de organisatoriska kontrollvariablerna hittades inga signifikanta samband. Stöd och 

Belöning är den strategi som antas förklara välmående i störst omfattning vilket skulle kunna 

vara en anledning till att den inte skiljer sig åt mellan byråer och kontor. När vidare tester 

utförs på individnivå hittas samband med yrkestitel och personligheterna.   
 

Som tidigare konstaterat har de auktoriserade revisorerna högre välmående än 

revisorsassistenterna. Anledningen till skillnaden skulle kunna förklaras genom det positiva 

sambandet som råder med Stöd och Belöning då det visats förklara välmående i hög grad. Det 



 

85(125) 
 

positiva sambandet innebär att de auktoriserade revisorerna tenderar på att ha Stöd och 

Belöning i större omfattning än revisorsassistenterna. En annan tolkning vi gör är att det kan 

bero på att man i högre positioner antingen prioriteras av byrån att tillgodoses med det stöd 

som krävs eller för att de är mer självständiga och inte är i behov av stöd i samma omfattning 

samt att man blir belönad för sin prestation i större utsträckning än assistenterna.  

Det visar även ett positivt samband mellan extrovert och Stöd och Belöning. Det här skulle 

kunna förklaras genom att extroverta individer är mer mottagliga för att ta emot socialt stöd 

eller att de tenderar att behöva det i mindre utsträckning än introverta individer. De neurotiska 

individerna visar på negativt samband och skulle kunna förklaras bero på att de uppfattar att 

de erbjuds Stöd och Belöning i mindre omfattning på grund av att de är i större behov av att få 

stöd i sitt dagliga arbete samt bli belönade för att få bekräftelse om att det arbete som utförs är 

bra.  

6.2.2 Ledighet 

Oavsett om en revisor arbetar på ett kontor som är stort, medelstort eller litet så går inga 

mönster att urskiljas gentemot hur väl individen kan släppa arbetet under ledig tid. Däremot 

finns skillnader huruvida individen arbetar på Big Four eller övrig byrå, oavsett 

kontorsstorlek, där det negativa starka sambandet tolkas som att Big Four inte ger de anställda 

samma möjligheter att släppa arbetet, vilket skulle kunna vara en anledning till det negativa 

sambandet till välmående där personalen på Big Four visar indikation på att ha lägre 

välmående jämfört med övriga byråer. 

Huruvida individen kan släppa arbetet skiljer sig inte åt utifrån vilken typ av arbetsposition 

man har. Däremot skulle det kunna beror på andra faktorer som har med personen i fråga att 

göra. Utifrån de funna sambanden tenderar kvinnor och neurotiska individer på att ha svårare 

att släppa arbetet än vad män och icke-neurotiska har. Även extroverta individer har samband 

gentemot ledighet, men då det är positivt tyder det på att dessa har lättare för att släppa arbetet 

när de väl är lediga. Utifrån dessa samband är det inte relevant att diskutera huruvida de 

erbjuds möjligheter av byrån i olika mån, utan istället om att de har olika behov av att få den 

hjälp som de behöver för att kunna släppa arbetet. Då kvinnor i tidigare studier visats ha lägre 

välmående än män på grund av att de upplevt det svårt att få ihop balansen mellan arbetsliv 

och privatliv (Law 2010), kan det här vara en indikation och förklaring på varför. Att inte ha 

möjlighet att koppla bort arbetet under ledig tid ökar risken för att obalans uppstår. Då 
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resultatet konstaterat att kvinnor och neurotiska individer tenderar att ha lägre välmående 

skulle det kunna förklaras utifrån dess negativa relation att de inte kan återhämta sig i samma 

utsträckning och har svårt att få ihop balansen mellan arbetsliv och privatliv. Det här kan 

argumenteras vidare att kvinnors och neurotiska individers förutsättningar att prestera på 

optimal nivå försämras. 

6.2.3 Sociala interaktioner och Utveckling  

Kontor som är av stor eller medelstor storlek, oavsett vilken byråtillhörighet, ges Sociala 

interaktioner och Utveckling i större utsträckning än på små kontor. Det innebär att dessa 

kontor satsar mer på att integrera revisorerna på arbetsplatsen genom olika typer av aktiviteter 

tillsammans samt erbjuder de anställda utbildningar i kompetensutveckling och 

stresshantering i större omfattning än små kontor. Sociala interaktioner och Utveckling har 

inget signifikant samband med välmående, vilket är anledningen till att några säkra slutsatser 

om dess påverkan inte kan tas. En reflektion kring att strategin inte har samband med 

välmående men ges i större omfattning på stora och medelstora kontor, vilka tenderar på att 

ha ett lägre välmående kan bero på att yrket är en profession och andra strategier som är mer 

arbetsrelaterade saknas eller finns i mindre omfattning på dessa kontor. Sådana strategier kan 

antas väga tyngre än Sociala interaktioner och Utveckling och skulle därför kunna förklara 

deras lägre välmående.  
 

Ytterligare samband som gick att utläsa med strategin var signifikant negativt korrelerad med 

kön. Då vi inte anser det som rimligt att män skulle erbjudas sociala interaktioner eller 

möjlighet till utvecklingsutbildningar i större mån än kvinnor, kan sambandet bero på att 

kvinnor har större behov av att integrera med andra samt utvecklas för att de ska känna sig 

motiverade med sitt arbete, trivas på arbetsplatsen och med kollegorna för att de ska känna sig 

tillfreds på arbetet och må bra. Signifikant positivt samband hittades för extroverta individer 

och Sociala interaktioner och Utveckling. Likt ovan diskussion anses inte heller extroverta 

individer erbjudas mer interaktioner eller utveckling än andra. Däremot skulle en förklaring 

kunna vara att de har mindre behov av det för att trivas eller att de medverkar oftare vid 

tillfällen där Sociala interaktioner ges och därför uppfattar det som att byrån erbjuder det i 

högre grad. 
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6.2.4 Fysisk arbetsmiljö   

Då den fysiska arbetsmiljön har negativt samband med byråtillhörighet och stora kontor i 

jämförelse med små kontor kan det tolkas som att den fysiska arbetsmiljön, som i den här 

studien mäts utifrån ergonomi och ljudnivå, är sämre på Big Four och stora kontor jämfört 

med små. En förklaring till att Big Four och stora kontor inte erbjuder god fysiska arbetsmiljö 

i samma omfattning kan antas bero på att de inte prioriteras av större bolag. Det är även 

möjligt att mindre kontor har större möjlighet att kontrollera den fysiska arbetsmiljön och på 

så sätt i tidigt stadie kunna reducera stressorer som uppkommer. Som redovisats i avsnitt 5.5 

tenderar de som arbetar på Big Four och stora kontor också ha lägre välmående vilket skulle 

kunna förklaras utifrån fysisk arbetsmiljö då en arbetsplats som erbjuder bra fysisk 

arbetsmiljö har visats kunna förklara välmående. Utifrån det kan de sämre fysiska 

arbetsförhållandena på de här byråerna vara en av anledningarna till att välmående också 

tenderar att vara lägre. Eftersom den fysiska arbetsmiljön visats kunna förklara välmående 

hos revisorerna bör byråerna och kontoren arbeta aktivt för att optimera den och på så sätt 

skapa bättre trivsel på arbetsplatsen, minska risken av fysiska besvär hos revisorerna samt 

optimera resurserna för att öka hela byråernas resultat. Fysisk arbetsmiljö har däremot positivt 

samband med yrkestitel, det vill säga att de auktoriserade revisorerna upplever att deras 

fysiska arbetsmiljö är bättre än vad revisorsassistenterna tycker. Auktoriserade revisorer visar 

även positivt samband med att erhålla eget rum (Appendix 5) i större utsträckning än 

revisorsassistenterna och en förklaring till den bättre uppfattade fysiska arbetsmiljön kan 

innebära att individer med eget rum också har bättre fysisk arbetsmiljö då ljudnivån och 

ergonomin lättare kan kontrolleras av individen. Positivt samband med yrkestitel och 

välmående existerar och det är sannolikt att Fysisk arbetsmiljö kan vara en av förklaringarna 

till det. Eftersom den fysiska arbetsmiljön visats kunna förklara välmående hos revisorerna är 

det någonting byråerna och kontoren kan arbeta utifrån för att skapa bättre trivsel. Det 

positiva sambandet mellan Fysiska arbetsmiljö och extrovert antyder  att extroverta individer 

upplever den fysiska arbetsmiljön bättre än de introverta individerna. Då sannolikheten att 

den fysiska arbetsmiljön faktiskt skiljer sig mellan individerna är låg är det mer troligt att 

extroverta individer inte är lika känsliga för hög ljudnivå och dålig ergonomi och därför 

uppfattar deras arbetsmiljö som bättre.  
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6.2.5 Kontroll  

Att medelstora och stora kontor samt byråtillhörighet har negativa samband gentemot 

Kontroll antyder på att de som arbetar på en sådan byrå eller kontor upplever att de har lägre 

kontroll i arbetet. Även arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan större och mindre byråer enligt 

Lee (2002) vilket också kan ge antydan på att kontrollen skulle skilja sig åt. Som tidigare 

diskuterats är det sannolikt att de som arbetar på medelstora och stora kontor samt Big Four 

arbetar för större bolag. Större bolag innebär fler anställda och arbetar oftare under fastställda 

ramar och det kan därför diskuteras kring hur planering av arbetstider och arbetsuppgifter är 

möjliga att påverka som anställd. Då välmående också tenderar vara lägre på dessa byråer och 

kontor samt att strategin Kontroll visas förklara välmående, är det sannolikt att mindre grad 

av kontroll också genererar lägre välmående.  
 

Att kontrollen ökar med yrkestitel diskuterades i förstudien som en av de främsta skillnaderna 

mellan auktoriserade revisorer gentemot revisorsassistenter för att kunna skapa flexibilitet och 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Det positiva sambandet mellan Kontroll och 

auktoriserade revisorer visades stämma överens med diskussionen då det visar på att de 

upplever högre grad av kontroll och även högre välmående. Det här skulle kunna förklaras 

genom Karasek’s krav och kontrollmodell där de auktoriserade revisorerna kan beskrivas 

arbeta i det aktiva tillståndet. De auktoriserade revisorerna upplever större glädje inför sina 

krav (Appendix 5), vilket kan tolkas som att de tillsammans med den högre graden av kontroll 

har större möjlighet att skapa positiv arbetsrelaterad stress, ökad produktivitet, mer 

utvecklande arbete samt högre arbetstillfredsställelse.  
 

Även med Kontroll har extrovert ett positivt samband och det går att diskutera kring huruvida 

extroverta individer ges högre grad av kontroll eller hur de upplever deras kontroll. Att en 

extrovert individ erbjuds högre grad av kontroll än en introvert är enligt oss inte sannolikt 

utan det bör istället diskuteras kring hur de uppfattar deras kontroll, vilket kan betyda att de 

upplever den som högre.   

6.2.6 Friskvårdsbidrag och Samarbete  

Friskvårdsbidrag och kompetensutveckling genom samarbete var två huvudsakliga strategier 

som togs upp i förstudien. Friskvårdsbidrag bestäms på central nivå för att alla ska erbjudas 



 

89(125) 
 

samma och samarbete menade dem främjas genom att man arbetade i team och satt i öppna 

landskap vilket underlättade för samarbete. Att majoriteten erbjuds strategin i hög grad kan 

vara en förklaring till att endast få samband går att hitta gentemot kontrollvariablerna samt att 

den inte är signifikant med revisorernas välmående.  

Det finns negativt samband till byråtillhörighet, vilket kan tolkas som att Big Four tenderar att 

ha strategin i mindre omfattning. Då friskvårdsbidrag bestäms centralt kan det även antas att 

skillnaden gentemot övriga byråer främst beror på i vilken utsträckning de utvecklar 

kompetens genom samarbete.  

Positiv korrelation mellan Friskvårdsbidrag och Samarbete och extroverta individer visades 

också, varpå vi antar att de upplever att de erbjuds samarbete i större omfattning eller söker 

sig till mer samarbeten med andra kollegor än vad övriga gör.  
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7 Slutsats och implikationer 
 

 

 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser studien har genererat. Här redogörs de 

sammantagna HR-strategiernas påverkan på revisorernas välmående samt hur de skiljer sig 

gentemot olika byråer, kontorsstorlekar och yrkestitlar. Studiens teoretiska och praktiska 

bidrag presenteras följt av studiens begränsningar och förslag til framtida forskning. 
 

  

7.1 Slutsats 

Studiens syfte var att identifiera sammantagna HR-strategier och dess påverkan på 

revisorernas subjektiva välmående och om det går att urskilja mönster gentemot 

byråtillhörighet, kontorsstorlek, titel, kön samt personlighet. I takt med att 

revisionsprofessionen förändrats och blivit en alltmer konkurrenskraftig miljö, förändrades 

även arbetsvillkoren vilket resulterade i strama tidsbudgetar, tajta deadlines, ökade krav och 

press på revisorerna (Soobaroyen & Chengabroyan 2006; Chesser et al. 1994). För att 

personalen ska kunna användas optimalt och leverera högsta revisionskvalité till klienterna är 

det avgörande för byråerna att agera för att främja deras välmående.  

 

Studiens resultat visar följande identifierade sammantagna HR-strategier; Stöd och Belöning, 

Ledighet, Sociala interaktioner och Utveckling, Fysisk arbetsmiljö, Kontroll samt 

Friskvårdsbidrag och Samarbete. Resultaten påvisar att de sammantagna HR-strategierna 

skiljer sig åt utifrån både de organisatoriska kontrollvariablerna och kontrollvariablerna på 

individnivå. Främst finns skillnader i var HR-strategierna återfinns gällande byrå och 

kontorsstorlek men även väsentliga skillnader huruvida de olika typerna av yrkestitel erbjuds 

dem. Av de identifierade sammantagna HR-strategierna kan fyra av dem med statistisk 

säkerhet förklara subjektivt välmående där samtliga visar signifikant positiv korrelation.  
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Vi finner att Stöd och Belöning förklarar en individs välmående i störst omfattning, vilket 

innebär att revisorer värderar arbetsgivare som bemöter deras arbetsrelaterade behov. På 

grund av att yrket är en profession där prestation förväntas och i enlighet med de teoretiska 

modellerna krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) samt ansträngnings- 

och belöningsmodellen (Siegrist 1996) är vår slutsats att stöd och belöning är avgörande 

faktorer för att öka motivation och arbetstillfredsställelse för att i sin tur öka revisorns hela 

prestation. Stöd och Belöning tenderar att öka med yrkestitel då det tyder på att auktoriserade 

revisorer erbjuds det i högre grad än revisorsassistenterna, vilket enligt oss också kan förklara 

varför de indikerar på att ha högre välmående än revisorsassistenterna. En möjlig förklaring 

till att de auktoriserade revisorerna erbjuds Stöd och Belöning i större omfattning är att 

revisionsbyråerna ser det som en investering då de är mer benägna att behålla de revisorer 

med mest erfarenhet. Mer än 60 % av nyexaminerade revisorsassistenter lämnar sin tjänst 

inom tre år (Hiltebeitel & Leauby 2001), vilket skulle kunna innebära att revisionsbyråerna 

ser det som riskfyllt att investera i dem och väljer därför att inte erbjuda Stöd och Belöning i 

samma utsträckning. Genom att auktoriserade revisorer erbjuds Stöd och Belöning i större 

omfattning samt har påvisats må bättre kan det antas att deras resurser användas mer optimalt, 

vilket leder till ökad prestation och bättre revisionskvalité.  

 

Studiens resultat indikerar även på att Ledighet har betydande påverkan på en revisors 

välmående. Strategin innebär inte att ju mer ledighet, ju högre välmående, utan syftar snarare 

till i vilken utsträckning revisorn kan släppa arbetet eller ges möjlighet av byrån att släppa 

arbetet under sin lediga tid för att ge utrymme till optimal återhämtning. Syftet med optimal 

återhämtning är att individens prestation ska förbättras och ger byrån inte revisorerna 

möjlighet till återhämtning riskerar de att negativ arbetsrelaterad stress uppstår hos 

revisorerna och att kostnader på grund av produktionsbortfall ökar. Revisorerna på Big Four 

tenderar att kunna släppa arbetet i mindre utsträckning likt kvinnor och neurotiska individer. 

Det kan därför argumenteras för att Big Four inte ger revisorerna samma möjligheter till att 

släppa arbetet, vilket kan vara en anledning till att personalen på Big Four indikerar att ha 

lägre välmående. Då kvinnor i tidigare studier visats ha lägre välmående än män på grund av 

att de upplevt det svårt att få balansen mellan arbetsliv och privatliv att fungera (Law 2010), 

är det här sambandet förväntat och går i enlighet med forskningen. Det här visar snarare på 

hur strategin fungerar på olika typer av individer snarare än vad revisionsbyrån erbjuder. Då 
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skillnader på individnivå visas, antyder det på dilemmat att arbeta med mänskliga resurser, 

vilket revisionsbyråerna bör skaffa kunskap om vid implementering av HR-strategier för 

optimal effekt.  

  

Nästa sammantagna HR-strategi som utifrån studiens resultat har visats påverka subjektivt 

välmående är Fysisk arbetsmiljö. Big Four och stora kontor tenderar ha sämre fysisk 

arbetsmiljö i form av ergonomi och ljudnivå, vilket skulle kunna förklaras som att dessa i 

mindre omfattning arbetar med stressreducering, det vill säga inte eliminerar stressorer i tidigt 

stadie. Elimineras inte stressorer riskerar byrån ökade kostnader i form av 

produktionsbortfall.  Det lägre välmående som Big Four och stora kontor indikerar att ha, 

skulle kunna vara en delförklaring till sämre fysisk arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö visar också 

på samband med yrkestitel där auktoriserade revisorer tenderar tycka att den fysiska 

arbetsmiljön är bättre än vad revisorsassistenterna gör. Det kan bero på att auktoriserade 

revisorer i större omfattning erbjuds eget rum, vilket gör att de har bättre möjligheter att 

kontrollera för ljudnivå och ergonomi. Det här kan vara ytterligare en förklaring till varför 

auktoriserade revisorer indikerar på att ha högre välmående än revisorsassistenterna och ges 

möjlighet att optimera sin prestation i större utsträckning. 

 

Utöver ovan nämnda strategier har avslutningsvis även Kontroll indikerat påverka en individs 

välmående. Då revisionsbranschen periodvis innebär tung arbetsbelastning och höga krav kan 

kontroll i arbetet underlätta hanteringen av dessa och skapa en känsla av positiv stress. Positiv 

stress kan generera att produktiviteten ökar och att individen kan prestera på optimal nivå 

(Lazarus et al. 1952). Big Four samt medelstora och stora kontor gentemot små kontor visar 

lägre grad av kontroll, vilket sannolikt kan vara en anledning till det lägre välmående dessa 

tenderar att ha. Genom att byrån ger revisorerna viss grad av beslutsutrymme kan det leda till 

att produktiviteten ökar, vilket i sin tur kan minska risken för ökade kostnader samt förbättra 

revisionskvalitén som levereras till klienterna. I enlighet med förstudien där kontroll 

förklarades öka med tid och yrkestitel, visar vår studie att auktoriserade revisorer upplever sig 

ha mer kontroll gentemot revisorsassistenterna. Då auktoriserade revisorer även är den 

yrkesgruppen som visats ha högst välmående är det även sannolikt att kontrollen har påverkat 

det, där slutsatsen är att de kan förväntas vara mer produktiva i sitt arbete och leverera högre 

revisionskvalité.  
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Figur 10: Studiens empiriska modell med HR-strategiernas påverkan på revisorernas välmående  

 

Avslutningsvis kan revisionsbranschens fluktuerade välmående förklaras utifrån 

revisionsbyråers och kontors agerande vid främjande av revisorernas välmående. Big Four 

och främst stora kontor tenderar att ha lägre välmående, vilket vi kan urskilja mönster 

gentemot de strategier som visats påverka subjektivt välmående. Ledighet, Fysisk arbetsmiljö 

och Kontroll finns i mindre utsträckning på Big Four och stora kontor och kan vara en 

anledning till att de påvisat lägre välmående. Yrkestitel har också visats spela en stor roll både 

utifrån välmående och huruvida de erbjuds de olika strategierna. De auktoriserade revisorerna 

erbjuds Stöd och Belöning, Fysisk arbetsmiljö samt Kontroll i större omfattning, vilket kan 

vara förklaringen till deras högre välmående gentemot revisorsassistenterna.   

De identifierade sammantagna HR-strategierna är framtagna med syfte att främja revisorernas 

välmående eftersom det är revisionsbyråernas främsta tillgång och förse revisionsbyråerna 

med verktyg de efterfrågar (Callius 2019). Genom att revisionsbyråerna tillhandahåller 

mekanismer för att främja revisorernas välmående kan de ge dem möjlighet att prestera på 

optimal nivå. Vid implementering av de sammantagna HR-strategierna som vår studie visat 

ha positiv påverkan på subjektivt välmående kommer samtliga revisorer på byrån ges 

möjlighet att optimera sin prestation vilket i sin tur kommer generera ökad prestation för hela 

revisionsbyrån och leverera bättre revisionskvalité till klienterna. I enlighet med forskning 

kommer optimal användning av personalen skapa värde för alla revisionsbyråns intressenter 

och på så sätt vinna konkurrensfördelar och långsiktigt stärka sin plats på marknaden (Kearns 

2010). Med det här som utgångspunkt, är en implementering av dessa sammantagna HR-

strategier en investering för revisionsbyrån snarare än ytterligare en kostnad. 
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7.2 Implikationer 

7.2.1 Teoretiska implikationer 

På ett teoretiskt plan är studiens bidrag nya bildade sammantagna HR-strategier som förklaras 

kunna förbättra personalens välmående i revisionsbranschen. Tidigare studier som bland 

annat Gertsson et al. (2017) och Law (2010) har främst fokuserat på bakomliggande faktorer 

till att revisorerna valt att lämna sin anställning i revisionsbranschen. De tidigare studierna 

förklarar att de främst sagt upp sig på grund av låg arbetstillfredsställelse och obalans mellan 

arbetsliv och privatliv. Revisionsbranschen verkar i en konkurrenskraftig miljö där leverans 

av högsta revisionskvalité är avgörande för att överleva på marknaden. För att personalen ska 

kunna prestera optimalt krävs det att revisionsbyråerna tillgodose dem med de mekanismer 

som krävs för att skapa förutsättningarna.  

 

Studien skapar teoretiskt bidrag eftersom den utifrån empiriskt material identifierat och skapat 

sammantagna HR-strategier som visats påverka en individs subjektiva välmående i 

revisionsbranschen. På så sätt har en ny modell skapats för att förklara hur de sammantagna 

HR-strategierna står i relation till en revisors subjektiva välmående. Genom att testa modellen 

har samband hittats och studien har därav utvidgat förståelsen kring bakomliggande faktorer 

som ligger till grund för hur en revisors välmående är och kan påverkas.  

7.2.2 Praktiska implikationer  

Den här studien har kunnat konstatera att det finns sammantagna HR-strategier som 

identifierats i revisionsbranschen och visat i vilken utsträckning de har påverkan på en 

revisors subjektiva välmående, vilket leder till att revisionsbyråernas ackumulerade kunskap 

ökar kring området. Vår studie styrker tidigare forskning kring att arbeta förebyggande med 

HR-strategier genererar ett högre välmående hos individerna i fråga. Studiens praktiska bidrag 

är därför att tillgodose revisionsbyråerna med sammantagna HR-strategier med syfte att 

kunna öka revisorernas välmående och på så sätt även öka produktiviteten och förbättra 

revisionskvalitén som levereras till klienterna. Genom att de sammantagna HR-strategierna 

implementeras i praktiken för främjande av välmående, kan de ses som mekanismer för 

ledningen att minska produktionsbortfall och generera förbättrad prestation för hela byrån.  
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Vidare kan även studien bistå revisionsbyråerna med ökad förståelse kring värdet i att värna 

om deras mänskliga resurser och vad deras agerande kan generera för hela revisionsbyråns 

prestation. Det finns påtagliga nackdelar med att inte investera i sin personal eftersom det 

debatteras i flera sammanhang att personalens prestation försämras avsevärt vid högt 

belastade arbetssituationer som är relaterade med negativ stress. Det är även en anledning till 

att revisorer väljer att lämna sin tjänst, vilket främst leder till förlorad kompetens men även 

till ökade kostnader. Genom att använda kunskapen om orsakerna till varför revisorerna väljer 

att säga upp sig samt vad som krävs för att överleva i den rådande konkurrenskraftiga miljön 

har vår studie valt att ta inriktning på hur byråerna kan agera i förebyggande syfte för att 

behålla personalen och skapa förutsättningar för att de ska kunna prestera optimalt under sin 

tid i revisionsbranschen. 

7.3 Begränsningar 

Studien begränsas av att HR-strategierna som valts att inkluderas i den teoretiska modellen 

inte kan sägas vara de enda faktorerna som påverkar en revisors välmående. Då de 

sammantagna HR-strategierna grundas i den empiriska datan som samlats in med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen går det inte att dra slutsatser kring att det är de 

enda sammantagna HR-strategierna som går att identifiera på revisionsbyråerna. För att 

försöka fånga så stor bredd som möjligt av vad som påverkar revisorernas välmående har den 

teoretiska modellen sin grund i Karasek’s krav, kontroll och stödmodell som beskrivs som en 

av de vanligaste modellerna när hälsa och välmående i arbetsrelaterade syften undersöks 

tillsammans med faktorer som i tidigare forskning visat starka samband med välmående. 

Ytterligare metod som vi använde för att minska risken för att inga viktiga strategier skulle gå 

förlorade som skulle kunna inkluderats i den teoretiska modellen utfördes en förstudie. Inga 

nya väsentliga HR-strategier uppkom men på grund av att förstudien endast bestod av två 

respondenter utesluter det inte att andra byråer agerar utöver de utvalda HR-strategierna, 

vilket hade kunnat generera att fler HR-strategier inkluderats i modellen.  

 

Ännu en begränsning som uppkom under studiens gång var att den teoretiska modellen inte 

uppfyllde kraven för att kunna testas och analyseras för att vidare jämföras med den empiriska 

modellen. För att kunna styrka studiens resultat hade en jämförelse mellan modellerna varit 
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att föredra för att se hur empirin förhåller sig till det teoretiska materialet. Trots att den 

teoretiska modellen inte gick att testas har den använts i möjlig utsträckning vid analys och 

diskussion kring de resultat den empiriska modellen visade.  

 

Avslutningsvis begränsas studien vid informationssamling då arkivdata inte är möjlig och 

empirisk data samlats in via enkäter bestående av respondenternas attityder. Vid enkätutskick 

finns en risk att frågorna är bristerna i dess utformande och att respondenternas svar är 

formade utifrån vad som kan antas vara förväntat av dem i branschen. Ytterligare en 

begränsning är att enkäten endast skickats ut vid ett tillfälle och att respondenternas attityder 

kan förändras utifrån när enkäten erhålls med tanke på den ojämna arbetsbördan. Det här är en 

allmän kritik mot attitydfrågor och enkäter överlag och därför bör man ha det i åtanke vid 

analysering av datan.  

7.4 Förslag till framtida forskning 

Då förebyggande arbete för att främja revisors välmående i revisionsbranschen är ett relativt 

outforskat område är det i behov av vidare forskning. Ett förslag till framtida forskning för att 

kunna utöka förståelsen ytterligare kan vara genom att undersöka studiens identifierade 

sammantagna HR-strategiers påverkan på revisionsbyråernas prestation. Tidigare forskning 

visar att investeringar i sin personal kan generera konkurrensfördelar på grund av att 

personalen ges möjlighet att prestera optimalt (Kearns 2010; Kaya et al. 2010). Genom att 

studera vår studies sammantagna HR-strategier mot prestationsmått kan eventuella samband 

hittas gentemot hur de faktiskt fungerar i praktiken utifrån revisionsbyråernas perspektiv. 

Fokus går då till att se om mönster går att urskiljas utifrån vilka av de sammantagna HR-

strategierna som fungerar mest optimalt antingen enskilt eller i kombination med varandra 

mätt i företagsprestation.  

 

Då de sammantagna HR-strategierna är framtagna utifrån empiriskt material som samlats in 

vid ett tillfälle är ett förslag att undersöka HR-strategierna och revisorernas subjektiva 

välmående under en längre tidsperiod. På så sätt hade studien tagit hänsyn till den 

fluktuerande arbetsbelastningen i låg- och högsäsong och på så sätt kunnat se om HR-

strategierna uppfattas och påverkar välmående olika vid olika tidsperioder.  
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Förutom att samla in empirisk data under en längre period är en longitudinell studie som 

undersöker den här studiens identifierade sammantagna HR-strategiers påverkan på 

revisorernas subjektiva välmående på lång sikt att kunna föredra. Genom att undersöka dess 

påverkan på längre sikt där låg- och högsäsonger tas i beaktning kan mönster urskiljas utifrån 

vilka HR-strategier som fungerar i vardera säsong och byråerna kan därmed optimera sina 

resurser. På så sätt kan de HR-strategier som är mest hållbara på lång sikt identifieras.  
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9 Appendix 

Appendix 1, Förstudie 
 

Syftet med förstudien är att få förståelse i om och hur revisionsbyrån arbetar med 

arbetsmiljön och personalens välmående i praktiken. Förstudien ämnar ge oss en starkare 

grund och bättre underlag till utvecklande av enkäten, för att ge oss ett vassare och mer 

tillförlitligt resultat på hela studien.  
 

 

1. Kan du beskriva hur arbetsmiljön på er byrå är?  

 

Syftet med fråga ett är att skapa oss en bild över hur revisorernas arbetsmiljö är i praktiken. 

Då arbetsmiljön tar hänsyn till psykiska, fysiska och sociala förhållanden får vi på så sätt en 

helhetsbild av vilken miljö personalen arbetar i. Vi avser få reda på hur deras arbetsuppgifter 

ser ut, om de har något beslutsutrymme i arbetet, om arbetsrollerna är tydligt utformade, hur 

de upplever arbetsbelastningen, om det råder press i tid och budget som gör det svårt att 

hinna slutföra uppgifterna innan deadlines samt hur personalens arbetstider ser ut. Dessa är 

faktorer som ligger till grund i Krav och Kontrollmodellen som beskrivs i 3.3 och som i sin 

tur förklarar graden av arbetsbelastningen. Frågan avser också besvara hur arbetsplatsen är 

utformad samt hur den sociala miljön i form av stöd ser ut. Genom att få insikt i hur 

arbetsmiljön är kan vi med grund i vår teori 3.4.1 skapa oss en bild av om det finns stressorer 

på arbetsplatsen som skulle behöva reduceras för att förbättra arbetsmiljön.  

 

a. Är arbetsmiljön detsamma för alla i personalen eller finns det några skillnader? Varför?  

 

Syftet med följdfråga a är att få insikt om arbetsmiljön skiljer sig åt mellan titel, kön, ålder 

eller personlighetstyp då vi valt att ha dessa som kontrollvariabler i studien. Intressant för 

följdfrågan är också om det i så fall går att hitta faktorer som förklarar varför det skiljer sig.  

 

b. Är arbetsmiljön alltid detsamma eller kan det skilja sig åt över tid? Varför? 

 



 

109(125) 
 

Syftet med följdfråga b är att få insikt om arbetsmiljön skiljer sig mellan exempelvis olika 

säsonger, specifika veckor eller under en arbetsdag. Om det går att finna skillnader avser vi 

även få reda på vad det kan bero på. Går det exempelvis att urskilja mönster i att vissa 

säsonger avser högre arbetsbelastning på grund av ökade krav och stramare deadlines.  

 

2. Hur är välmåendet hos din personal?   

 

Syftet med fråga två är att få en insikt i hur kontorschefen uppfattar välmående, dess 

betydelse samt hur han anser att välmåendet är hos personalen. Frågan ämnar även ta reda 

på om personalens välmående är något som prioriteras på kontoret. Vår teori definierar i 3.1 

en individs välmående utifrån tre kategorier; Livstillfredsställelse, Arbetstillfredsställelse och 

Balans mellan arbetsliv och privatliv. Utifrån vår kategorisering syftar fråga 2 främst till att 

få information om hur kontorschefen beskriver de anställdas arbetstillfredsställelse, då det är 

det välmåendet som relateras till arbetet.  

 

a. Varierar välmåendet hos personalen? Varför? 

 

Syftet med följdfråga a är att få vetskap om välmåendet anses skilja sig beroende kön, titel, 

ålder samt personlighet, vilket är studiens kontrollvariabler. Syftet är att få fram om det är 

någon speciell kategori som anses ha bättre eller sämre välmående jämfört med andra. 

Genom att få information om skillnader mellan olika grupper kan det användas som 

argument till de valda kontrollvariablerna om möjliga samband till välmåendet hittas. 

 

b. Vad anser du är anledningen till att personalen har det välmående de har?  

 

Syftet med följdfråga b är att vi ska få insyn i vad respondenten anser vara anledningen till 

att personalen har det välmående de har. Om välmåendet anses vara högt vill vi veta vad hen 

tror är anledningen till det. Om välmåendet förklaras som lågt vill vi även få reda på vilka 

faktorer som anses vara avgörande till det.  

 

3. Arbetar ni med er arbetsmiljö? Hur?  
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Respondenten får besvara fråga tre med syftet att det kan framkomma om de arbetar med 

arbetsmiljön personalen befinner sig i och hur de utför arbetet, exempelvis gör de 

förbättringar där det anses behövas. Om de arbetar med arbetsmiljön önskar vi även kunna 

identifiera vad deras syfte är. Utifrån 3.4.1 är en strategi att arbeta med att reducera 

upplevda stressorer på arbetsplatsen för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.  

 

4. Arbetar ni med att främja personalens välmående? Hur?  

(Kompletterande fråga beroende på vad respondenten svarar på fråga tre) 

 

Likt föregående fråga ges respondenten fråga fyra som avser hjälpa oss att identifiera deras 

arbete med välmående. Arbetar de med att främja personalens välmående är det väsentligt 

för oss att få svar på vad de gör och hur de gör. På så sätt kan vi kartlägga deras arbete och 

jämföra det med våra utvalda HR-strategier för att undersöka om teorin stämmer överens 

med hur det är i praktiken. På så sätt kan vi skapa empirisk bevisning för att de strategier vi 

valt utifrån andra sammanhang även finns i revisionsbranschen. Vi har valt att hålla frågan 

öppen för att ge respondenten frihet i att prata om deras medvetna strategier. Syftet till det är 

för att vi inte vill utesluta någon strategi och önskar kunna komplettera vår utvecklade modell 

med ytterligare strategier om det läggs fram av respondenten som extra bra. Med denna 

fråga kan en kartläggning över strategierna göras. 

 

5. Är arbetet du beskrivit centralt beslutat och ingår i strategier som gäller hela byrån eller är 

de framtagna av er här i Växjö?  

 

Med fråga 5 vill vi undersöka om de strategier som används på kontoret i Växjö är framtagna 

av Växjökontoret själva eller om byrån har färdigställda HR-strategier för alla kontoren. 

Med denna fråga kan vi då fastställa om det är gemensamma insatser för hela byrån eller om 

det är på Växjökontoret’s egna initiativ att göra insatser för sin personals välmående. Vi 

önskar då få upplysning om det arbetet som respondenten beskriver att kontoret gör är 

medvetna strategier specifikt framtagna för att främja välmåendet hos personalen. Det är en 

intressant aspekt att veta vem som utformar HR-strategierna eftersom vi i vår teori 3.4 utgår 

ifrån att forskare menar på att det inte finns någon färdigställd ram för utformandet och på så 

vis även få reda på var i organisationen välmåendet prioriteras.  
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6. Hur är personalens inställning till strategierna och hur tas de emot?  

 

Fråga sex syftar till att få svar på hur de anställdas inställning är kring strategierna som 

byrån erbjuder för att främja välmåendet. I de utvalda HR-strategierna har inställning visats 

ha en koppling till starkare samband mellan strategin och välmåendet. Utöver personalens 

inställning vill vi framförallt få insikt i om strategierna som byrån erbjuder nyttjas av 

personalen. På så sätt kan vi sammanställa om strategierna som implementeras är en givande 

investering eller inte beroende på om de nyttjas eller ej. Som revisionsbyrå är det meningslöst 

och olönsamt att lägga resurser på att ta fram välutformade strategier och aktivt arbetar med 

dem om de inte används av personalen.  

 

a. Vilken påverkan upplever ni att strategierna har på er personals välmående?  

 

Om det finns framtagna strategier och personalen har en positiv inställning till förbättring 

samt nyttjar de aktiviteter som erbjuds är nästa steg att ta reda på om de faktiskt fungerar. 

Detta avser följdfråga a besvara. Här blir respondenten tillfrågad om strategierna kan tyckas 

ha positiv påverkan på välmåendet, vilket alla framtagna HR-strategier som vi valt att 

inkludera i vår utvecklade modell har visat i tidigare forskning. Det här är en avgörande 

faktor då det är helt meningslöst att ha välutformade strategier om de inte uppskattas, nyttjas 

eller om de inte har någon positiv påverkan på personalens välmående. Det är en central 

faktor för byrån att en framtagen strategi får det resultat som det avser, annars är det ingen 

lönsam investering.   

 

7. Era insatser för arbetsmiljön (och välmåendet), ser du dem som en investering eller är det 

en resursfråga? 

 

Fråga sju är väsentlig i sammanhanget för att komma underfund med hur det ser på sina 

insatser i att förbättra arbetsmiljön och välmåendet. Genom att få svar på om de ser 

insatserna som investering eller resursfråga kommer förmodligen spegla i vilken omfattning 

de arbetar med dessa förbättringar. Ser man det som en investering kommer insatserna vara 
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mer långsiktigt hållbara jämfört med om det är en resursfråga vilket antagligen kommer leda 

till mindre betydelsefullt och mindre strukturerat arbete.  
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Appendix 2, Enkätbrev 

Hej, 

 

Hur mår du på din arbetsplats och i det vardagliga livet? Hur agerar din byrå för att främja 

ditt och dina kollegors välmående? 

 

Du bjuds härmed in till att delta i en enkätundersökning angående revisorers och 

revisorsassistenters välmående med anledning av din professionella yrkesroll i 

revisionsbranschen. Studiens syfte är att identifiera hur revisionsbyråers HR-aktiviteter 

påverkar revisorers och revisorsassistenters välmående. 

 

Ditt deltagande är betydelsefullt för oss och genom ditt kunnande och din erfarenhet vill vi få 

kunskap om hur du mår i branschen. För att nå resultat som kan bidra med information om 

välmåendet i revisionsbranschen och byråernas agerande är vi därför oerhört tacksamma om 

du vill ta dig tiden att utföra vår enkät. Det är frivilligt att delta. Enkäten tar uppskattningsvis 

5-7 minuter att besvara och behöver genomföras senast den 24 april. 

Du kommer att vara anonym och materialet som samlas in behandlas konfidentiellt och 

kommer endast att användas till vår D-uppsats. 

 

Då studiens målgrupp är revisorer och revisorsassistenter behöver vi din hjälp för att nå 

assistenterna eftersom något register för dem inte finns. Vi hade därför uppskattat om du även 

kan vidarebefordra enkäten till dina kontakter med denna yrkestitel. 

 

Om du har frågor eller funderingar gällande enkäten eller vår uppsats är du varmt välkommen 

att kontakta oss eller vår handledare. Du finner samtliga kontaktuppgifter nedan. 

 

Vid önskemål att ta del av våra resultat kan du ange ditt intresse genom att lämna din 

mailadress i slutet av enkäten. 

 

Du når enkäten via följande länk: 

xxx 
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Vi är oerhört tacksamma för att du tar dig tiden att besvara. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Wahlgren och Maja Bengtsson 

xxx@xxx 

xxx@xxx 

xxx-xxx xx xx 

Civilekonomprogrammet, Redovisning 

Linnéuniversitetet, Växjö 

 

Handledare: 

Professor Sven-Olof Collin 

xxx@xxx 

xxx-xxx xx xx 
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Appendix 3, Påminnelsebrev 

Hej, 

 

Hur mår du på din arbetsplats och i det vardagliga livet? Hur agerar din byrå för att främja 

ditt och dina kollegors välmående? 

 

För en vecka sedan bjöds du in till att delta i en enkätundersökning och det här är en 

påminnelse på vår inbjudan. Har du redan besvarat enkäten tackar vi för ditt deltagande och 

du kan förbise det här mailet. Enkäten angår revisorers och revisorsassistenters välmående 

och studiens syfte är att identifiera hur revisionsbyråers HR-aktiviteter påverkar revisorers 

och revisorsassistenters välmående.  

 

Ditt deltagande är betydelsefullt för oss och genom ditt kunnande och din erfarenhet vill vi få 

kunskap om hur du mår i branschen. För att nå resultat som kan bidra med information om 

välmåendet i revisionsbranschen och byråernas agerande är vi därför oerhört tacksamma om 

du vill ta dig tiden att utföra vår enkät. Det är frivilligt att delta. Enkäten tar uppskattningsvis 

5-7 minuter att besvara och behöver genomföras senast den 28 april.  

Du kommer att vara anonym och materialet som samlas in behandlas konfidentiellt och 

kommer endast att användas till vår D-uppsats.  

 

Då studiens målgrupp är revisorer och revisorsassistenter behöver vi din hjälp för att nå 

assistenterna eftersom något register för dem inte finns. Vi hade därför uppskattat om du även 

kan vidarebefordra enkäten till dina kontakter med denna yrkestitel. 

 

Om du har frågor eller funderingar gällande enkäten eller vår uppsats är du varmt välkommen 

att kontakta oss eller vår handledare. Du finner samtliga kontaktuppgifter nedan. 

 

Vid önskemål att ta del av våra resultat kan du ange ditt intresse genom att lämna din 

mailadress i slutet av enkäten. 

 

Du når enkäten via följande länk: 

xxx 
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Vi är oerhört tacksamma för att du tar dig tiden att besvara. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Wahlgren och Maja Bengtsson 

xxx@xxx 

xxx@xxx 

xxx-xxx xx xx 

Civilekonomprogrammet, Redovisning 

Linnéuniversitetet, Växjö 

 

Handledare: 

Professor Sven-Olof Collin 

xxx@xxx 

xxx-xxx xx xx 
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Appendix 4, Enkätundersökning 
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Appendix 5, Enstaka statistiska tester 
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