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SAMMANFATTNING 

Bakgrunden till denna studie är att revisionsbranschen präglas av hög arbetsbelastning, psykisk 

ohälsa och personalomsättning, där tidigare forskning lagt stor vikt vid att undersöka 

auktoriserade revisorer, revisionskvalitén och organisatoriska konsekvenser. Syftet med denna 

studie är därmed att lägga fokus på juniora revisorers individuella välbefinnande, och således 

blir forskningsfrågan: Hur ser sambandet ut mellan arbetsbelastning, rollkonflikt samt 

rolltvetydighet och juniora revisorers psykologiska välbefinnande? Teorin som ligger till grund 

för detta arbete är Cooper och Marshalls teori om källor till arbetsrelaterad stress, och 

forskningsmodellen som används i denna studie är en modifiering av Jones, Norman och Wiers. 

En enkät skickades ut till 201 juniora revisorer inom Big Four och 60 svar erhölls, för att kunna 

besvara forskningsfrågan tillämpades hypotesprövningar.  Resultatet visar att arbetsbelastning 

är den mest betydande av de undersökta variablerna, dock kan försämrat psykologiskt 

välbefinnande även föranledas av andra faktorer som inte undersöks i denna studie. Slutsatsen 

är därmed att juniora revisorer varken upplever rollkonflikt eller rolltvetydighet, och studie har 

således funnit att endast arbetsbelastning påverkar den arbetsrelaterade stressen och det 

psykologiska välbefinnandet negativt. Förslag till vidare forskning är att utföra kvalitativa 

studier för att uppnå en djupare förståelse av individen, men även studera andra faktorer som 

kan påverka de juniora revisorerna.  

Nyckelord: Juniora revisorer, psykologiskt välbefinnande, arbetsrelaterad stress, 

arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The background of this study derives from the fact that the auditing sector is characterized by 

excessive workload, psychological ill-health and high staff turnover. Prior research emphasizes 

the effects on chartered accountants, auditing quality and organizational consequences. The 

purpose of this study is therefore to examine junior auditor’s individual well-being, hence the 

research question: What is the relationship between workload, role conflict and role ambiguity 

together with psychological well-being of junior auditors? Cooper and Marshalls theory of 

occupational sources of stress is the basis for this study and the research model originates from 

Jones, Norman and Wier. A survey was sent to 201 junior auditors in Stockholm working within 

Big Four, furthermore, to answer the research question at hand, hypothesis testing is applied. 

Results of this study shows that work overload is the most prominent of the examined variables, 

but psychological ill-health could possibly derive from other non-studied factors. Conclusively, 

the study shows that junior auditors neither experience role conflict or role ambiguity, and 

therefore, solely workload has a negative effect on occupational stress and psychological ill-

health. Further researchers should conduct a qualitative study in order to gain greater 

understanding of the individuals, but also to examine whether other variables can affect junior 

auditors.  

Keywords: Junior auditors, psychological well-being, work-related stress, workload, role 

conflict and role ambiguity 
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1 INTRODUKTION 
I detta första kapitel presenteras en bakgrund till revisorns arbetsuppgifter och de effekter som 

kommer av arbetet. Denna inledning leder sedan till studiens problemformulering, syfte och 

forskningsfråga. Slutligen behandlas studiens avgränsningar samt disposition.  

1.1 Bakgrund 

I rollen som en extern, oberoende revisor är denne engagerad i att bilda en uppfattning om ett 

företags finansiella rapporter ger en rättvisande bild av verkligheten. Detta ska även ske i 

enlighet med ramverket för finansiell rapportering, exempelvis International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Granskningen av den finansiella informationen ska ge intressenter 

som långivare och investerare en inblick i verksamheten, för att enklare göra bedömningen 

huruvida företaget är lönsamt. Revisorns arbetsuppgifter är att samla in lämpliga underlag som 

jämförs och analyseras för att med rimlig säkerhet kunna bekräfta att händelserna under året 

har redovisats enligt god redovisningssed utan väsentliga felaktigheter eller bedrägeriförsök. 

(Gelman, Rosenberg & Freedman, u.å).  

Det är av stor vikt att bibehålla sitt goda rykte inom revision för att vara lönsam. Det är viktigt 

att revisorn är oberoende och rättvis för att skapa tillit hos kunden men även för att skydda 

allmänintresset. Forskning har visat på att pålitliga revisionsbyråer med gott rykte tenderar att 

vara dyrare men även mer eftertraktade av nya klienter. (Broberg, 2013) När revisorn måste 

efterleva höga standards samtidigt som rapporterna ska upprättas på ett rättvist sätt med god 

kvalité inom tidsramen blir arbetsbelastningen väldigt krävande vid högsäsong (Persellin, 

Schmidt & Wilkins, 2014). Forskarna skriver att tidigare forskning indikerar på att omåttlig 

arbetsbelastning kan leda till att de anställda upplever känslomässig utmattning, 

depersonalisering och minskad känsla för självförverkligande - även kallad utbrändhet. 

Utöver upplevt försämrat psykologiskt välbefinnande ses revisorer ofta på med skepticism, som 

följd till ett flertal stora skandaler som dem kring Enron (Yuhao, 2010), Worldcom (Lyke & 

Jickling, 2002) och Parmalat (Buchanan, Yang, 2005).  Regeringar och institutioner har även 

infört fler lagar och regler för hur en revisor skall agera, och vad som krävs för att revisionen 

ska vara oberoende och av hög kvalité. Denna ökning av lagar och regler leder till en ökad 

osäkerhet hos revisorerna i och med den ökade komplexiteten. (Humphrey, Kausar, Loft & 

Woods, 2011)  

Liknande forskning om stress inom professionella yrken har gjorts av Bashir och Ismail Ramay 

(2010), där de visar på att även bankmän har en stor mängd press på sig i och med att deras 

jobb innefattar hög arbetsbelastning, rolltvetydighet, ansvar över personer, frånvaro av 

feedback och att bankmännen måste hänga med i teknikutvecklingen. De skriver vidare att den 

största risken med arbetsrelaterad stress är att prestationen försämras över tid, och att 

organisationer bör anamma en stödjande kultur för att minska den individuella stressen. Även 

advokater anser att deras arbetsrelaterade stress påverkar deras mentala- och fysiska hälsa, samt 

deras förmåga att representera klienter (Elwork, Andrew & Benjamin, 1995). Larson (2004) 

menar att interna revisorer upplever hög nivå av stress på grund av den höga arbetsbelastningen, 

många deadlines och tidspress. Larsson beskriver vidare att interna revisorer behöver producera 
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ett kvalitetssäkrat arbete, samtidigt som de har en överhängande budgetrestriktion som de skall 

följa för att den slutliga produkten skall bli färdigställd på kortare tid. 

1.2 Problemdiskussion 

Flertalet varierande arbetsuppgifter samt ansvarsskyldighet gentemot chefer och intressenter 

kan göra att revisorer upplever rollkonflikt, rolltvetydighet och en för hård arbetsbelastning 

(Collins & Killough, 1992). Dessa tre variabler är de som ofta karakteriserar arbetsrelaterad 

stress inom forskningen (Jones, Norman & Wier, 2010). Fenomenet antas främst framträda vid 

högsäsong då revisorer upplever korta tidsfrister och långa arbetsdagar (Utami & Supriyadi, 

2013). Den höga tidspressen kan leda till arbetsrelaterad stress (Danna & Griffin, 1999) och 

arbetsbelastningen kan medföra obalans mellan arbetet och familjen (Greenhaus, Collins, Singh 

& Parasuraman, 1997). Enligt Danna och Griffin (1999) är arbetsrelaterad stress, relaterat till 

individens psykologiska välbefinnande. Även Collins och Killough (1992) skriver att 

arbetsrelaterad stress påverkar arbetstillfredsställelsen då revisorer måste hitta en svårfunnen 

balans mellan arbetet och privatlivet. Det försämrade psykologiska välbefinnandet hos revisorer 

till följd av arbetsrelaterad stress ökar revisorernas intentioner att lämna branschen (Greenhaus 

et al, 1997). Juniora revisorer anser att den höga arbetsbelastningen och dess effekt på deras 

psykiska hälsa stämmer väl överens med vad forskningen säger (Callius, 2019). I enlighet med 

detta beskriver Goolsby (1992) att juniora medarbetare till högre grad upplever arbetsrelaterad 

stress jämfört med deras seniora kollegor, särskilt de första fem åren i karriären.  

Revisionsyrket präglas idag av hög arbetsbelastning, pressade tidsplaner, budget press samt lågt 

psykologiskt välbefinnande (Balans, 2019), men även hög personalomsättning (Marténg, 

2018). Mycket forskning har gjorts om den psykiska ohälsans påverkan på revisionens kvalité. 

Det finns även mycket studier kring “low-balling” inom revison som innebär att revisionsbyråer 

knappt tar ut självkostnaden för att istället tjäna på icke-revisionstjänster som konsultering 

(Geiger & Raghunandan, 2002). Forskning kring juniora revisorer har behandlat hur yrket 

påverkar arbetstillfredsställelse, arbetsrelaterad stress samt arbetslivskonflikter (Pradana & 

Salehudin, 2015) och riktar således fokus på fler områden specifikt för att undersöka vad som 

föranleder att de juniora revisorerna slutar. Tidigare forskning har lagt stor vikt vid att studera 

sambandet mellan psykologiskt välbefinnande och revisionens kvalité och för lite har gjorts på 

individnivå. Av denna anledning kommer studien att lägga fokus på sambandet mellan 

arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet i relation till det psykologiska välbefinnandet 

hos juniora revisorer, istället för hur revisionen och firmorna påverkas eller varför juniora 

revisorer tenderar att säga upp sig. För att undersöka detta kommer anställda juniora revisorer 

på Big Four (Ernst & Young, KPMG, Pwc & Deloitte) i Stockholm att användas. 

Förhoppningen med valet av Big Four samt Stockholm är att dessa kan öka studiens 

applicerbarhet, där regionala byråer eller mindre städer skulle kunna försämra denna studies 

relevans. 
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1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att redogöra för hur hög arbetsbelastning, rollkonflikt samt 

rolltvetydighet påverkar juniora revisorers psykologiska välbefinnande. Med fokus på 

individens erfarna negativa konsekvenser. 

 

Forskningsfråga: Hur ser sambandet ut mellan arbetsbelastning, rollkonflikt samt 

rolltvetydighet och juniora revisorers psykologiska välbefinnande? 

1.4 Centrala begrepp 

Arbetsbelastning – definieras som den upplevda mängden krav i arbetsrollen och känslan av 

för mycket jobb att utföra med otillräcklig tid (Parasuraman, Purohit, Godshalk, & Beutell, 

1996). 

Rollkonflikt – uppstår när en anställd slits mellan olika distinkta krav på arbetsplatsen eller 

mellan något som hen inte vill göra eller känner inte hör till sina arbetsuppgifter (Cooper & 

Marshall, 1976). 

Rolltvetydighet – beskrivs som när en individ upplever att hen saknar tillräcklig med 

information för att leva upp till sin roll, och således inte vet vad som förväntas (Jones et al., 

2010).  

Arbetsrelaterad stress – uppstår när en individs kapabilitet, resurser och behov inte matchar 

arbetsuppgifterna (Palmer, Cooper & Thomas, 2004). 

Psykologiskt välbefinnande – definieras som optimal psykisk funktion och erfarenhet (Ryan & 

Deci, 2001). 

1.5 Disposition 

Denna studie inleds med en bakgrund och problemdiskussion och avslutas med syfte, 

forskningsfråga samt centrala begrepp som behandlas i studien. Det andra kapitlet redogör för 

den teoretiska referensramen och introducerar forskningsmodellen. Tredje kapitlet presenteras 

studiens tillvägagångssätt samt dess reliabilitet och validitet. Sedan följer resultatkapitlet som 

redogör för studiens resultat med viss analys för att övergå till en djupgående analys i kapitel 

fem. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, implikationer samt förslag till fortsatt 

forskning i kapitel sex. 

Figur 1: Studiens disposition 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Det andra kapitlet i denna studie redogör för den befintliga teorin inom det valda ämnet som 

ligger till grund för utförandet av studien. Sedan ställs hypoteser upp och forskningsmodellen 

presenteras.  

2.1 Teori och hypoteser 

Den teoretiska forskningsmodellen som tillämpas i denna studie har sin grund i Jones et al. 

(2010) studie. Forskarnas modell är i sin tur en sammanslagning av Danna och Griffin (1999) 

samt Fogarty, Singh, Rhoads och Moore (2000) respektive modeller. Jones et al. (2010) 

omfattande modell tar hänsyn till styrning, arbetsrelaterad- och hälsopsykologi, medan 

skribenterna har gjort en förenkling av denna modell för att belysa de bakomliggande faktorerna 

till arbetsrelaterad stress.  

Generellt delas källor till arbetsrelaterad stress, som är hänförbara till individen, upp i tre 

kategorier – arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet. Psykologiskt välbefinnande kan 

komma att försämras givet att den arbetsrelaterade stressen upplevs över en längre tidsperiod. 

Detta bildar ett sambandsförhållande från faktorer till stress, och sedan från stress till 

psykologiskt välbefinnande. (Jones et al., 2010) Även Parker och Decotiis (1983) observerade 

sambandet mellan stressorer som källa till arbetsrelaterad stress, detta resulterade i en första 

nivå av konsekvenser, som ses som kortsiktig psykologisk påfrestning, exempelvis ångest. 

Forskarna beskriver vidare att om individen upplever arbetsrelaterad stress över en längre 

period tenderar det leda till en andra nivå av konsekvenser, försämrat psykologiskt 

välbefinnande.  

2.1.1 Arbetsbelastning 

Parasuraman et al. (1996) definierar arbetsbelastning som den upplevda mängden krav som 

ställs på individen i dennes roll och känslan av att utföra för mycket jobb på för kort tid. Cooper 

och Marshall (1976) skriver att mycket forskning har gjorts kring sambandet mellan 

arbetsförhållanden och psykiskt samt fysiskt hälsa. Enligt Cooper och Marshall (1976) fann 

Kornhauser (1965) att försämrad mental hälsa är direkt relaterad till, icke-angenäma 

arbetsförhållanden, nödvändigheten av att jobba snabbt och överdrivna arbetstimmar. 

Ytterligare forskning från French och Caplan (1973) skiljer på hög arbetsbelastning mellan det 

kvantitativa och det kvalitativa. Där den kvantitativa arbetsbelastningen refererar till för mycket 

att göra samt de kvalitativa att arbetsuppgifterna är för svåra att utföra (Cooper & Marshall, 

1976).  

Arbetsbelastning bland revisorer kännetecknas även som tidspress då arbetsbördan ökar under 

högsäsong, samtidigt som tidshorisonten för uppgiften förblir den samma (Jones et al., 2010). 

Motsägelsevis visade Ehlen, Cluskey och Rivers (2000) att det inte var någon skillnad på 

stressnivå mellan hög- och lågsäsong, trots en 25 procentig ökning av arbetstid. Collins och 

Killough (1992) beskriver i sin studie att arbetsrelaterad stress även kan uppstå till följd av att 

inte ha nog att göra. Detta medför risken att juniora revisorer upplever för hög arbetsrelaterad 

stress under högsäsong till följd av ökad arbetsbelastning, och under lågsäsong på grund av 

avsaknaden av arbetsuppgifter. Pradana och Salehudin (2015) genomförde en studie på juniora 
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revisorer som visar att det finns ett starkt samband mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad 

stress. Forskningen visade även att arbetsbelastning och jobbtillfredställelse hade ett negativt 

samband, därigenom ökar intentionen att säga upp sig. 

Hypotes 1a: Det råder ett positivt samband mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress 

hos juniora revisorer.  

2.1.2 Rollkonflikt 

Cooper och Marshall (1976) beskriver att rollkonflikt uppstår när en anställd slits mellan olika 

distinkta krav på arbetsplatsen eller mellan något som hen inte vill göra eller känner inte hör till 

sina arbetsuppgifter. Forskarna beskriver vidare att den vanligaste orsaken till att rollkonflikter 

uppstår är när en person hamnar mellan två olika grupper och dess olika förväntningar på hur 

individen skall bete sig eller vad som bör utföras på arbetsplatsen. Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek 

& Rosenthal (1964) fann att individer som upplevde mer rollkonflikter på jobbet kände mindre 

jobbtillfredsställelse och mer jobbrelaterade spänningar. Kahn et al. (1964) visade även att desto 

mer makt eller auktoritet personen besatt, som delegerade arbetsuppgifterna vilka resulterade i 

rollkonflikter, desto mindre jobbtillfredsställelse kände den styrda personen. Enligt Gaertner 

och Ruhe (1981) upplever auktoriserade revisorer fenomenet rollkonflikt i större utsträckning 

än de juniora revisorerna, och kopplades även till psykologiska påfrestningar i French och 

Caplans (1973) studie.  

Revisorer har en gränsstyrande roll då det kräver interaktioner med flertalet individer både i 

och utanför organisationen (Goolsby, 1992). Revisorns gränsstyrande roll leder till 

interaktioner med interna kollegor (underordnade, projektmedlemmar samt chefer) och externa 

parter (klienter & normsättare) vilket skapar förutsättningar för oväntade konflikter. Dessa 

inblandade parter kan därmed leda till ökade nivåer av arbetsrelaterad stress (Gill, Flaschner, 

& Shachar, 2006). Revisorer är särskilt utsatta för stress på jobbet då de står mellan 

ansvarsskyldighet gentemot ledningen, klienter och intressenter. Vid oenighet med kunden 

tenderar klienter att hota med att byta revisionsbyrå vilket också blir en stressfaktor för 

revisorer. (Chow & Rice, 1982)  

Hypotes 1b: Det råder ett positivt samband mellan rollkonflikt och arbetsrelaterad stress hos 

juniora revisorer. 

2.1.3 Rolltvetydighet  

En annan faktor som påverkar individens arbetsrelaterade stress är individens roll i 

organisationen (Jones et al., 2010). Cooper och Marshall (1976) beskriver att en stor mängd 

forskning har gjorts gällande rolltvetydighet och konflikter mellan olika roller. Forskarna 

beskriver att om en person känner att arbetsuppgifterna och vilket ansvar individen har är 

otydliga, har hen en osäker roll i organisationen. Vidare beskriver de att om arbetskollegornas 

uppfattning om vad som förväntas av individen är otydligt, uppstår rolltvetydighet. Gaertner 

och Ruhe (1981) belyser att rolltvetydighet hos juniora revisorer kan uppstå vid avsaknaden av 

en egen nisch i sin roll inom organisationen. Detta kan enligt forskarna leda till försämrad 

jobbtillfredsställelse och ökad benägenhet att säga upp sig.  Tidigare forskning indikerar att 
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rolltvetydighet samt rollkonflikt ökar sannolikheten för juniora medarbetare att uppleva 

arbetsrelaterad stress (Kahn et al., 1964)  

Hypotes 1c: Det råder ett positivt samband mellan rolltvetydighet och arbetsrelaterad stress 

hos juniora revisorer. 

2.1.4 Arbetsrelaterad stress 

Shirom, Eden, Silberwasser och Kellermann (1973) som har genomfört en stor sofistikerad 

läkemedel studie, visar att chefsbefattningar, kontorsliknande- och professionella yrken var mer 

benägna att uppleva arbetsrelaterad stress, än de arbeten som var fysiskt lagda. Enligt Lazarus 

och Folkman (1984) är ordet stress en organiserande term, som skall användas för att beskriva 

ett brett område av fenomen. De beskriver vidare att stress inte bör ses som en variabel, men 

som en rubrik som består av ett flertal variabler och processer. Enligt Fink (2010) är stress den 

ospecificerade responsen på kroppen givet en förfrågan. Det nationella institutet för 

arbetsrelaterad stress och hälsa skrev år 1999 att stress är det skadliga känslomässiga och 

psykologiska effekterna som uppstår när en individs kapabilitet, resurser och behov inte 

matchar arbetsuppgifterna (Palmer, Cooper & Thomas, 2004). Forskarna skriver även att stress 

kan uppstå när den upplevda pressen överstiger den upplevda känslan av att kunna hantera 

situationen. Arbetsrelaterad stress inom revision har definierats som:  

“...how professionals perceive individual pressures at a specific point in time as 

well as the cumulative effects of pressure over time.”(DeZoort & Lord, 1997, s. 33) 

Stress inom revision kan i viss utsträckning öka effektiviteten, fokus på uppgiften och 

problemlösning, samt minska uppmärksamheten mot icke relevant information. Risken med 

den höga pressen över en längre period är att det kan leda till dysfunktionellt beteende och 

försämrat välbefinnande. (DeZoort & Lord, 1997) Försämrat psykologiskt välbefinnande till 

följd av arbetsrelaterad stress kan visa sig genom flertalet olika beteenden hos individen, 

exempelvis minskad fysisk träning, försämrad diet, sämre sömnvanor och ökad konsumtion av 

koffein, nikotin samt alkohol (Jones et al., 2010).  

Hypotes 2: Det råder ett negativt samband mellan arbetsrelaterad stress och psykologiskt 

välbefinnande hos juniora revisorer. 

2.1.5 Psykologiskt välbefinnande 

Psykologiskt välbefinnande är ett svårdefinierat begrepp eftersom det har olika innebörd 

beroende på individen (Wright & Huang, 2012). Enligt Ryan och Deci (2001, s. 142) definieras 

konceptet psykologiskt välbefinnande som:  

“The concept of well-being refers to optimal psychological functioning and 

experience.” 

Forskningen inom området delar upp konceptet i två delar. Den första delen är det eudaimoniska 

perspektivet som berör både det psykiska och fysiska välbefinnande, och även teorin om 

självförverkligande vilken beskriver hur viktigt självförverkligande är för individen samt hur 

det ska uppnås. Den andra delen är den hedoniska forskningstraditionen som studerar hur 

individen värderar tillfredsställelsen med livet och arbetet men även sinnesställningen som kan 
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vara både positiv och negativ och undersöks med konceptet subjektivt välbefinnande. (Ryan & 

Deci, 2001) 

Revision anses generellt vara ett högt stressrelaterat yrke. Revisorer har upplevt att deras rök- 

och alkoholvanor försämras, samt ökade kroniska ryggsmärtor och huvudvärk till följd av 

stress. (Gaertner & Ruhe, 1981) Wright och Bonett (1992) visar att det finns ett samband mellan 

personalomsättning och de anställdas psykologiska välbefinnande. Men även inom 

organisationsforskning är sambandet mellan psykologiskt välbefinnande och arbetsprestation 

välstuderat (Wright, Cropanzano & Meyer, 2004). Terry, Nielsen och Perchard (1993) 

studerade hur arbetsrelaterad stress påverkar det psykologiska välbefinnandet, men intresserade 

sig även för hur variablerna arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet påverkade det 

psykologiska välbefinnandet.  

2.2 Forskningmodell med hypoteser 

Modellen nedan visar tre olika stresskällor på arbetsplatsen hos juniora revisorer kopplade till 

arbetsrelaterad stress (nivå 1 utfall). Det första utfallet relateras sedan till psykologiskt 

välbefinnande (nivå 2 utfall), vilket är denna studies slutgiltiga syfte att undersöka hos juniora 

revisorer. Modellen kritiseras då den inte tar hänsyn till de individuella skillnaderna och 

perceptuella samt kognitiva processer som kan stödja dessa skillnader (Cooper, Dewe & 

O’Driscoll, 2001). Valet att inte inkludera personlighetstyper i modellen motiveras av att de 

inte tas med i varken Jones et al. (2010); Fogarty et al. (2000) eller Danna och Griffin (1999), 

samt den begränsade tidsfristen för denna studie.   

 

Figur 2: Hypotetisk forskningsmodell 

Anpassad efter Jones, Norman och Wier (2010, sid. 23). 

Hypoteserna H1a, H1b samt H1c antas samverka positivt med arbetsrelaterad stress, detta 

illustreras i modellen med hjälp av de positiva tecknen vid H1a, H1b och H1c. Arbetsrelaterad 

stress antas ha en negativ påverkan på det psykologiska välbefinnandet hos juniora revisorer 

(H2), illustrerat av H2- mellan nivå 1 och nivå 2 utfall. 
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3 METOD 

I metod kapitlet presenteras studiens vetenskapliga metod där forskningsansatsen, 

forskningsfilosofin samt litteratursökningen redogörs för. Därefter presenteras utformning av 

enkät, operationalisering av begrepp, datainsamling samt dataanalys. Slutligen behandlas 

metodproblem. 

3.1 Forskningsansats 

Deduktiv metod användes, där Cooper och Marshalls teori samt Jones, Norman och Wiers 

forskningmodell om arbetsrelaterad stress utgjorde den teoretiska referensramen. Den 

teoretiska referensramen användes för att ställa upp hypoteser. Utifrån detta gjordes 

observationer genom en kvantitativ undersökning för att kunna fastställa sambandet mellan 

teori och verklighet, alternativt falsifieras hypotesen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).   

Då syftet med denna studie var att studera juniora revisorers psykologiska välbefinnande genom 

en enkät, kunde inte resultaten vara mångtydiga eller relativa, därmed utgår studien från ett 

objektivt synsätt. Eftersom studien har erhållit sin information genom en enkät (bilaga 1), och 

således försökt att se hur verkligheten är förskaffad, har ett empiriskt synsätt tillämpats.  

3.2 Litteratursökning 

För att erhålla data om den valda forskningsfrågan till denna studie användes Google Scholar, 

Scopus samt Ebsco. Sökningarna innefattade sökorden, junior auditors, psychological well-

being, work-related stress, work overload, role conflict och role ambiguity. Sökorden var på 

engelska för att öka mängden potentiell användbar litteratur, men gjordes även på svenska. 

Litteratursökningen innefattade förutom direkta sökningar även kedjesökningar via publicerade 

vetenskapliga artiklar för att enklare hitta relaterad forskning. Årtal har inte tagits i beaktande 

vid sökning av vetenskapliga artiklar då innehållet ansetts vara av mer vikt. 

Populärvetenskapliga hemsidor har använts för att finna information om vad som skrivs i 

dagsläget, som inte inkluderas i forskningen.  

3.3 Utformning av enkät  

Enkäten i bilaga 1 utformades med hjälp av Google formulär och innehöll 21 frågor uppdelade 

i sex sektioner. Den första delen syftade till att klargöra den demografiska bakgrunden av 

respondenterna och dess överrensstämmelse med det tänkta urvalet. Sedan följde sektionerna 

arbetsbelastning, rollkonflikt, rolltvetydighet, arbetsrelaterad stress samt psykologiskt 

välbefinnande. Inom varje sektion fick respondenterna ta ställning till olika frågor kopplade till 

deras arbetssituation samt arbetsrelaterad stress och psykologiskt välbefinnande. Frågorna 

besvarades med hjälp av en femgradig Likert-skala. Skalan för frågorna i enkäten var utformade 

från “Håller ej med” som då resulterar i att respondenten svarade 1, till “Håller helt med” som 

innebar att respondenten svarade 5. Den femgradiga skalan valdes för att förenkla för 

respondentens att ta ställning istället för att utvärdera en sjugradig skala som innehåller fler 

svarsalternativ. Enligt Hodge och Gillespie (2003) uppfattas det neutrala alternativet i enkäten 

som ett tryggt alternativ när respondenten känner att denne inte hade tillräckligt med 

information och kunskap för att ta ställning till frågan men även för att minska styrkan i deras 

ställningstagande.  
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Frågorna ställdes i negativ form för att fånga respondenternas uppmärksamhet och eftertanke 

innan svaren lämnades, för att skapa kognitiv komplexitet, vilket gjorde att respondenten 

behövde ta ett än mer aktivt ställningstagande (Hodge & Gillespie, 2003). Enkätfrågorna var 

ställda på svenska för att underlätta förståelsen och undvika feltolkningar. Originalfrågorna från 

Jones et al. (2010) översattes först till svenska från engelska av författarna, för att sedan 

översättas tillbaka till engelska av en oberoende utomstående person. Sedan jämfördes de två 

engelska versionerna och inga betydande skillnader fanns att finna. Små nödvändiga 

förtydligande krävdes för att utformandet av frågorna skulle bli nog tillförlitliga. Denna metod 

kallas för ”back-translation”. 

3.4 Operationaliseringar 

Arbetsbelastning operationaliserades i enkäten genom att respondenterna svarade på frågor om 

prestationsförväntningar, tidsbrist, arbetsbörda samt obalans mellan arbets- och privatliv. 

Rollkonflikt har mätts genom frågor som berörde riktlinjer och principer, direktiv och 

befallningar samt tillfredställandet av olika förväntningar från intressenter som chefer, kollegor 

och klienter. Rolltvetydighet studerades genom frågor gällande om respondenterna hade flera 

mål att uppnå samtidigt, förväntningarna på respondenterna samt utvärdering av deras 

prestationer som rör karriärutveckling. Arbetsrelaterad stress operationaliserades med frågor 

om respondenternas sömnvanor, ifall de kände möjligheten att släppa jobbet efter arbetstid samt 

om arbetet var en källa till stress hos individen. Slutligen har det psykologiska välbefinnandet 

granskats genom att fråga respondenterna om deras livssituation, karriärsval samt deras 

psykologiska välbefinnande. 

3.5 Datainsamling och urval 

Enkäten utfördes i elektronisk form som en webbenkät och skickades via mail till individer med 

chefsbefattningar inom Big Four i Stockholm, vilka sedan vidarebefordrade enkäten till sina 

underordnade juniora revisorer. Fördelarna med en webbenkät är dels det snabba insamlandet, 

kostnadseffektiviteten, frihet från geografins bundenhet och respondenternas svar behöver 

heller inte läsas in manuellt (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, 2010).  

Populationen specificerades som juniora revisorer med 1–5 års arbetslivserfarenhet inom 

revision på firmorna inom Big Four. Juniora revisorer med 1–5 års erfarenhet har valts av 

anledningen att de ska ha hunnit uppleva arbetssituationen samt stressen som präglar 

revisionsbranschen, men fortfarande vara juniora ur aspekten som är hierarkitrappan. Goolsby 

(1992) belyser att yngre medarbetare till högre grad tenderar att erfara arbetsrelaterad stress de 

första fem åren i karriären.  

Enkäten skickades till 201 juniora revisorer verksamma hos Ernst & Young, KPMG samt PwC 

i Stockholm. Revisionsbyrån Deloitte valde att avstå från undersökningen på grund av 

policyskäl och är därmed inte inkluderade i studien. Till de deltagande företagen skickades 67 

enkäter vardera. Antalet svar som erhölls var 60 stycken, vilket resulterar i att svarsfrekvensen 

för denna studie var 29,9 procent. Tidigare forskning inom området har erhållit svarsfrekvens 

mellan 11 och 28 procent (McNamara & Liyanarachchi, 2008; Mohd Nor, 2011; Umans, 

Broberg, Schmidt, Nilsson & Olsson, 2016), och därmed ansågs den erhållna svarsfrekvensen 

godtagbar.  
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3.6 Dataanalys 

Den insamlade empirin sammanställdes och den demografiska bakgrunden hos respondenterna 

fastställdes. Respondenternas svar inom de olika sektionerna summerades för att bilda fem 

variabler utav 18 frågor. En respondents svar inom varje sektion kunde sammanlagt uppgå till 

15 givet tre frågor inom en sektion, vilket skulle visa på hög nivå av exempelvis rollkonflikt. 

Sektionen arbetsbelastning har viktats med en faktor på 0,6, då den innehöll fem frågor, för att 

skapa jämförbara värden med de variabler som endast innehåller tre frågor. Liknande 

tillvägagångsätt användes för rolltvetydighet, med en faktor på 0,75 då denna sektion innehöll 

fyra frågor. Likert-skalan för psykologiskt välbefinnande har vänts för att 1 ska representera 

lågt psykologiskt välbefinnande och 5 visar på god psykologiskt välbefinnande. Detta har gjorts 

för att öka den visuella förståelsen. Sedan har dataverktyget minitab använts för att beräkna 

medelvärdet, standardavvikelsen samt Cronbach’s Alpha för alla variabler. Därefter, utfördes 

ett korrelationstest mellan variablerna arbetsbelastning, rollkonflikt samt rolltvetydighet i 

relation till arbetsrelaterad stress och psykologiskt välbefinnande.  För att belysa risken att 

empirin inte är statistik säkerställd användes p-värde. Även regressionsanalyser har tagits fram 

för: arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet kontra arbetsrelaterad stress; samt 

arbetsrelaterad stress kontra psykologiskt välbefinnande. Regressionsanalysen togs fram för att 

erhålla riktningskoefficienter, p-värden, VIF (multikollinearitet) samt R-sq.  

Regressionsanalys för arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet kontra psykologiskt 

välbefinnande togs fram då riktningskoefficienterna för hypotes-1b/c var svaga med icke 

erforderligt p-värde. Denna regression utfördes i syfte att undersöka om elimineringen av nivå 

1 utfall resulterade i mer tillförlitliga riktningskoefficienter med högre signifikansnivå hos de 

oberoende variablerna kontra psykologiskt välbefinnande. Analysen utfördes genom jämförelse 

med tidigare forskning och den teoretiska referensramen. 

3.7 Metodproblem 

Validitet syftar till att säkerställa att det som avses att mätas, verkligen mäts (David & Sutton, 

2016). För att säkerställa att denna studies enkät mätt det som avsågs att mätas har tidigare 

beprövade enkätfrågor använts. Jones et al. (2010) publicerade en liknande studie i “Behavioral 

Research in Accounting” och rankas högt i den så kallade ABS listan (Paul, 2018). Då Jones et 

al. (2010) använt dessa frågor som blivit validerade och publicerade, var frågorna att anses som 

säkerställda att mäta det denna studie syftar till. Ett metodproblem som kan ha uppstått är vid 

enkätutskick, då de skickades till avdelningschefer som i sin tur vidarebefordrade enkäten till 

de juniora revisorerna. Detta kan ha medfört en indirekt påverkan hos de juniora revisorerna, 

om de kände sig motvilliga att tillhandahålla sanningsenliga svar till följd av att de blivit 

tilldelade enkäten av sin chef. Denna problematik var dock oundviklig då skribenterna inte 

kunde få tillgång till samtliga juniora revisorers kontaktuppgifter. Ytterligare metodproblem för 

denna studie är att den begränsades till Big Four i Stockholm, med ett relativt litet urval, och 

endast 60 erhållna svar. Dock, är det fördelaktigt att Big Four har studerats då dessa firmor 

återfinns i hela världen.  

För att förminska vanliga metodproblem var respondenterna anonyma för att öka sannolikheten 

att erhålla sanningsenliga svar. Ytterligare medel för undvikandet av metodproblem innebar att 
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förtydliga neutraliteten i respondenternas svar då det inte existerar några rätt eller fel svar, utan 

endast deras enskilda förnimmelse gällande arbetssituationen. Ett enkelt språk försöktes att 

uppnås för att eliminera missförstånd samt tvetydighet. Respondenterna uppgav heller inte 

vilken firma de jobbade på för att säkerställa både deras och organisationens anonymitet, 

därmed påverkades inte denna studie av att Deloitte inte medverkade.  

Reliabilitet syftar till att förklara sannolikheten att denna studies resultat går att replikera. Hög 

grad av reliabilitet innebär således att liknande resultat ska kunna erhållas vid ett senare tillfälle 

om studien genomförs av en ny oberoende forskare (David & Sutton, 2016). Ett ytterligare 

enkätutskick skulle påvisa om denna studie innehar hög grad av reliabilitet, dock var detta inte 

görbart på grund av den begränsade tidsfristen. Vid sammanställning av resultat användes Excel 

samt det statistiska programmet Minitab för att minimera den mänskliga faktorn och därmed 

risken för fel. För att öka möjligheten till replikering har en detaljerad beskrivning av 

arbetsgången försökts att formuleras.  
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4 RESULTAT 
Detta kapitel redogör för studiens resultat. Respondenternas demografiska uppdelning och 

normalitetstest presenteras. Sedan presenteras korrelationstest och regressionsanalyser för att 

redogöra för observationerna. Sammanfattningsvis illustreras detta i forskningsmodellen.   

4.1 Beskrivande statistik 

De 60 respondenterna hade en bra könsfördelning där 53,3 procent av deltagarna var kvinnor 

och 46,7 procent män och redogörs i TABELL 1. Då syftet med studien var att undersöka 

juniora revisorer har även ålder tillfrågats och fördelningen illustreras i TABELL 2. Resultaten 

från enkäten visar därmed att majoriteten är mellan 26 – 29 år. Arbetslivserfarenhet bland de 

juniora revisorerna varierar mellan 1 – 5 år, och den största gruppen i denna studie har jobbat 2 

år, se TABELL 3. 

             TABELL 1: Respondenternas kön          TABELL 2: Respondenternas ålder 

Kön Antal Procent 

Kvinna 32 53,3 

Man 28 46,7 

Totalt 60 100 

 

      TABELL 3: Respondenternas arbetserfarenhet  

 

                   

 

 

 

 

4.2 Normalitetstest 

TABELL 4 redogör för antal observationer, medelvärde, standardavvikelse samt Cronbach´s 

Alpha. Dessa värden syftar till att beskriva de erhållna svarens genomsnitt och dess avvikelser. 

Ett medelvärde på nio skulle indikerat på likgiltighet hos respondenterna.  Genom användandet 

av Cronbach´s Alpha ämnar skribenterna till att stärka validiteten, då detta värde beskriver till 

vilken grad olika variabler mäter samma fenomen. De erhållna enkätsvaren för de olika 

sektionerna redovisas i bilaga 2.  

 

 

 

 

Ålder Antal Procent 

22 – 25 år 16 26,7 

26 – 29 år 33 55 

30+ år 11 18,3 

Totalt 60 100 

Arbetserfarenhet Antal Procent 

1 år 11 18,3 

2 år 25 41,7 

3 år 11 18,3 

4 år 10 16,7 

5 år 3 5 

Totalt 60 100 
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TABELL 4: Normalitetstest  

Variabel Total Medelvärde StdAv 

  Antal     

Arbetsbelastning 60 11,33 2,744 

Rollkonflikt 60 7,133 3,191 

Rolltvetydighet 60 8,213 2,54 

Arbetsrelaterad 

stress 

60 10,267 3,434 

Psykologiskt 

välbefinnande 

60 8 3,35 

Total 60 44,943 11,203 

Cronbach's Alpha       

0,8125       

 

Medelvärdet för sektionerna arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress hade de högsta värdena. 

Arbetsbelastning med ett medelvärde på 11,33 av 15 tyder på hög arbetsbelastning hos juniora 

revisorer som besvarat enkäten. Även arbetsrelaterad stress har ett högt medelvärde på 10,267, 

vilket kan innebära att de lider av arbetsrelaterad stress. För variablerna rollkonflikt samt 

rolltvetydighet var medelvärdet 7,133 respektive 8,213 vilket kan innebära att respondenterna 

inte erfar dessa fenomen eller saknar kunskap gällande dessa variabler. Medelvärdet för 

psykologiskt välbefinnande är under nio men i detta fall skulle ett lågt medelvärde tyda på 

försämrat psykologiskt välbefinnande då skalan inom denna sektion är spegelvänd. 

Psykologiskt välbefinnande är ett mångfacetterat och svårdefinierat begrepp, vilket kan förklara 

det realistiska medelvärdet då respondenterna mest troligt skiljer sig åt sinsemellan. 

Standardavvikelsen (StdAv) varierar från 2,54 till 3,434 för variablerna och visar på god 

normalfördelning för det insamlade data och visas i TABELL 4. Dessa resultat är i enlighet 

med juniora revisorers arbetsuppgifter, ansvar och krav som ställs på dem, då de inte har någon 

markant självständighet på arbetsplatsen ännu. Därmed kan arbetsbelastning vara juniora 

revisorers största utmaning på arbetsplatsen. 

Cronbach’s Alpha är ett mått på intern konsistens av ett test. Intern konsistens beskriver till 

vilken grad aspekterna i ett test mäter samma koncept och är således internt sammankopplade 

(Tavakol & Dennick, 2011). Värdet för Cronbach’s Alpha sträcker sig mellan 0 och 1, där 1 

visar på absolut intern sammankoppling mellan variablerna. Ett Cronbach’s Alpha värde över 

0,8 innebär hög intern samhörighet. I fall Cronbach’s Alpha understiger 0,6 antas variablerna 

inte mäta samma aspekt. (Hair, Wolfinbarger, Money, Samouel & Page, 2011) Vi kan således 

med god säkerhet säga att de bakomliggande enkätfrågorna inom de olika sektionerna mäter 

respektive variabel. Cronbach´s Alpha presenteras i TABELL 4 som ett genomsnitt för de fem 

sektionerna och uppgår till 0,8125. 
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4.3 Korrelationstest 

Ett Pearson korrelationstest utfördes för att kunna beskriva hur variablerna är korrelerade. Detta 

test gjordes med ett konfidensintervall på 95 procent. Korrelationstestet syftar till att visa 

sambandens styrka och riktning mellan variablerna. 

TABELL 5: Korrelationsmatris 

  Arbetsbelastning Rollkonflikt Rolltvetydighet Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress 0,807 0,445 0,383   

  0,001 0,001 0,003   

Psykologiskt välbefinnande -0,67 -0,664 -0,66 -0,604 

  0,001 0,001 0,001 0,001 

Cell innehåll         

      Pearson korrelation         

      P-Värde         

 

Den mest signifikanta korrelationen föreligger mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad 

stress, som uppgår till 0,807 med ett p-värde lägre än 0,001. Korrelationen är hög och risken 

för slumpens inverkan på resultatet är minimal. Förhållandet mellan rollkonflikt och 

arbetsrelaterad stress har en svag korrelation på 0,445 med en signifikansnivå mindre än 0,001. 

Här är sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln mindre, dock visar p-värdet på 

att sambandet är signifikant. Rolltvetydighet och arbetsrelaterad stress har något lägre 

korrelation sinsemellan på 0,383 med lite högre signifikansnivå på 0,003. Detta samband har 

svagast korrelation av de samband som undersöks i denna studie samt högst p-värde. 

Korrelationstestet för arbetsbelastning, rollkonflikt samt rolltvetydighet kontra psykologiskt 

välbefinnande visade att dessa hade en korrelation på -0,67, -0,664 respektive -0,66. Dessa tre 

korrelationer hade en god signifikansnivå under 0,001. Enligt Pearsons korrelationstest 

framkommer en negativ korrelation mellan arbetsrelaterad stress och psykologiskt 

välbefinnande på -0,604 med en signifikansnivå som understiger 0,001.  

Sammanfattningsvis kan vi med viss försiktighet konstatera att det endast är arbetsbelastning 

som har en stark samvariation med juniora revisorers arbetsrelaterade stress, och att 

arbetsrelaterad stress har en negativ samvariation med psykologiskt välbefinnande för juniora 

revisorer. Detta styrker H1a och H2, och motsäger H1b och H1c. Sedermera, visar matrisen att 

arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet har ett relativt starkt negativt samband med 

psykologiskt välbefinnande.  
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4.4 Regressioner 

En regressionsanalys har utförts för arbetsrelaterad stress kontra de tre oberoende variablerna, 

arbetsbelastning, rollkonflikt samt rolltvetydighet. Regressionsanalys har tagits fram för 

sambandet mellan psykologiskt välbefinnande och arbetsrelaterad stress. Slutligen har en 

regression gjorts för psykologiskt välbefinnande i relation till arbetsbelastning, rollkonflikt och 

rolltvetydighet.  P-värde förklarar hur stor chansen är att slumpen tillhandahållit resultaten, om 

värdet är lågt är resultatet signifikant. Vanligtvis önskas ett p-värde mindre än 0,05, dock tillåts 

ofta en signifikansnivå på 0,1 i företagsekonomiska studier (se exempelvis, Tagesson, 

Dahlgren, Gamlen & Håkansson, 2005; Lennox, 1999). Multikollinearitet (VIF) beskriver om 

variabler som mäter samma fenomen är inbördes separerbara. Multikollinearitet har en tumregel 

att understiga fem för att anses godtagbar (Craney & Surles, 2002). Samtliga 

multikollineariteter understiger fem som tyder på att det inte föreligger något 

multikollinearitetsproblem mellan de oberoende variablerna i regressionsanalyserna. 

TABELL 6: Regressionsanalys 1 

Regressionsanalys: Arbetsrelaterad stress kontra 

arbetsbelastning, rollkonflikt & rolltvetydighet 

Modellsummering    

S R-sq   
2,07146 65,46%   

Koefficienter    

Term Koef P-Värde VIF 

Konstant -0,88 0,484 
 

Arbetsbelastning 0,999 0,001 1,41 

Rollkonflikt 0,097 0,485 2,66 

Rolltvetydighet -0,105 0,538 2,56 

 

Regressionsanalys 1 visar att 65,46 procent (R-sq) av variationen i arbetsrelaterad stress kan 

förklaras av variablerna arbetsbelastning, rollkonflikt samt rolltvetydighet med en 

standardavvikelse (S) på cirka 2,1. Koefficienterna visar hur mycket arbetsrelaterad stress 

förändras givet att respektive oberoende variabel ökar med 1. Arbetsbelastningens påverkan på 

arbetsrelaterad stress har en riktningskoefficient på 0,999 med ett p-värde < 0,001, vilket visar 

på en god signifikans. Rollkonfliktens riktningskoefficient på 0,097 där p-värdet < 0,485, 

innebär att rollkonflikt har en liten påverkan på arbetsrelaterad stress, samt att denna påverkan 

inte är statistiskt säkerställd då p-värdet är högt. Rolltvetydighet har en motsägelsefull 

riktningskoefficient på -0,105 med ett p-värde < 0,538, som visar en osäker bild av 

rolltvetydighetens påverkan på arbetsrelaterad stress. Det höga p-värdet för rolltvetydighet 

indikerar att detta resultat inte kan ses som riktigt.  
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TABELL 7: Regressionsanalys 2 

Regressionsanalys: Pyskologiskt 

välbefinnande kontra arbetsrelaterad stress     

Modellsummering       

S R-sq     

2,69221 36,50%     

Koefficienter       

Term Koef P-Värde VIF 

Konstant 14,05 0,001   

Arbetsrelaterad stress -0,589 0,001 1 

 

Regressionsanalys 2 har utförts för relationen mellan psykologiskt välbefinnande och 

arbetsrelaterad stress med en låg R-sq på 36,50 procent och en standardavvikelse på cirka 2,7. 

Sambandet mellan psykologiskt välbefinnande och arbetsrelaterad stress har en 

riktningskoefficient på -0,589 med ett p-värde < 0,001. Här finns det ett negativt samband som 

innebär att när arbetsrelaterad stress ökar med 1, kommer psykologiskt välbefinnande sjunka 

med cirka 0,6, med en signifikansnivå på 0,001.  

TABELL 8: Regressionsanalys 3 

Regressionsanalys: Pyskologiskt välbefinnande kontra 

arbetsbelastning, rollkonflikt & rolltvetydighet   

Modellsummering       

S R-sq     

2,13185 61,55%     

Koefficienter       

Term Koef P-Värde VIF 

Konstant 18,46 0,001   

Arbetsbelastning -0,503 0,001 1,41 

Rollkonflikt -0,249 0,085 2,66 

Rolltvetydighet -0,362 0,043 2,56 

 

Regressionsanalys 3 har utförts för att se om arbetsrelaterad stress är ett överflödigt steg i 

modellen som denna studie undersöker. Denna regression visar hur de oberoende variablerna 

påverkar psykologiskt välbefinnande direkt, utan att inkludera arbetsrelaterad stress i 

beräkningen. Detta är ett utom-hypotetiskt fynd till följd av ren nyfikenhet samt de osäkra 

sambanden mellan rollkonflikt, rolltvetydighet kontra arbetsrelaterad stress. Psykologiska 

välbefinnandets variation kan förklaras till 61,55 procent av variablerna arbetsbelastning, 

rollkonflikt och rolltvetydighet, med en standardavvikelse på cirka 2,1. De negativa 

koefficienterna tydliggör hur psykologiskt välbefinnande sjunker när arbetsbelastning, 

rollkonflikt, eller rolltvetydighet ökar med 1. Riktningskoefficienten för; arbetsbelastning är -

0,503 där p-värdet < 0,001, rollkonflikt är -0,249 med ett p-värde < 0,085 och rolltvetydighet 

är -0,362 där p-värdet < 0,043. Här visar resultatet en mer realistisk bild för rollkonflikt samt 

rolltvetydighet, men arbetsbelastningens påverkan halverades jämfört med dess påverkan på 
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arbetsrelaterad stress. P-värdena är bättre då de innebär att det är en lägre risk att slumpen 

tillhandahållit dessa resultat än i regressionsanalys 1.  

4.4.1 Hypotesprövningar  

Nedan följer figur 3 innehållande de tidigare nämnda riktningskoefficienterna. Förutom 

riktningskoefficienterna för hypoteserna (H1a, H1b, H1c & H2) är riktningskoefficienterna för 

de oberoende variablerna direkt kopplade till psykologiskt välbefinnande inkluderade (utom-

hypotetiska).  

 

Figur 3: Forskningsmodell för hypotesprövningar 

P* < 0.1 P** < 0,05 P*** < 0,001 

AB = Arbetsbelastning RK = Rollkonflikt RT = Rolltvetydighet AS = Arbetsrelaterad stress 

PV = Psykologiskt välbefinnande 

Sammanfattningsvis visar regression 1 i likhet med korrelationen att arbetsbelastning har ett 

starkt samband med arbetsrelaterad stress som styrker H1a än mer. Vidare visar även regression 

1 att rollkonflikt och rolltvetydighet tillsynes inte berör juniora revisorer, därmed minskar 

sannolikheten att H1b och H1c är korrekta.  Regressionsanalys 2 styrker H2 då det föreligger 

ett starkt negativt samband med ett lågt p-värde, därmed påverkar arbetsrelaterad stress det 

psykologiska välbefinnandet hos juniora revisorer på ett negativt sätt. Regressionsanalys 3 

indikerar, att vid uteslutandet av arbetsrelaterad stress förbättras samtliga signifikansnivåer för 

arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet. Därmed, kan vi med viss försiktighet anta att 

juniora revisorers psykologiska välbefinnande påverkas negativt av de oberoende variablerna. 

För arbetsbelastning halverades koefficientens värde i absoluta tal. Rollkonflikt och 

rolltvetydighet erhöll bägge starkare samband i relation till psykologiskt välbefinnande än vid 

arbetsrelaterad stress. Detta innebär att det psykologiska välbefinnandet sjunker om någon av 

de tre oberoende variablerna ökar. 
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5 ANALYS 
Det femte kapitlet i denna studie består av en analys av vad beräkningarna i resultatkapitlet 

samt enkätsvaren visar. De uppställda hypoteserna diskuteras och en förklaring till resultaten 

ges. Analysen ligger sedan till grund för slutsatsen i nästkommande kapitel. 

5.1 Arbetsbelastning kontra arbetsrelaterad stress 

Sambandet mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress är starkt vilket talar för 

skribenternas hypotes 1a och liknar Pradana och Salehudins (2015) resultat, som också utfördes 

på juniora revisorer. Denna studies samband mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress 

återspeglas tydligt i enkätsvaren (se bilaga 2) som redogör att juniora revisorer upplever att det 

ställs för höga förväntningar på deras prestationer. Förutom de orimligt ställda förväntningarna 

upplever juniora revisorer att de även får för lite tid för arbetsuppgifterna och att de tilldelas för 

mycket jobb att utföra för en person. De ovannämnda orsakerna är det som främst påverkar de 

juniora revisorernas arbetsbelastning men det kan även finnas andra bakomliggande faktorer. 

Till följd av den höga arbetsbelastningen uppger respondenterna att det är svårt att balansera 

arbets- och privatlivet vilket påverkar det sociala livet negativt. 

Givet resultatet att juniora revisorer upplever för hög arbetsbelastning, vilket även auktoriserade 

revisorer, konsulter och skatterådgivare gör (Jones et al., 2010), kan det antas att detta samband 

är utbrett inom revisionsbranschen. Detta tyder på att för hög arbetsbelastning är framträdande 

oavsett position i organisationen, där det kan antas att juniora revisorer upplever en kvantitativ 

arbetsbelastning medan Jones et als. (2010) urval erfar kvalitativ arbetsbelastning (French & 

Caplan, 1973). Motsägelsevis visade Mohd Nors (2011) studie inte detta hos auktoriserade 

revisorer, vilket kan innebära att deras upplevda arbetsrelaterade stress härrör från andra 

faktorer. Det motsägelsefulla resultatet kan bero på att studien utförts i Sydostasien och därmed 

kan faktorer som kultur, ledarskapsstilar och personlighetsdrag skilja sig.  

Att juniora revisorer upplever för hög arbetsbelastning kommer troligen av tids- och budget 

press men även högt ställda krav. Detta leder till oskäligt många timmar på kontoret och kan 

därmed skapa obalans mellan privat- och arbetslivet. En alldeles för hög obalans kan öka 

stressnivåerna hos individen då hen inte kommer kunna prioritera familj, vänner, partner eller 

sig själv. Förutom obalans i livet, leder den höga arbetsbelastningen troligen också till 

försämrade sömnvanor, vilket i sin tur kan påverka prestationen på arbetsplatsen.  

5.2 Rollkonflikt och rolltvetydighet kontra arbetsrelaterad stress 

Rollkonflikt och rolltvetydighet har i denna studie svaga samband med arbetsrelaterad stress 

men relativt hög samvariation. Hypotes 1b och 1c finner därmed inget stöd i denna studie. De 

erhållna enkätsvaren tyder på att juniora revisorer har flera mål att uppnå samtidigt, dock verkar 

detta inte föranleda till konflikter eller tvetydighet i rollen, troligen då dessa är utformade och 

kommunicerade på ett tydligt sätt. De erhållna resultaten för rollkonflikt och rolltvetydighet är 

inte överraskande, då Pradana och Salehudin (2015) valt att exkludera dessa variabler i deras 

studie på juniora revisorer.  

Givet att juniora revisorer inte upplever rollkonflikt eller rolltvetydighet, kan det antas att dessa 

variabler inte är särskilt förekommande inom revisionsbranschen, då varken auktoriserade 
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revisorer, konsulter eller skatterådgivare erfar dessa (Jones et al., 2010). Starka samband för 

dessa variabler i relation till arbetsrelaterad stress fann dock Mohd Nor (2011) i sin studie på 

auktoriserade revisorer. Denna studies och forskarnas motsägelsefulla resultat kan komma av 

variablernas svårdefinierade natur samt oförmågan att mäta dessa på ett korrekt sätt.  

Resultaten tyder på att revisionsfirmorna i vår studie inte tvingar sina juniora revisorer att svara 

inför olika auktoriteter eller erfara förväntningar från flera grupper. Ytterligare en förklaring 

till att juniora revisorer inte upplever rolltvetydighet kan vara att de har specifika och nischade 

roller i organisationen. Vidare kan de svaga sambanden tyda på att juniora revisorer har tydliga 

policys och ansvarsskyldigheter samt klara mål och förväntningar på arbetsplatsen.  En kritisk 

aspekt är att dessa fenomen kan vara förekommande, men inte anses som besvärande för de 

juniora revisorerna om alla oberoende variabler ställts i relation till varandra av respondenterna.  

5.3 Arbetsrelaterad stress kontra psykologiskt välbefinnande 

Hypotes 2 finner stöd i denna studie då arbetsrelaterad stress har ett negativt samband med 

psykologiskt välbefinnande hos juniora revisorer. Det vill säga att de juniora revisorer som 

medverkat i denna studie, har mest troligt upplevt arbetsrelaterad stress under en längre period, 

då detta lett till viss försämrat psykologiskt välbefinnande. Att erfara arbetsrelaterad stress i 

måttlig grad kan öka effektiviteten, fokus på arbetsuppgifterna och förbättra 

problemlösningsförmågan, och är därmed inte alltid kopplat till försämrat psykologiskt 

välbefinnande (DeZoort & Lord, 1997). De enkätsvar som erhölls visar dock att majoriteten de 

juniora revisorerna har svårt att slappna av efter arbetstid, vilket kan innebära att den 

arbetsrelaterade stressen är svårhanterlig.  

Sambandet mellan arbetsrelaterad stress och försämrat psykologiskt välbefinnande verkar vara 

mer förekommande hos juniora revisorer än hos auktoriserade revisorer, konsulter och 

skatterådgivare. Försämrat psykologiskt välbefinnande kan visa sig genom sämre kosthållning, 

ökad rökning samt liknande skadliga beteenden. (Jones et al., 2010) Denna studies relativt 

starka samband kan vara resultatet av att psykologiskt välbefinnande är ett komplext och 

svårdefinierat fenomen med många aspekter (Wright & Huang, 2012).  

Resultaten som tyder på att juniora revisorer upplever försämrat psykologiskt välbefinnande till 

följd av arbetsrelaterad stress är oroande då de endast jobbat upp till fem år. Detta är 

problematiskt då det vidare kan medföra ohälsosamma och dysfunktionella beteenden. Givet 

att rollkonflikt och rolltvetydighet påvisade svaga samband med arbetsrelaterad stress, 

resulterar detta i att skribenterna med viss försiktighet kan konstatera att arbetsbelastning är den 

aspekt som ökar juniora revisorers arbetsrelaterade stress, och i förlängningen kan försämra 

deras psykologiska välbefinnande.  

5.4 Utom-hypotetisk analys 

Denna studie ämnade inte ursprungligen till att undersöka hur sambanden ser ut mellan 

arbetsbelastning, rollkonflikt och rolltvetydighet i relation till psykologiskt välbefinnande, utan 

hänsyn till arbetsrelaterad stress, då försämrat psykologiskt välbefinnande är resultatet av 

långvarig arbetsrelaterad stress (Jones et al., 2010). Detta fynd gjordes av nyfikenhet och till 

följd av de svaga sambanden mellan rollkonflikt och rolltvetydighet kontra arbetsrelaterad 
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stress. De oberoende variablerna kopplade direkt till psykologiskt välbefinnande resulterade i 

starkare och negativa samband, vilket är konfunderande då psykologiskt välbefinnande är en 

produkt av långvarig arbetsrelaterad stress (DeZoort & Lord, 1997). Det relativt starka 

sambanden för rollkonflikt och rolltvetydighet som erhölls är även svårförklarliga i den aspekt 

att de var svaga när arbetsrelaterad stress exkluderades.  
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Detta avslutande kapitel redogör för slutsatserna i denna studie och forskningsfrågan besvaras 

med en diskussion, följt av implikationer och möjliga tillämpningar.  Slutligen presenteras 

skribenternas förslag till framtida studier. 

6.1 Slutsatser  

Syftet som ämnades att uppnås, undersöktes med hjälp av följande forskningsfråga: 

Hur ser sambandet ut mellan arbetsbelastning, rollkonflikt samt rolltvetydighet 

och juniora revisorers psykologiska välbefinnande? 

Denna studie tyder på att juniora revisorer inte upplever rollkonflikt eller rolltvetydighet i sin 

roll. Den oberoende faktorn som däremot påverkar juniora revisorers arbetsrelaterade stress 

torde således endast vara arbetsbelastning, som innefattar både tidspress och för hög 

arbetsbörda, vilket även stöds av det starka sambandet. Denna studie finner inga tydliga belägg 

för att de tre källorna till arbetsrelaterad stress, vilka teorin bygger på, är applicerbara på juniora 

revisorer i Sverige inom Big Four. Studien tyder på att arbetsrelaterad stress leder till viss 

försämrat psykologiskt välbefinnande hos juniora revisorer, trots fåtal arbetade år inom 

revisionsbranschen. Till följd av att juniora revisorer inte upplever rollkonflikt eller 

rolltvetydighet kan vi anta att endast arbetsbelastning påverkar arbetsrelaterad stress och 

således, är den enda bidragande faktorn till försämrat psykologiskt välbefinnande hos juniora 

revisorer. Fynden kring det försämrade psykologiska välbefinnandet bör ses på med försiktighet 

då det är ett fenomen som är svårt att definiera och mäta, samt att det är individuellt och 

påverkas av ett flera variabler än dem som tagits upp i denna studie. 

Frånvaron av rollkonflikt och rolltvetydighet kommer troligen från låg grad av självständighet 

och ansvarstagande som junior revisor inom Big Four. Bristen på självständighet och 

ansvarstagande beror mest troligt på hierarkin inom revisionsbranschen som här leder till att 

juniora revisorer endast svarar till sin närmaste chef samt har tydliga arbetsuppgifter, riktlinjer, 

policys och mål. Den höga arbetsbelastningen kan skapa en obalans hos juniora revisorer mellan 

deras arbets- och privatliv då de förväntas arbeta oskäligt många timmar. Obalansen kan leda 

till försämrade relationer med familj, vänner och livskamrater. Arbetsbelastningen, långvariga 

arbetsrelaterade stressen och det försämrade psykologiska välbefinnandet ökar risken att den 

fysiska hälsan drabbas, och inte endast juniora revisorers sociala liv. Studien ökar 

förhoppningsvis förståelsen kring sambandet mellan arbetsrelaterad stress och juniora 

revisorers psykologiska välbefinnande. 

Resultaten hade kunnat vara annorlunda om mindre firmor eller kontor undersökts. 

Relationerna bland de anställda kan där antas vara mer personliga, vilket kan öka risken för 

konflikter och tvetydighet i rollen då ledarskapet torde vara mer relationsbaserat. Om studien 

däremot utförts på mindre firmor eller kontor kunde arbetsbelastningen vara än mer 

framträdande till följd av resursbrist i form av ekonomisk begränsning, antalet anställda samt 

otillräcklig coachning och support. Dock kunde arbetsbelastningen även vara mindre då antalet 

klienter och dess storlek bör vara mer hanterbar.  
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Nedan följer figur 4 som är den slutgiltiga modellen och illustrerar de olika sambanden. 

Förutom de ursprungliga orsakssambanden, presenteras även utom-hypotetiska fynd, vilka inte 

diskuterats i slutsatsen då det frångår syftet med denna studie och innebär ett irrationellt 

orsakssamband.  

Figur 4: Sambandens styrkor 

 

 

Sammanfattningsvis visar figur 4 att sambanden mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad 

stress samt arbetsrelaterad stress och psykologiskt välbefinnande är starka. Sambanden mellan 

rollkonflikt, rolltvetydighet kontra arbetsrelaterad stress är svaga.  De utom-hypotetiska fynden 

är om än fundersamma, relativt starka.  

6.2 Implikationer 

Sambandet mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress, kan innebära att universitet och 

högskolor i Sverige inte är tillräckligt förberedande inför revisionsyrket och den 

arbetsbelastning som yrket innebär. Bristen på praktisk erfarenhet kan också vara en betydande 

faktor som innebär att juniora revisorer upplever för hög arbetsbelastning som nyexaminerad 

med liten arbetslivserfarenhet. Denna studie fann inte några positiva samband mellan 

rollkonflikt och rolltvetydighet i relation till arbetsrelaterad stress vilket kan förklaras av att 

juniora revisorer har tydliga roller och arbetsuppgifter. Dock, kan det bero på att studenter blir 

förberedda på dessa problem under sin studietid då de dels har otydliga mål i form utav 

kursplanen, samt behovet att balansera professionalitet i grupparbeten med kamratskap.  

Revisionsbranschens ansvar i denna problematik ligger i att balansera upp arbetsbelastningen 

genom att anställa nog med juniora revisorer för att minska arbetsbördan på individnivå. Dock 

kan detta beteende från revisionsbyråerna förklaras av pressade budgetar, och känslan av att 

Koef 0 < 0,2 Koef 0,2 < 0,4 Koef 0,4< 0,6 Koef 0,6 < 0,99 
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yrket innebär en särskild status, vilket kan medföra att branschen känner att de kan pressa sina 

nyanställda, såsom sker inom exempelvis juristyrket. De tidigare nämnda konsekvenserna bör 

ses som tydliga varningstecken. Dessa tecken på försämrat psykologiskt välbefinnande bör 

uppmärksammas av firmor inom revisionsbranschen, då de kan agera i ett tidigt skede innan 

uppsägningsintentionerna ökar. Att ta tillvara på dessa varningstecken kan begränsa 

personalkostnader i form av färre anställningsprocesser och utbildningar.  

Samhällets roll i detta problem innefattar ansvarstagande, där samhället i helhet behöver pressa 

revisionsbranschen att ta till vara på sina juniora revisorer och dess välbefinnande för att 

undvika brist på revisorer i framtiden. Varningstecknen för försämrat psykologiskt 

välbefinnande bör även förmedlas till juniora revisorer samt deras anhöriga för att kunna 

identifiera dessa.  Om detta problem inte tas på allvar kan detta äventyra samhällets ekonomiska 

välfärd då revisorer skall agera väktare åt marknaden. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att mer forskning rörande juniora revisorers psykologiska välbefinnande krävs med 

förfinade verktyg för att mäta det, fördelaktigt studerat under flera år för att kunna se 

konsekvenser på individnivå. Positivt för fortsatt forskning skulle vara att utföra kvalitativa 

intervjuer med juniora revisorer för att erhålla det individuella orsakerna till arbetsrelaterad 

stress och försämrat psykologiskt välbefinnande. Ett hinder är att forskningen behöver ske 

under flera år, vilket kan medföra svårigheter på grund av den höga personalomsättningen. 

Förutom de undersökta variablerna i denna studie, bör även utbrändhet, jobbtillfredsställelse 

samt utom organisatoriska faktorer som exempelvis externa relationer studeras. Vad som också 

kan vara nyttigt att studera är vem utav universiteten/högskolorna eller företagen som behöver 

förbättra sina metoder, för att juniora revisorer inte skall uppleva skadlig arbetsrelaterad stress 

och försämrat psykologiskt välbefinnande i framtiden.  
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Bilaga 2 – Enkätsvar 
 

Arbetsbelastning* 1 2 3 4 5 

4. Förväntningarna på mina prestationer är för höga 6,7 16,7 33,3 30 13,3 

5. Jag blir tilldelad för lite tid för mina arbetsuppgifter 5 5 6,7 40 43,3 

6. Jag upplever att jag blir tilldelad för mycket jobb för en person 5 15 13,3 33,3 33,3 

7. Jag upplever obalans mellan jobb- och privatliv 11,7 1,7 13,3 35 38,3 

8. Jag upplever för hög arbetsbelastning 5 11,7 6,7 43,3 33,3 

Rollkonflikt*           

9. Jag anser att jag jobbar under oförenliga riktlinjer och principer 31,7 31,7 25 5 6,7 

10. Jag jobbar under vaga direktiv och befallningar 35 26,7 20 13,3 5 

11. Jag anser att det är svårt att tillfredsställa olika förväntningar som 

ställs på mig (Rollkonflikt gentemot chefer, kollegor samt klienter) 
25 26,7 20 16,7 11,7 

Rolltvetydighet*           

12. Jag har många olika mål att uppnå samtidigt på jobbet 8,3 11,7 20 40 20 

13. Det är oklart vad som förväntas av mig 16,7 45 25 5 8,3 

14. Hur mina arbetsprestationer utvärderas, som grund för min 

framtida karriärutveckling, är otydliga 
18,3 30 23,3 18,3 10 

15. Min arbetsroll är tvetydig 21,7 43,3 25 5 5 

Arbetsrelaterad stress*           

16. Jag känner att mina sömnvanor är dåliga (ohälsosamma) 18,3 21,7 25 18,3 16,7 

17. Jag har svårt att slappna av och släppa jobbet efter arbetstid 10 15 16,7 28,3 30 

18. Mitt arbete är en källa till stress hos mig  8,3 8,3 13,3 35 35 

Psykiskt välmående*           

19. Jag önskar att mitt liv såg annorlunda ut 21,7 23,3 21,7 25 8,3 

20. Om jag hade möjligheten att förändra mitt karriärsval, hade jag 

gjort det 
30 23,3 28,3 8,3 10 

21. Mitt arbete försämrar mitt psykologiska välmående 20 25 21,7 21,7 11,7 

*Alla svar är i procent 
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