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Abstract  

Sickdays have increased distinctively in recent years due to mental-illness and stress at the workplace. Increased 

digitalization plays an important role in this and leads to an increased amount of ways to communicate which in turn 

leads to constant interruptions. This stresses people and they feel they do not have time for the more important work 

tasks. 

 

The aim is to investigate how the screen to screen communication affects auditors’ wellbeing. Previous research 

implies that people feel good by social relations and interactions with others and that it has a positive effect on their 

wellbeing. To test our hypotheses, a survey was sent to all authorized and unauthorized auditors in Sweden. 

 

The results shows that the increase use of communication screen to screen in connection to the digitalization do not 

need to be negative to the auditor’s wellbeing. Communication via email has proved to have a positive effect on 

auditor’s wellbeing in terms of the quality achieved. The results also shows that communication by phone has a 

positive effect on auditors wellbeing. These results can be useful for employers so they are able to help their 

colleagues experience a higher subjective wellbeing through the right kind of communication. 

 

A limitation of the study is that the selection only consists of approved and authorized auditors. A proposal for future 

research is to study the entire auditors context in order to make more general assumptions. Another suggestion for 

future research is to use a qualitative method to be able to better partake in the opinions of the respondents. 
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Sammanfattning 
Sjukskrivningarna har ökat markant under de senaste åren på grund av psykisk ohälsa och stress på 

arbetsplatsen. En bidragande orsak är den ökade digitaliseringen som medför att mängden 

kommunikationssätt ökar. Detta leder till ständiga avbrott under arbetet av inkommande 

kommunikationssignaler, vilket gör att många känner att de inte hinner med de viktigaste arbetsuppgifterna. 

 

Vårt syfte är att undersöka hur kommunikationssättet skärm till skärm påverkar revisorers välbefinnande. 

Tidigare forskning tyder på att människor mår bra av sociala relationer och interaktioner med andra 

människor och att detta har en positiv effekt för individers välbefinnande. För att testa våra hypoteser har en 

enkät skickats ut till samtliga godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. 

 

Resultatet visar att ökningen av kommunikationssättet skärm till skärm i samband med digitaliseringen inte 

behöver vara negativ för revisorers välbefinnande. Kommunikation via mejl kan ha en positiv effekt för 

revisorers välbefinnande i form av den kvalitet som uppnås. Resultatet visar även att kommunikationssättet 

telefon har visat sig ha en positiv effekt för revisorers välbefinnande. Dessa resultat kan vara till nytta för 

arbetsgivare att ta del av för att på så sätt kunna få sina medarbetare att uppleva ett högre subjektivt 

välbefinnande genom rätt sorts kommunikation. 

 

En begränsning med studien är att urvalet endast består av godkända och auktoriserade revisorer. Ett förslag 

på framtida forskning är att studera hela revisorskontexten för att kunna göra mer generaliserande antaganden. 

Ett annat förslag på framtida forskning är att använda en kvalitativ metod för att få ta del av respondenternas 

åsikter djupare.  
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund till det valda ämnet. I 

problematiseringen redogörs för tidigare forskning, vilket sedan leder fram till ett syfte 

och en frågeställning. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar och uppsatsens 

disposition.  

1.1. Bakgrund 

I dagens arbetssamhälle är behovet att utforma nya arbetssätt stort (Karasek & Theorell, 

2009). Planeringsexperten Helené Veldé menar att många lever under dåliga 

arbetsförhållanden och känner att de inte hinner med de viktigaste arbetsuppgifterna på 

grund av den ständigt ökade digitaliseringen och de nya kommunikationssätten, vilket 

medför att de känner sig stressade (Marténg, 2014). Enligt en studie från 

arbetsmiljöverket dör minst 1000 personer i Sverige per år på grund av dålig arbetsmiljö 

orsakat av bland annat psykisk ohälsa och höga krav (Ziedler, 2010). Enligt Ozkan och 

Ozdevecioğlu (2012) ökar antalet sjukskrivningar i samband med psykisk ohälsa för 

tredje året i rad. Den psykiska ohälsan på arbetsplatser i Sverige leder i sin tur till 

kostnader i mångmiljardbelopp för samhälle och företag varje år. En bidragande faktor 

till att många mår psykiskt dåligt kan bero på att de ständigt blir avbrutna under sitt arbete 

på grund av olika sorters kommunikationssätt (Fonner & Roloff 2012; Marténg, 2014). I 

takt med den ökade digitaliseringen ökar mängden sätt att kommunicera på via internet, 

vilket i fortsättningen kommer att benämnas kommunikation via skärm till skärm 

(Lindvall 2009; Weidmann 2015). Det har även blivit vanligt med öppna kontorslandskap 

på många arbetsplatser, vilket gör det lättare att kommunicera via face to face i större 

utsträckning. Med öppna kontorslandskap finns risk för ett ständigt avbrytande under 

arbetets gång vilket kan utgöra en stressfaktor bland medarbetarna (Zagenczyk, Murrell 

& Gibney, 2007; Marténg, 2014). 

 

Den nya tekniken har bidragit till att den tidigare gränsen som fanns mellan arbete och 

fritid har suddats ut för flera arbetsgrupper på grund av möjligheten och flexibiliteten att 

ständigt vara uppkopplad. Det leder till att många yrkesgrupper känner krav på sig att 
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ständigt vara uppkopplade och tillgängliga via internet 24/7: alla dagar i veckan, dygnet 

runt (Hansen, Lundberg & Syltevik, 2016). Den ständiga uppkopplingen bidrar till att 

många tar med sig arbetet hem (Fonner & Roloff, 2012) vilket, enligt Danna och Griffin 

(1999), påverkar välbefinnandet negativt eftersom chansen till återhämtning uteblir.  

 

Ibland krävs drastiska åtgärder för att minska den arbetsrelaterade stressen. Den enskilda 

anställda eller dennes arbetsgivare har inte alltid möjlighet att påverka rådande 

arbetssituation. Det kan krävas en förändring i samhället i stort för att individer ska börja 

förstå värdet av att värna om sitt eget och omgivningens välbefinnande. Ett exempel på 

en förändring i samhället är i Frankrike där regeringen har lagt fram ett lagförslag för att 

minska den arbetsrelaterade stressen hos de anställda. Förslaget ska, enligt Frankrikes 

regering, skydda de anställda från att bli “digitalt utbrända”. Lagen innebär att de 

anställda ska ha rätt att vara nedkopplade utanför arbetstid och på så sätt inte känna krav 

att ta med sig arbetet hem, bland annat i form av mejlkonversationer (Lund, 2016). 

 

Hansen et al., (2016) menar att utvecklingen går i riktningen skärm till skärm i takt med 

den ökade digitaliseringen, men Lindvall (2009) menar att det är svårt att helt ersätta 

mänskliga relationer och kommunikation i form av face to face med informations- och 

kommunikationsteknik. Framförallt ses det inte som önskvärt eftersom det krävs en täthet 

i kontakttillfällena för att kunna bygga upp relationer på en arbetsplats samt att relationer 

behöver underhållas genom bra kommunikation för att de ska kunna utvecklas (Lindvall, 

2009). Enligt Engquist (2013) är den allmänna definitionen på kommunikation att “dela 

med sig” eller “göra gemensam”. Kommunikationsforskare är ense om att en bra 

kommunikation består av två eller flera personer som gemensamt kan uppnå sina egna 

mål på ett gemensamt tillvägagångssätt (Engquist, 2013). När ett kommunikationsutbyte 

uppstår, uppstår även någon typ av relation, oavsett om den sker via face to face eller 

skärm till skärm (Adams, Roch & Ayman, 2005). 

 

Personliga interaktioner av en god kvalitet påverkar, enligt Danna och Griffin (1999), 

personers välbefinnande i en positiv riktning. De menar att goda relationer mellan 

medarbetare medför ett bättre samarbete vilket även bidrar till en bättre arbetskvalitet 

samt högre produktivitet. Hänsyn måste även tas till att personliga interaktioner av en 
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dålig kvalitet däremot kan påverka välbefinnandet i en negativ riktning. Enligt Danna och 

Griffin (1999) kan relationer med kollegor, såväl överordnade samt underordnade, ge 

upphov till stress i samband med dålig kommunikation, låg arbetsmotivation samt brist 

på tillit, vilket i sin tur leder till ett sämre välbefinnande. En annan forskare vid namn 

Hertting (2004) betonar vikten av att ha en fungerande och bra kommunikation inom 

organisationen, särskilt vid besparingstider där kommunikation mellan medarbetare är 

särskilt viktigt. I dagens samhälle borde arbetsgivare försöka öka förståelsen för hur olika 

kommunikationssätt påverkar individers välbefinnande för att på så sätt kunna bidra till 

ett bättre välbefinnande och därmed minska antalet sjukskrivningar på arbetsplatser.  

1.2. Problematisering 

I organisationer är det individens samarbete som utgör grunden för produktivitet, där 

kommunikation är avgörande för ett effektivt samarbete i syfte att uppnå de gemensamma 

målen. Den interna kommunikationen inom en organisation är kärnan i processen för att 

kunna skapa och bibehålla värde. En bra och effektiv kommunikation leder till ökad 

produktivitet och kvalitét samtidigt som kostnaderna kan hållas lägre inom 

organisationen (Bharadwaj, 2014). Trots detta ägnas lite uppmärksamhet kring att få 

kommunikationen mellan medarbetare att fungera så effektivt som möjligt (Welch & 

Jacksson, 2007).  

 

För att kunna upprätthålla en god kommunikation är mänskliga interaktioner av stor 

betydelse och Wright och Bonnet (2007) menar att goda relationer mellan medarbetare 

därför är viktigt. Goda relationer och mänskliga interaktioner på arbetsplatsen har ett nära 

samband med individers välbefinnande (Danna & Griffin, 1999), vilket indikerar på att 

en god kommunikation på arbetsplatsen skulle kunna öka välbefinnandet. Dock måste 

hänsyn även tas till att dåliga relationer, som tenderar att skapas av dålig kommunikation, 

kan öka stressnivån och leda till ett sämre välbefinnande (Danna & Griffin, 1999; Nilsson, 

2015). Bharadwaj (2014) menar att bristen på en effektiv och smidig kommunikation har 

visat sig leda till en mängd olika problem inom organisationen där stress och 

jobbmissnöje är de huvudsakliga faktorerna som uppkommer. Enligt Bharadwaj (2014) 

leder även dålig kommunikation till att individer blir mindre effektiva och mindre 

motiverade. Trots att dålig kommunikation leder till en mängd negativa konsekvenser är 
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det många på arbetsplatser som inte vet vilket typ av kommunikationssätt de ska välja för 

att kunna kommunicera på bästa sätt och på så vis försöka undvika konflikter och 

sjukskrivningar i samband med stress och psykisk ohälsa (Hertting, 2004).  

 

Antalet sätt att kommunicera på idag växer enormt (Weidmann, 2015), inte minst i takt 

med den ökade digitaliseringen (Ozkan & Ozdevecioğlu, 2012) där samtal face to face 

och sociala interaktioner håller på att ersättas mer och mer med skärm till skärm 

kommunikation (Hansen et al., 2015) såsom mejl, chatt och videochatt. Mejl och chatt är 

för många de vanligaste digitaliserade kommunikationssätten på arbetsplatser och ses 

som väldigt enkla, effektiva och bekväma sätt att kommunicera på (Baralou & McInnes, 

2013). Tyvärr finns där en avsaknad av kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall vilket gör 

det svårt att uppfatta känslorna som ligger bakom meddelandet, vilket i sin tur gör det 

svårt att skapa och underhålla sociala relationer (Baralou & McInnes, 2013; Weidmann, 

2015; Hansen et al., 2016). Walther (1996) menar däremot att videochatt som 

kommunikationssätt skärm till skärm möjliggör att uppfatta en persons kroppsspråk, 

gester samt tonfall, vilket kan tyckas likna en social interaktion. Däremot kan en verklig 

känsla av mänsklig interaktion fortfarande utebli, dels för att det finns en avsaknad av 

direkt ögonkontakt, dels för att kommunikationen sker skärm till skärm och inte via face 

to face vilket kan påverka välbefinnandet i en negativ riktning (Baralou & McInnes, 2013; 

Weidmann, 2015; Hansen et al., 2016).  

 

Baralou och McInnes (2013) menar att man ska undersöka de kommunikativa fördelar 

för skapandet av relationer som skärm till skärm kommunikation faktiskt möjliggör och 

inte endast de hinder som kan uppkomma. Enligt Weidmann (2015) blir 

kommunikationen inte bara snabbare och mer effektiv via internet, utan budskapet som 

sänds till mottagaren blir även mer innehållsrikt. Forskare menar även att tillförlitligheten 

ökar vid kommunikation via skärm till skärm i jämförelse med om kommunikationen sker 

via face to face (Ruppel et al., 2016). Adams et al., (2005) betonar att kommunikation 

skärm till skärm ökar hastigheten för kommunikationsutbyte samtidigt som tekniken 

möjliggör att ta kontakt med personer var de än befinner sig, vid vilken tidpunkt som 

helst (Hansen et al., 2016). Det bör även påpekas att det inte enbart är vilket 

kommunikationssätt man väljer att kommunicera på som kan påverka välbefinnandet utan 
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på vilket sätt det används (Aubert, Hooper, & Schnepel, 2013). En korrekt användning 

av kommunikationssättet skärm till skärm kan ge upphov till en ökad 

kommunikationskvalitet och därmed även en ökad arbetsprestation (Chang & Hsu, 2016). 

Hur en individ bedömer sin egen arbetsprestation påverkar hur hon ser på sitt liv i stort 

och därmed hennes välbefinnande (Danna & Griffin, 1999).   

 

Kommunikation via face to face är den typ av kommunikation som möjliggör den högsta 

sociala nivån av närvaro (Short et al., 1976; Miranda & Saunders, 2002) samt möjliggör 

till direkt återkoppling (Adams et al., 2005). Adams et al., (2005) menar att 

kommunikation face to face leder till att samtalet blir effektivare och att en lösning kan 

nås snabbare och på ett enklare sätt än vad som skulle ha gjorts via skärm till skärm. 

Dessutom betonar forskarna att individer blir mer tillfredsställda genom kommunikation 

via face to face. Kommunikationssättet telefon kan liknas vid face to face där olika 

röstläge och tonfall kan uppfattas men även att det är ett effektivt sätt att kommunicera 

då det möjliggör till direkt återkoppling, liksom vid face to face kommunikation. 

Människor mår bra av att kommunicera och utveckla personliga relationer (Danna & 

Griffin, 1999) men bara till en viss del menar Fonner och Roloff (2012). För mycket 

kommunikation i form av både face to face och skärm till skärm, som avbryter arbetet 

kan leda till stress och ett minskat välbefinnande. Det finns studier som tyder på att många 

anställda tycker att onödigt mycket tid läggs på att svara på exempelvis mejl vilket leder 

till att de ständigt blir avbrutna (Fonner & Roloff, 2012). Revisorer arbetar under en 

föränderlig och stressig miljö vilket gör att de är extra utsatta för inkommande 

kommunikationssätt, särskilt de som arbetar i öppna kontorslandskap eftersom de blir 

avbrutna mer av omgivningen (Zagenczyk et al., 2007). Samtidigt möjliggör öppna 

kontorslandskap till face to face kommunikation vilket leder till närmre sociala relationer 

(Zagenczyk et al., 2007) och om dessa relationer är av en god karaktär kan de leda till ett 

ökat välbefinnande (Danna & Griffin, 1999). För att öka välbefinnandet bland revisorer i 

en föränderlig och stressig miljö kan en lösning vara att låta de anställda schemalägga 

och planera oavbruten arbetstid (Fonner & Roloff, 2012).  

 

Förutom att välbefinnandet påverkas negativt av inkommande kommunikationssätt 

menar Widmer, Semmer, Jacobshagen och Meier (2012) att arbetsuppgifterna och tillika 
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mängden arbetade timmar också påverkar välbefinnandet. En alltför hög arbetsbelastning, 

både på jobbet och utanför jobbet, bidrar till stress, vilket har en negativ påverkan på 

individers välbefinnande (Widmer et al., 2012). Det är ett känt förekommande att 

revisorer ofta arbetar övertid (Broberg, 2013). Övertidsarbete innebär arbete utanför 

ordinarie arbetstid med mindre möjlighet att kommunicera med kollegor face to face om 

inte alla är på plats efter den ordinarie arbetstiden (Fonner & Roloff, 2012). 

Övertidsarbete kan även innebära arbete hemifrån enligt Fonner och Roloff (2012) vilket 

också leder till sämre möjligheter för mänsklig interaktion med medarbetare. För att 

utbyta information tvingas därför revisorer att kommunicera på andra sätt, exempelvis 

via skärm till skärm. Denna typ av kommunikation kan leda till att medarbetare känner 

sig otillräcklig om de inte ständigt kan visa sig vara uppkopplade och tillgängliga. 

Otillräckligheten att inte uppfylla de krav som förväntas kan enligt Danna och Griffin 

(1999) leda till att välbefinnandet påverkas i en negativ riktning. Danna och Griffin 

(1999) menar att en individs privatliv och arbetsliv inte längre kan ses som separata 

enheter vilket också kan ses som problematiskt eftersom den återhämtning som uteblir 

kan leda till stress och psykisk ohälsa.  

 

Det subjektiva välbefinnandet innefattar människors egen uppfattning och bedömning av 

deras eget välbefinnande likaså miljön individen befinner sig i samt individens positiva 

och negativa känslor (Pontin, Schwannauer & Kinderman, 2013; Nilsson, 2015). 

Greenhaus, Collinsb och Shawc (2003) menar att det är lämpligt att studera både en 

individs arbetstillfredsställelse, livstillfredsställelse samt balans i livet för att få en 

uppfattning om individens subjektiva välbefinnande. Om en individ är missnöjd med sitt 

arbetsliv (arbetstillfredsställelse) eller sitt liv som helhet (livstillfredsställelse) kommer 

negativa känslor att uppstå vilket kommer påverka hennes lycka (balans i livet) 

(Lyumbomirsky & Lepper, 1999).  

 

Den ökade psykiska ohälsan på arbetsplatser har ökat drastiskt de senaste åren och för att 

få bukt med problemet är det av största vikt att studera dessa tre delar tillsammans för att 

på så sätt kunna öka en individs arbetstillfredsställelse och därmed även hennes totala 

subjektiva välbefinnande. Det är därför högst relevant att låta den subjektiva delen av en 
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revisors välbefinnande vara i fokus för att studera hur hon mår i denna studie (Laryard, 

2005).  

 

Det finns en mängd för- och nackdelar med kommunikation via face to face och skärm 

till skärm och beroende på hur frekvent man kommunicerar via olika sorters 

kommunikationsmedium får detta effekter för individens välbefinnande (Graen & Uhl-

Bien 1995; Mohr, 1995). Andra aspekter som, enligt tidigare forskning, även kan påverka 

individers välbefinnande är vilken kvalitet ett kommunikationsmedium uppnår (Madlock 

& Booth-Butterfield, 2012; Graen & Uhl-Bien, 1995) samt vilken relation som råder 

mellan individerna (Adams et al., 2005). Tidigare forskning har studerat välbefinnande 

och kommunikation var för sig men i denna studie kommer istället ett samband att försöka 

ses mellan dessa två aspekter i en ny kontext, revisorskontexten. Eftersom 

kommunikation sker mer och mer via skärm till skärm är det intressant att undersöka hur 

olika kommunikationssätt påverkar revisorers välbefinnande med tanke på att 

sjukskrivningar och psykisk ohälsa ökat drastiskt de senaste åren.  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika kommunikationssätt påverkar 

revisorers välbefinnande och i vilken utsträckning den ökade digitaliseringen via skärm 

till skärm bidrar till denna påverkan.  

 

1.4. Frågeställning 

Hur påverkas revisorers välbefinnande av kommunikationssättet skärm till skärm? 

 

1.5. Disposition  

Denna studie är indelad i sex olika kapitel. Det som nyligen presenterats i detta inledande 

kapitel är bakgrund och problematisering vilket har lett fram till ett syfte samt 

frågeställning. I det följande kapitlet kommer den vetenskapliga metoden att redogöras 

för vilken består av forskningsfilosofi, angreppssätt samt val av forskningsmetod. Kapitel 

tre består av den teoretiska referensramen där de bakomliggande teorierna för studien 

kommer att presenteras följt av en hypotesformulering. Avsnittet bygger på tidigare 
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studier men även litteratur. Studiens datainsamlingsmetod, urval och operationalisering 

kommer att diskuteras i kapitel fyra. I kapitel fem kommer analysen att presenteras 

innehållande beskrivande statistik över den empiriska datainsamlingen följt av resultat 

från korrelationstest samt multipel regression. Sammanfattningsvis analyseras studiens 

resultat genom en diskussion samt slutsats. I denna del kommer även studiens bidrag samt 

förslag på framtida forskning att presenteras.  

 

2. Vetenskaplig metod  

I detta kapitel kommer studiens forskningsfilosofi, angreppssätt och forskningsmetod att 

presenteras samt motivering kring val teori.  

2.1. Forskningsfilosofi, angreppssätt och samt val av 

forskningsmetod  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikationssättet skärm till skärm 

påverkar revisorers välbefinnande samt vilket samband det finns mellan de två 

komponenterna. Ett positivistiskt angreppssätt är lämpligt att använda då samband mellan 

två komponenter ska studeras och analyseras (Lind, 2014). Utifrån den positivistiska 

vetenskapen undersöker forskaren den samhälleliga världen utifrån ett opartiskt och 

objektivt synsätt för att komma fram till en verklighet med förklaringar till varför saker 

är som de är (Denscombe, 2009). Ett objektivt och strukturerat tillvägagångssätt från 

forskarens sida är viktigt under analysen för att kunna ge en förklaring till de eventuella 

samband som uppkommer (Denscombe, 2009).  

 

Genom att undersöka hur tidigare studier har genomförts inom välbefinnande och 

kommunikation har vi kunnat utgå från en del befintliga antaganden. Att göra antaganden 

baserat på tidigare forskning kallas för deduktion (Deegan & Unerman, 2011) och det 

deduktiva angreppssättet förknippas med en kvantitativ forskningsansats som i sin tur är 

nära kopplad till den positivistiska vetenskapen (Denscombe, 2009). Det positivistiska 

angreppssättet syftar till att generalisera (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Utifrån 

tidigare forskning samt olika teorier kommer hypoteser att formuleras om hur vi tror att 

revisorers välbefinnande påverkas av sättet de kommunicerar på via skärm till skärm. 
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Hypoteserna kommer sedan att testas statistiskt i verkligheten vilket även kännetecknar 

en deduktiv ansats (Bryman, 2011). En kritik som riktas mot denna typ av ansats är att 

nya aspekter som kan vara intressanta uteblir med anledning av att man utgår från redan 

befintliga teorier och antaganden. En annan risk är att denna ansats endast riktar in sig på 

samband vilket kan göra att förståelsen bakom dessa samband minskar (Saunders et al., 

2007).  

 

Angreppssättet induktion är motsatsen till deduktion och innebär att forskare samlar in 

empirisk data utan att ha några förutfattade meningar om vad den kommer att visa för att 

sedan analysera den och komma fram till ett resultat (Denscombe, 2009). Detta 

angreppssätt är därför inte relevant för oss eftersom vi utifrån tidigare forskning och 

befintlig teori redan skapat våra antaganden om vad vi tror att våra hypoteser kommer att 

visa. Ett deduktivt angreppssätt har därför valts för denna studie.  

 

Vår forskning har sin utgångspunkt i en kvantitativ ansats då vårt syfte är att undersöka 

och belysa eventuella samband mellan revisorns välbefinnande och 

kommunikationssättet skärm till skärm. Valet av en kvantitativ metod möjliggör även att 

inkludera ett större urval och att analysera sambanden mellan välbefinnande och 

kommunikationssättet skärm till skärm med hjälp av olika statistiska tester. En fördel med 

att utföra statistiska tester är att personliga tolkningar kan uteslutas vilket kan leda till 

missförstånd och på så vis blir det möjligt att behålla ett objektivt och neutralt synsätt 

(Befring, 1994). Vid en kvantitativ metod kartlägger och analyserar forskaren 

forskningsproblemet i form av variabler och kvantitativa förhållanden (Befring, 1994). 

Bryman (2011) redogör att en kvantitativ forskning innebär insamling av numeriska data 

och att relationen mellan teori och forskning består av en deduktiv metod. En kvalitativ 

forskning, i motsats till den kvantitativa forskningen, lägger fokus på individers 

uppfattningar och tolkningar av sin sociala verklighet (Bryman, 2011). En kvalitativ 

metod hade kunnat användas i studien men då hade endast ett fåtal revisorer kunnat delta 

i studien, vilket gjort resultaten mindre tillförlitliga. Merparten av de studier som gjorts 

inom denna studies forskningsområde använder en kvantitativ metod för att ge svar på 

liknande problemformuleringar, varför vi i denna studie också valde den kvantitativa 

metoden. 
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2.2. Val av teori  

Denna studie syftar till att besvara uppsatsens frågeställning: ”Hur påverkas revisorers 

välbefinnande av kommunikationssättet skärm till skärm? För att få en djupare inblick i 

hur kommunikationssättet skärm till skärm påverkar revisorers välbefinnande kommer ett 

antal teorier att studeras. 

 

Vi har valt att studera kommunikationsteori för att få en förståelse för vad kommunikation 

innebär och vad en kommunikationsprocess består av (Waldemarsson & Nilsson, 2016; 

Larsson, 2001; Fiske, 1997). Olika forskare menar att kommunikation kan ses utifrån en 

mängd olika aspekter (Mohr, 1995; Madlock & Booth-Butterfield, 2012; Adams et al., 

2005) vilka kommer att presenteras i denna del samt hur olika kommunikationssätt kan 

påverka individers välbefinnande (Hertting, 2004).  

 

Vi kommer även att studera välbefinnande för att få en förståelse för vad det är för 

faktorer som påverkar hur en individ mår. För att förstå en individs välbefinnande är det 

subjektiva välbefinnandet lämpligt att studera då det innefattar en individs uppfattningar 

vilket är centralt för att studera hur en individ mår (Laryard, 2005). Det subjektiva 

välbefinnandet kan ses utifrån tre aspekter: arbetstillfredsställelse, livstillfredsställelse 

och balans i livet (Greenhaus, et al., 2003), vilka kommer att vara i huvudfokus för denna 

studie.  

 

Organisationskultur är relevant att studera eftersom den bland annat syftar till att förklara 

de bakomliggande faktorerna till människors beteende när de kommunicerar med 

varandra. En del inom organisationskulturen fokuserar på individen och de mänskliga 

interaktionerna som råder i organisationen vilket är ett stort fokus genom hela studien. 

Eftersom revisorer verkar inom en organisation av professionell karaktär (Jonnergård & 

Erlingsdottir, 2012) är det viktigt att studera hur de anställda kommunicerar och beter sig 

mot varandra för att skapa ett gott rykte inom branschen (Soobaroyen & Chengabroyan, 

2006). 

 

Ett avsnitt om professionsteori kommer att studeras för att få en förståelse för samhället 

i stort och förstå varför vissa grupper beter sig och kommunicerar som de gör (Evetts, 
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2011) Tidigare forskning inom välbefinnande har till stor del studerats bland 

sjuksköterskor. Eftersom ämnet är relativt ostuderat inom revisorsyrket är det intressant 

att undersöka vilka resultat som skulle visas i denna kontexten, eftersom båda yrkena 

anses vara professioner. 

 

Slutligen kommer ett avsnitt om digitaliseringen påverkan att presenteras för att få en 

ökad förståelse för vad begreppet innebär samt vad användning av olika 

kommunikationssätt får för konsekvenser för individer. Tidigare forskning visar att 

människor mår bra av sociala interaktioner och goda relationer (Danna & Griffin, 1999; 

Nilsson, 2015) och därför finns det anledning att tro att välbefinnandet skulle kunna 

påverkas negativt om face to face kommunikation skulle ske i en lägre utsträckning. Dock 

menar andra forskare att skärm till skärm kommunikation har många fördelar såsom att 

kvaliteten i budskapet ökar (Weidmann, 2015; Ruppel et al., 2016) samt att det är ett 

snabbt och effektivt sätt att kommunicera på (Adams et al., 2005; Weidmann, 2015; 

Ruppel et al., 2016). Begrepp som kvalitet, frekvens samt familjaritet kommer att 

genomsyra delen eftersom det är dessa aspekter av kommunikation som kommer att ligga 

till grund för studien.  

3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer de grundläggande teorierna kommunikationsteori, välbefinnande, 

organisationsteori, professionsteori samt digitaliseringen påverkan att presenteras. Dessa 

teorier kommer att ligga till grund för studiens hypoteser som också kommer att redogöras 

för.  

 

3.1. Kommunikationsteori  

Det finns generellt få definitioner av kommunikation och därför har ett antal författare 

citerat Frank och Brownells (1989 s. 5–6) definition av intern kommunikation som 

”Kommunikationstransaktionen mellan individer och/eller grupper på olika nivåer och 

inom olika specialiseringsområden som är avsedda att utforma och omforma 

organisationen genom att implementera verktyg och koordinera vardagliga uppgifter” 

(Jackson & Welch, 2007). Denna definition skiljer sig från Van Riel Blackburn och Van 
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Riel, (1995) definition som menar att intern kommunikation är ett verktyg för att 

koordinera och effektivisera all typ av kommunikation så att det skapas bra sociala 

relationer mellan individer vilka företag inte klarar sig utan. Den förstnämnda 

definitionen syftar mer på kommunikation mellan olika hierarkiska nivåer inom en 

organisation och den sistnämnda fokuserar mer på individnivå. När kommunikation 

nämns i fortsättningen i denna studie menas främst kommunikation i form av sociala 

relationer mellan individer och därmed är den sistnämnda definitionen av kommunikation 

mest lämplig. 

 

Utmärkande för en bra teori är att den på bästa sätt sammanfattar erfarenheter grundade 

på kunskaper från verkligheten, i detta sammanhang kommunikation (Waldemarsson & 

Nilsson, 2016). Ofta är det svårt att utifrån en teori ge förklaringar på olika observerade 

fenomen och när man pratar om kommunikations- och relationssammanhang är det ytterst 

svårt att ge en komplett beskrivning av verkligheten (Engquist, 2013). Det finns oändligt 

många modeller som beskriver kommunikationsprocessen (Waldemarsson & Nilsson, 

2016) och kommunikation kan vara många olika saker (Larsson, 2001). Larsson (2001) 

menar att kommunikation generellt sker människor emellan, face to face eller via 

digitaliserade former såsom internet. Kommunikationsprocessen, enligt Fiske (1997), 

delas upp i två delar. Den ena delen fokuserar på själva processen och den andra delen 

behandlar semiotik, som har att göra med språkvetenskap (Fiske, 1997). Det senare är 

däremot inte relevant för denna studie eftersom teorier om tecken inte är i fokus utan hur 

kommunikationen sker medarbetare emellan. 

 

I själva processen försöker man gemensamt skapa och dela information (Larsson, 2001). 

Det sker ett ständigt meddelandeutbyte mellan kommunikatörer och i samband med detta 

uppstår ett ömsesidigt beroende (Keyton, 2012). Shannon och Weaver (1948) var de 

första som skapade en konstruerad modell för kommunikationsprocessen som består av 

en sändare och en mottagare och även ett meddelande eller budskap. Efter hand har 

modellen utvecklats och blivit allt mer fullständig (Larsson, 2001). 
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Figur 3.1 Kommunikativa basmodellen i sitt kontextuella sammanhang  

(From: Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap s. 54, 2001). 

 

Det som kallas kodning är sändarens budskap till mottagaren som måste vara formulerat 

på ett språk som är begripligt. För att föra fram budskapet måste man välja vilket sätt man 

ska leverera meddelandet på, det vill säga vilket kommunikationsmedium (Larsson, 

2001). Exempel på olika kommunikationsmedium är mejl, chatt, videochatt, telefon och 

face to face. Listan kan göras lång, men det innebär helt enkelt vilket sätt människor väljer 

att kommunicera med varandra. Det är viktigt att val av kanal sker med eftertanke, dels 

för att göra processen så effektiv som möjligt ur organisatorisk synvinkel, dels eftersom 

budskapet får olika effekt på olika mottagare (Draft & Lengel, 1989; Larsson, 2001). 

Återkoppling och feedback samt inkodning och avkodning är faktorer som har tillkommit 

modellen i efterhand. Detta möjliggör en tvåvägskommunikation och in- och avkodning 

talar om vilket budskap som finns i meddelandet. En viktig del i kommunikationsteorin 

är brus, som är en störning i processen vilket påverkar hur meddelandet uppfattas av 

mottagaren. Bruset gör det svårt för mottagaren att uppfatta budskapet och förstå 

informationen, vilket bidrar till att kommunikationsprocessen blir mindre effektiv 

(Larsson, 2001).  

 

 

Det finns en mängd olika sätt att studera kommunikation på och olika forskare har olika 

åsikter om vad som är det bästa tillvägagångssättet. Keyton, Caputo, Ford, Fu, Leibowitz 
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och Liu (2013) menar att man kan studera kommunikation utifrån olika 

kommunikationsbeteenden på arbetsplatser genom att studera individers särskilda 

beteende när de kommunicerar med olika medarbetare och vad detta får för effekter såväl 

för den enskilda individen som för organisationen i helhet. Keyton et al., (2013) menar 

att kommunikationsbeteenden består av olika sorters handlingar och sociala interaktioner 

mellan medarbetare som tillsammans försöker bidra till framgång inom organisationen. 

De har utgått från en egenskapsmodell som beskriver olika sociala färdigheter och 

personlighetsdrag som sedan observeras hos de enskilda individerna. 

 

Forskarna Graen och Uhl-Bien (1995) menar däremot att man kan mäta kommunikation 

utifrån LMX-modellen som fokuserar på hur effektivt kommunikationsutbytet är mellan 

ledare och medarbetare i organisationen. Studier som genomförts utifrån LMX-modellen 

visar att ett effektivt kommunikationsutbyte av hög kvalité har en positiv inverkan på 

medarbetare genom att de tenderar att uppvisa mer tillit, lojalitet samt 

arbetstillfredsställelse i förhållande till ledaren (Graen & Uhl-Bien, 1995). Aspekter som 

är av betydelse i LMX-modellen är frekvens och kvalitét vilka påverkar utfallet. Med 

frekvens menas hur ofta man kommunicerar med varandra och med kvalitét menas den 

subjektiva upplevelsen av att ha en fungerande relation och en bra kommunikation med 

individerna som råder i organisationen. 

 

Liksom Graen och Uhl-Bien, (1995) har även Mohr (1995) mätt kommunikation utifrån 

hur ofta individer kommunicerar med varandra. Mohr, (1995) har definierat 

kommunikationsfrekvensen som antalet kontakttillfällen mellan individer. Täthet i 

kontakttillfället mellan individer skapar närhet och ökar sammanhållningen (Johnsson & 

Lederer, 2014). När frekvens i denna studie nämns i fortsättningen menas hur ofta de 

anställda kommunicerar med varandra via olika sorters kommunikationsmedium.  

 

Mätning av kommunikationskvalitet är ett vanligt förekommande vid studerande av 

kommunikation och andra forskare vid namn Madlock och Booth-Butterfield (2012) har 

forskat inom området men till skillnad från Graen och Uhl-Bien (1995) ligger fokus här 

på hur kommunikationskvalitén upplevs vara med olika sorters kommunikationsmedium. 

Aubert et al., (2013) menar att kommunikation kan ses utifrån två olika aspekter: 
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innehållet i meddelandet och på vilket sätt meddelandet kommuniceras. Båda dessa 

aspekter av kommunikation måste vara av hög kvalitet för att kommunikationen ska bli 

så effektiv som möjligt (Aubert et al., 2013). Kvalitén på kommunikationen har därmed 

en stor påverkan på hur bra kommunikationen mellan två individer anses vara. Även 

faktorer som motivation, produktivitet, utförande och hängivenhet till organisationen 

påverkas av kommunikationskvalitén. Individer som har en dålig kommunikation till 

övriga medarbetare har en benägenhet att ha högre arbetsfrånvaro, uppvisa lägre 

produktivitet men även mindre lojalitet gentemot sina kollegor och arbetsgivare vilket i 

sin tur kan leda till ett sämre välbefinnande. Att vara tillfreds med det kommunikativa 

utbytet som råder inom organisationen är därför av stor betydelse för att uppnå bra 

relationer medarbetare emellan som därmed bidrar till att uppnå framgång inom 

organisationen (Madlock & Booth-Butterfield, 2012).  

 

Till skillnad från de nämnda forskarna som studerat kommunikation utifrån frekvens och 

kvalitet har Adams et al., (2005) gjort studier av hur bekväma olika individer känner sig 

med olika typer av kommunikationsmedium beroende på vilken typ av relation de har 

med varandra. Begreppet familjaritet har inte fått någon allmän definition, forskare har 

olika åsikter om vad begreppet innebär (Adams et al., 2005). När det pratas om 

familjaritet i vardagligt språk menas det ofta att familjaritet innefattar vänskap och 

bekantskap mellan människor. Adams et al., (2005) anser att familjaritet präglas av att 

människor har en gemensam kännedom om varandra, som innefattar vetskap om 

varandras styrkor och svagheter och att denna rad erfarenheter kan delas inom en grupp 

människor (Adams et al., 2005). Individer som är mer bekanta med varandra och känner 

varandra bättre tenderar att vilja kommunicera och arbeta mer tillsammans, dela med sig 

av unik information och nya idéer jämfört med individer som inte känner varandra lika 

väl (Gruenfeld, Mannix, Williams, & Neale, 1996). En av anledningarna, enligt Adams 

et al., (2005), kan vara att en bekvämlighet och trygghet upplevs med människor man 

redan känner.  

 

Eftersom denna studie fokuserar på hur olika kommunikationssätt påverkar revisorers 

välbefinnande kommer kommunikation i denna studie att studeras utifrån frekvens, 

kvalitet och familjaritet. Anledningen till att vi valt att mäta just frekvens är för att vi i 
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denna studie vill ta reda på vilka olika kommunikationsmedium man kommunicerar mest 

via eftersom vi tror att användning av de olika sätten kommer att påverka välbefinnandet 

på olika sätt. Anledningen till att vi valt att mäta kvaliteten vid användning av ett särskilt 

medium är på grund av att vi tror att ju bättre kvalitet som uppnås vid kommunikationen 

desto bättre och mer effektivt arbete. Ju effektivare arbetet blir desto mindre 

övertidsarbete vilket i sin tur kan leda till mindre stress och ett högre subjektivt 

välbefinnande. Familjaritet har valts att ha med i studien på grund av att personliga 

relationer och interaktioner har en stor inverkan på det subjektiva välbefinnandet. 

Tidigare forskningsresultat visar att ju bättre man känner varandra desto mer tenderar 

man att vilja arbeta tillsammans vilket leder till närmre sociala interaktioner vilket 

påverkar välbefinnandet i en positiv riktning, och därför anser vi att detta är ett väsentligt 

perspektiv av kommunikation att ha med i denna studie.   

 

3.2. Välbefinnande 

Det mest väsentliga välbefinnandet för att människor ska må bra är det objektiva 

välbefinnandet, även kallat en yttre syn (Nilsson, 2015) som grundar sig i praktiska 

omständigheter såsom tak över huvudet och pengar att köpa mat för (Pontin et al., 2013). 

Laryard (2005) beskriver att det objektiva välbefinnandet kan ses som en inre och 

medfödd drift och att denna drift främjar individens överlevnad. Maslow (1943) menar 

att människors grundläggande behov måste tillfredsställas för att vi ska må bra och enligt 

Nilsson (2015) upplevs även ett högre välbefinnande när vi lyckas tillfredsställa viktiga 

behov. Maslow (1943) menar att man inte enbart kan fokusera på de synliga och fysiska 

behoven utan att även de djupare behoven behöver tillfredsställas. Maslow (1943) såg 

individers behov utifrån en hierarki. De fysiologiska behoven såsom mat och värme 

räknas till de mest grundläggande behoven och kan liknas vid det objektiva 

välbefinnandet. När väl dessa omständigheter är uppfyllda uppstår nya behov i form av 

trygghet, social gemenskap, respekt och status samt självförverkligande, vilket kan liknas 

vid det subjektiva välbefinnandet. Det subjektiva välbefinnandet, även kallat det inre 

synsättet (Nilsson, 2015) innefattar människors egen uppfattning och bedömning av deras 

eget välbefinnande såsom miljön individen befinner sig i samt individens känslor och 

erfarenheter (Pontin et al., 2013; Nilsson, 2015).  
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3.2.1.  Subjektivt välbefinnande  

För att förstå en individs välbefinnande är det högst relevant att låta den subjektiva delen 

vara i fokus då människans uppfattning är centralt för att mäta hur en individ mår 

(Laryard, 2005). Subjektivt välbefinnande kan delas in i tre olika kategorier: 

arbetstillfredsställelse, livstillfredsställelse samt balans i livet (Greenhaus et al., 2003). 

De tre aspekterna påverkas ömsesidigt av varandra och kan därför vara svåra att dela in 

var för sig. För att mäta det subjektiva välbefinnandet på bästa sätt krävs alltså att hänsyn 

tas till flera olika aspekter. 

 

 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse kallas även för arbetsrelaterat psykiskt välbefinnande (Daniels, 

2000). De flesta arbetare tillbringar normalt en tredjedel av sitt liv på arbetsplatsen och 

när det gäller revisorer ökar tiden på jobbet ofta ännu mer (Broberg, 2013), vilket gör att 

en individs arbetstillfredsställelse blir en viktig del att ta hänsyn till för att kunna förbättra 

en individs subjektiva välbefinnande (Gambacorta & Iannario, 2013). 

Arbetstillfredsställelsen består enligt Hiershfield (2000) av en extern komponent i form 

av hur individen uppfattar och känner inför sin arbetssituation helhetsmässigt samt en 

intern komponent som rör hur individen ställer sig till sina arbetsuppgifter. Nilsson (2015) 

menar att ett stimulerande arbete som man inte tröttnar på kan bidra till en högre 

livskvalitet. Wright och Bonnet (2007) menar även att en individ bedömer sin 

arbetstillfredsställelse utifrån sina arbetsuppgifter men de menar även att relationen med 

medarbetarna spelar en stor roll. Goda relationer på arbetsplatsen har en inverkan på den 

psykiska hälsan och påverkar välbefinnandet i en positiv riktning (Danna & Griffin, 

1999). Dålig kommunikation på arbetsplatsen kan däremot leda till sämre relationer och 

därmed till en låg arbetstillfredsställelse som i sin tur har en negativ påverkan på vårt 

välbefinnande (Danna & Griffin, 1999). Relationerna med medarbetarna har identifierats 

som möjliga stressfaktorer enligt forskare (Danna & Griffin, 1999) och det finns risk för 

att dessa stressfaktorer eskalerar när en individ ständigt känner press på sig att vara 

uppkopplad för att enkelt kunna kommunicera med sina medarbetare.  
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Precis som att arbetsuppgifterna är en stor påverkansfaktor till det subjektiva 

välbefinnandet är även mängden arbetade arbetstimmar viktigt att ta hänsyn till. Hög 

arbetsbelastning både under ordinarie arbetstid samt utanför ordinarie arbetstid leder lätt 

till stress vilket kan påverka en individs subjektiva välbefinnande i en negativ riktning 

(Widmer et al., 2012). En individs uppfattning av arbetsmiljön samt hur hon känner inför 

utrustningen, informationen och det stöd som omgivningen kan erbjuda är också viktiga 

komponenter för det subjektiva välbefinnandet (Fieds, 2002). Hur en individ bedömer sin 

egen prestation i sitt arbete påverkar hur hon ser på sitt liv i stort (Danna & Griffin, 1999) 

och därför spelar förutsättningarna för att utföra arbetet på ett bra sätt en stor roll. Danna 

och Griffin (1999) menar att huruvida en individ tycker att hon uppfyller de krav som 

förväntas på henne från arbetsplatsen samt hur väl hon uppfyller sina individuella mål 

påverkar hennes egen uppfattning över hur hon ser på sitt liv i stort och därmed hennes 

livstillfredsställelse.  

 

 

Livstillfredsställelse 

En individs livstillfredsställelse innebär dess egen uppfattning och bedömning av sitt eget 

välbefinnande såsom miljön individen befinner sig i samt individens känslor och 

erfarenheter (Pontin et al., 2013; Nilsson, 2015). Individen utvärderar sin livssituation 

som en helhetsbedömning och det är individens subjektiva bedömningar som utgör svaret 

(Danna & Griffin, 1999). Frågor som rör hur tillfreds en individ anser sig vara med sitt 

liv samt vilka mål som är uppfyllda av de som individen anser vara viktigast i livet är 

relevanta att ta ställning till (Bradburn, 1969).  

 

Nilsson (2015) menar att nära relationer är till stor vikt för en individs livskvalitet och för 

att hon ska känna sig tillfreds med sitt liv. Han menar att livstillfredsställelsen påverkas 

till det bättre i högre grad av fungerande relationer än inkomst, utbildning eller status. 

Ömsesidiga relationer både på arbetsplatsen samt privat har med andra ord ett nära 

samband med individers välbefinnande (Danna & Griffin, 1999). Diener, Suh, Lucas & 

Smith, (1999) hävdar ju fler relationer till andra människor man har i olika åldrar desto 

snabbare kan man rehabilitera sig från en sjukdom eller olycka, samt att man tycks leva 

längre. Nilsson (2015) menar att nära och tillfredsställande relationer kan leda till att man 
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hanterar stress på ett bättre sätt, vilket indikerar på att en god kommunikation på 

arbetsplatsen skulle kunna öka både livstillfredsställelsen och arbetstillfredsställelsen. 

Om goda nivåer kan uppnås i både livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse ökar 

troligtvis även en individs positiva känslor vilket också påverkar välbefinnandet i en 

positiv riktning.  

 

Balans i livet 

Balans i livet definieras som måttet på hur stor lycka en individ upplever (Lyumbomirsky 

& Lepper, 1999) och kan ses som ett förhållande mellan arbetstillfredsställelse och 

livstillfredsställelse. De som känner en balans i livet har ofta bättre psykisk och fysisk 

hälsa samt att de generellt känner sig mer nöjda med livet i sin helhet (Greenhaus et al., 

2003). Ozkan och Ozdevecioglu (2012) menar att livet innefattas av all den tid som en 

individ spenderar både på och utanför jobbet och därför menar Allis och O´Driscoll 

(2008) att det krävs att en individ ska ha en positiv uppfattning och känslor om både sin 

arbetstillfredsställelse och sin livstillfredsställelse för att uppnå en god balans i livet och 

därmed även ett högre subjektivt välbefinnande.  

 

De flesta människor tillbringar normalt mer tid på arbetet än i hemmet med familj och 

vänner och därför blir arbetsupplevelsen viktig för att känna meningen med livet (Nilsson, 

2015). Revisorer tillbringar ofta mer tid på arbetsplatsen än vad den vanliga arbetaren gör 

i snitt (Broberg, 2013) men det verkliga problemet uppstår först när individen inte lämnar 

kvar jobbet på arbetsplatsen utan tar det med hem istället (Conrad, 1988). Fonner och 

Roloff (2012) menar att lättillgängligheten att ständigt vara uppkopplad gör det till ett 

vanligt förekommande att ta med sig arbetet hem vilket enligt Danna och Griffin (1999), 

påverkar vårt välbefinnande negativt. Danna och Griffin (1999) menar att en individs 

privatliv och arbetsliv inte alltid längre kan ses som separata enheter och på så sätt 

påverkar de båda varandra med ömsesidiga effekter. Likaså menar Ozkan och 

Ozdevecioglu (2012) att en individ troligtvis tar med sig de sinneserfarenheter som hon 

upplever under dagen hem. När arbetsmiljön påverkar en individ och hennes känslor 

negativt påverkas även hennes totala välbefinnande (Umans, Broberg, Schmidt, Nilsson, 

& Olsson, 2015). När arbetet inte lämnas kvar på jobbet innebär det att kroppen och sinnet 

aldrig får möjlighet till återhämtning vilket kan leda till psykisk ohälsa. Den icke 
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existerande tydliga gränsen mellan hem och arbete kan med stor sannolikhet leda till 

stress samt en känsla av att känna sig otillräcklig och i sin tur påverka de personliga 

relationerna i hemmet (Cooper & Cartwright, 1994). En känsla av otillräcklighet när det 

gäller att uppfylla de krav som förväntas både från arbetsplatsen samt i hemmet kan leda 

till att negativa känslor skapas eller byggs på de redan befintliga negativa känslorna och 

dessa känslor påverkar det subjektiva välbefinnandet i en negativ riktning (Danna & 

Griffin, 1999). Om en individ istället upplever en tillfredsställelse både med sitt arbetsliv 

samt sitt privatliv ökar de positiva känslorna med stor sannolikhet och på så sätt blir även 

det totala välbefinnandet högre (Lyumbomirsky & Lepper, 1999). För att en individ ska 

kunna uppleva dessa positiva känslor krävs en djupare förståelse för de bakomliggande 

koncepten kring den rådande organisationskulturen eftersom det är denna kultur som i 

grund och botten bidrar till att gränsen mellan hem och arbete suddats ut i takt med den 

ökade digitaliseringen.  

 

3.3. Organisationskultur  

Organisationsteori innebär forskning om olika organisationer och erbjuder modeller och 

begrepp (Forssell & Westerberg, 2007) som försöker hjälpa till att förstå vad 

organisationer är samt hur de beter sig i särskilda miljöer och situationer (Raghu & 

Narayanan, 1993). Vid studerande av organisationer brukar det pratas om 

organisationskultur, som är ett av de viktigaste verktyg för att uppnå framgång inom en 

bransch (Sveningsson & Alvesson, 2014). Genom att studera organisationskultur, som är 

en del inom organisationsteorin (Forssell & Westerberg, 2007), kan en ökad förståelse 

skapas kring hur organisationskulturen inom revisionsbranschen påverkar individen för 

att på så sätt kunna bidra med mer kunskap.  

 

I denna studie är det viktigt att studera organisationskultur eftersom revisorer verkar inom 

en organisation av professionell karaktär. Det är därför viktigt att studera hur de anställda 

beter sig mot varandra när de kommunicerar, dels för att öka trovärdigheten men även för 

att skapa ett gott rykte för både branschen och byrån (Soobaroyen & Chengabroyan, 

2006).   
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Begreppet organisation delas in i två olika delar; formell och social organisation, varav 

den sociala är en del i den formella organisationen (Skärvad & Bruzelius, 2011). En 

formell organisation definieras, enligt Skärvad och Bruzelius (2011 s. 26), som “ett antal 

individer som utför olika arbetsuppgifter (arbetsfördelning och specialisering) på ett 

samordnat sätt (samordning, styrning och ledarskap) för att uppnå vissa mål”. Med social 

organisation menas individens allmänna interaktioner med andra människor, såväl 

innanför som utanför en formell organisation och när organisation nämns i fortsättningen 

av studien menas den sociala organisationen som berör samspel och relationer mellan 

människor (Skärvad & Bruzelius, 2011). Alla individer har olika sätt att se på olika typer 

av sociala interaktioner och vilka interaktioner och kommunikationssätt som passar 

organisationen bäst (Raghu & Narayanan, 1993). Carter och Spence (2014) menar att en 

revisor måste ha en god social kompetens och därmed även en god 

kommunikationsförmåga, men det är inte alltid givet att det räcker. En 

organisationskultur kan innebära att det finns en oskriven regel, en så kallad norm att man 

ska kommunicera på ett visst sätt, med fokus på vissa kommunikationssätt. Normen kan 

innebära att medarbetare känner sig pressad att kommunicera på ett visst sätt, trots att de 

kanske hade kunnat uppnå en högre kvalitet av kommunikationen om den hade utförts på 

ett annat sätt. Fonner och Roloff (2012) menar att en högre kommunikationsfrekvens inte 

alltid leder till en bättre kvalitet. De hävdar att organisationer bör utveckla kulturella 

normer som fokuserar mer på strömlinjeformad kommunikation. Exempelvis kan 

massutskick av mejl begränsas för att minska avbrotten i arbetet (Fonner & Roloff, 2012). 

 

För att kunna förstå hur organisationen fungerar i sin helhet är det av betydelse att 

undersöka de mänskliga interaktionerna och hur dessa interaktioner påverkar individers 

välbefinnande (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Ronning, 1998). Flaa et al., 

(1998) menar att organisation är ett planerat, varaktigt och målmedvetet samarbete mellan 

människor, där relationer mellan individer är i fokus. Flaa et al., (1998) studerar 

organisationer från tre olika nivåer. Den interorganisatoriska nivån berör det som sker 

mellan olika organisationer och utomstående aktörer, organisationsnivån handlar om 

strukturering och själva processen och individnivån handlar om den enskilde aktören och 

hur denne påverkas av organisationens strukturer. Då syftet för denna studie är att studera 

hur kommunikationssättet skärm till skärm påverkar revisorers välbefinnande kommer 
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fokus att ligga på individnivå. Att studera mänskliga beteenden och interaktioner gör att 

en ökad förståelse kan skapas för att därmed kunna bidra till att organisationer hinner 

agera i rätt tid innan individer sjukskrivs på grund av exempelvis stress (Flaa et al., 1998).  

 

Eftersom studien inriktar sig på individerna i organisationen är det högst relevant att gå 

djupare in på organisationskulturen eftersom denna skapas av människor som gör något 

gemensamt (Skärvad & Bruzelius, 2011). Det är individerna i organisationen som skapar 

själva kulturen, men att definiera vad organisationskultur egentligen innebär är ett av de 

begrepp inom organisation som är svårast att sätta ord på (Hatch, 2006). Schein (2010) 

definierar organisationskultur som något som bildas genom de mänskliga interaktionerna 

som ständigt finns mellan individerna inom organisationen. Organisationskultur består 

alltså av ett kollektiv av människor som agerar, och interagerar på olika sätt samt har 

olika värderingar och antaganden (Jaffee, 2001). För att få en djupare förståelse för vad 

organisationskultur faktiskt är krävs att man bland annat studerar medarbetarnas beteende 

samt hur de kommunicerar med varandra (Skärvad & Bruzelius, 2011). Kommunikation 

med kollegor är det främsta sättet att överföra idéer, koncept och annan viktig information 

för att säkerställa en effektiv arbetsprestation (Edenius & Yakhlef, 2007). Eftersom 

merparten av denna studie berör kommunikation och olika kommunikationssätt är det 

ytterst relevant att ta upp organisationskultur i teorin eftersom detta är den bakomliggande 

faktorn till kommunikation. Kommunikationskulturen i en organisation kan även 

påverkas av vilken typ av professionell yrkesgrupp de verkar inom och därför är även 

professionsteori lämpligt att studera.  

3.4 Professionsteori 

För att få en större förståelse för samhället i stort och hur allt hänger samman är det 

lämpligt att studera olika professionsyrken för att på så vis förstå hur och varför vissa 

grupper beter sig och kommunicerar som de gör (Evetts, 2011). Individen påverkas av 

sin omgivning samtidigt som hon påverkar samhället som hon lever i.  

 

En högre formell utbildning vid universitet eller högskola är något som Evetts (2011) 

menar är utmärkande för en profession. Brante (2009) menar att professionella 

yrkesgrupper ofta har relativt hög lön samt status i samhället eftersom de har befogenhet 
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att kunna fatta egna beslut gällande svåra frågor i deras yrkesroll (Evetts, 2011), något 

som baseras på deras vetenskapliga lärdom. Professionsyrken kan ses som en 

servicefunktion för samhället, då de med sin vetenskapligt förankrade kunskap har ett 

viktigt ansvar att upprätthålla samhällets välfärd (Brante, 2009; Carrington, 2014). 

 

Revisorer är en yrkesgrupp som räknas till en profession (Jonnergård & Erlingsdottir, 

2012) och verkar för att kvalitetssäkra företags finansiella information genom att granska 

en del av redovisningen vilket ger en säkerhet för intressenter såsom ägare och investerare 

(Öhman, 2007). Yrket kräver förutom en formell utbildning även praktisk kunskap och 

erfarenhet (Siriwardane, Kin Hoi Hu & Yew Low, 2014). 

 

Att besitta en professionsroll som revisor innebär enligt Öhman (2007) att revisorn måste 

följa lagar, regler och standarder. Revisorn måste utöver att följa regelverket även 

upprätthålla allmänhetens tillit och förtroende, samtidigt som hon måste bibehålla sin 

yrkesmässiga expertis och därmed även sin professionalism.  

 

Från omgivningen finns det en risk att revisorn blir påverkad av både arbetsgivaren, 

klienterna och den tidspress som förekommer inom yrket (Warren & Alzola, 2008). Dessa 

påverkansfaktorer från omgivningen kan leda till att revisorn ställer höga krav på sig själv 

för att kunna leva upp till omgivningens förväntningar. Om revisorn inte klarar av att leva 

upp till omgivningens förväntningar finns det en risk att hon inte känner sig nöjd och 

tillfreds med sin egen prestation. Danna och Griffin (1999) menar att en individs egen 

bedömning av sin arbetsprestation påverkan hur hon ser på sitt liv i stort och därmed även 

hennes välbefinnande. 

 

Yrket som revisor kräver ofta övertid (Broberg, 2013), något som kan förekomma både 

på kontoret men även i hemmet och professionen som revisor kan innebära en konflikt 

mellan arbetslivet och privatlivet (Ahmad, Ismail, & Anantharaman, 2015). Denna 

obalans mellan arbetsliv och privatliv kan innebära färre positiva känslor vilket i sin tur 

kan påverka arbetsprestationen och därmed även professionen. Ett högt välbefinnande är 

nyckeln till ett bra presterande på jobbet för att kunna upprätthålla en hög 

professionalism. 
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Den ökade digitaliseringen kan förstärka denna konflikt då den kan leda till att revisorn 

känner en press och stress att ständigt vara tillgänglig för omvärlden vilket kan påverka 

arbetsprestationen och därmed även professionalismen negativt. Men den ökade 

digitaliseringen kan även leda till en positiv förändring i revisorns arbete då den bidrar 

till ett förenklat sätt att kommunicera och samarbeta på (Weidmann, 2015; Adams et al., 

2005; Hansen et al., 2016; Ruppel et al., 2016) vilket skulle kunna stärka förtroendet för 

revisorn och hennes professionalism då hon kan nå ut till fler intressenter. 

3.5 Digitaliseringens påverkan samt olika 

kommunikationssätt på arbetsplatsen 

Den ökade digitaliseringen medför allt fler sätt att kommunicera på (Hansen et al., 2016) 

och spridningen av informations- och kommunikationsteknik under de senaste årtiondena 

i samband med digitaliseringen utgör ett spännande fenomen inom forskning (Contarello 

& Sarrica, 2007). Datormedierad kommunikation består av två eller flera individer där 

datorer behandlar, lagrar och för över olika samtal (Falkheimer & Heide, 2007). Forskare 

håller ständigt på att utveckla nya och alltmer komplicerade medium att kommunicera 

via (Hansen et al., 2016). I denna del kommer de viktigaste egenskaperna hos olika 

kommunikationsmedium att förklaras och jämföras med hur de olika sätten får för 

konsekvenser för individer och deras välbefinnande. 

 

Skärm till skärm kommunikation erbjuder en mängd olika kommunikationssätt och i 

dagens samhälle kommer ett skrivet meddelande fram till mottagaren i nästan samma 

hastighet som om kommunikationen skett via face to face eller telefon. Walther (1996) 

menar att man bör skilja på de textbaserade kommunikationsformerna och de mer visuella 

och verbala sätten att kommunicera på eftersom de skiljer sig åt. Vid mer visuella former 

av skärm till skärm kommunikation ökar exempelvis informationsdelningen. Vid 

videochatt går det att uppfatta en persons kroppsspråk, gester samt tonfall vilket kan 

tyckas likna en social interaktion (Walther, 1996) men däremot uteblir fortfarande en 

verklig känsla av mänsklig interaktion eftersom det finns en avsaknad av direkt 

ögonkontakt eftersom man endast kan se varandra via en datorskärm. Chansen att 

upprätthålla en social interaktion minskar med tanke på att kommunikationen sker skärm 
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till skärm, vilket kan ha en negativ inverkan på välbefinnandet eftersom människor mår 

bra av att utveckla goda personliga relationer (Danna & Griffin, 1999).  

 

Val av kommunikationssätt kan bero på en mängd olika faktorer och ger upphov till olika 

sorters kommunikationsprocesser. Val av kommunikationssätt kan exempelvis bero på 

vilket budskap man vill föra fram samt vilken typ av relation man har till mottagaren 

(Luders, 2008). Luders (2008) menar att om man känner personen väl väljer man ofta att 

kommunicera via telefonsamtal, där olika röstlägen och tonfall går att uppfattas. 

Användning av telefon på arbetsplatser är ett vanligt förekommande, det möjliggör att ta 

kontakt med en kollega i realtid och när man önskar att ta kontakt med en person på 

direkten. Det är även lämpligt att ringa en kollega om man vill öppna upp till en 

diskussion. Samtidigt är det även möjligt för mottagaren att själv avgöra när det passar 

att återkoppla och på så sätt inte bli avbruten under sitt arbete och forskare menar att 

kommunikationssättet telefon i förhållande till andra kommunikationssätt inte ökar 

stressnivån (Fonner & Roloff, 2012). En annan fördel med att kommunicera via telefon 

kan vara att risken för missuppfattningar minskar eftersom man kan höra en persons 

röstläge och tonfall. 

 

Baralou och McInnes (2013) menar att kommunikation via mejl också är ett vanligt 

kommunikationssätt på arbetsplatser. Kommunikationssättet ses som ett enkelt, effektivt 

och bekvämt sätt att kommunicera på (Baralou & McInnes, 2013) och är lämpligt om 

man inte förväntar sig svar från mottagaren direkt eftersom det ofta läses i efterhand. Att 

kommunicera via mejl ökar även hastigheten för kommunikationsutbytet (Adams et al., 

(2005) och budskapet som sänds till mottagaren blir även mer innehållsrikt (Weidmann, 

2015). Dessutom ökar tillförlitligheten i jämförelse med om kommunikationen sker via 

face to face (Ruppel et al., 2016) eftersom man funderar längre innan man skickar iväg 

ett mejl än när man pratar face to face samt att ett mer korrekt språkbruk används vid 

skriftlig form. Kommunikationssättet mejl möjliggör dessutom att kunna kommunicera 

med personer vid vilken tidpunkt som helst, var de än befinner sig (Hansen et al., 2016). 

Vid diskussion mellan flera olika medarbetare däremot, är inte mejl särskilt lämpligt med 

tanke på att grupper inte kan skapas där det möjliggör att svara i samma tråd. Att 

kommunicera via mejl möjliggör inte heller att kunna uppfatta kroppsspråk, 
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ansiktsuttryck och tonlägen, vilket kan försvåra att uppfatta de känslor som förmedlas i 

meddelandet. Svårigheten att uppfatta bakomliggande känslor kan leda till att det blir 

svårare att skapa och underhålla goda sociala relationer (Baralou & McInnes, 2013; 

Weidmann, 2015; Hansen et al., 2016), något som kan påverka välbefinnandet negativt 

(Danna & Griffin, 1999). Fonner och Roloff (2012) hävdar att massutskick av mejl i 

organisationer behöver minskas för att de anställda inte ska förlora kontrollen över 

inflödet till inkorgen vilket kan utgöra en stressfaktor i sig eftersom onödigt mycket tid 

går åt att hantera mejlinkorgen.  

 

Om man önskar att öppna upp till diskussion genom textbaserad form är chatt ett mer 

lämpligt kommunikationssätt eftersom det är enkelt att bjuda in många och i olika grupper 

där alla kan dela sina åsikter enkelt och smidigt. Att använda chatt är ett relativt informellt 

sätt att kommunicera på. Det möjliggör ett snabbt kommunikationsutbyte och man 

kommunicerar nästan enbart med personer som finns på plats och har möjlighet att svara 

inom kort varsel, till skillnad från mejl där svaret kan dröja något längre (Baralou & 

McInnes, 2013). Ytterligare en fördel med att kommunicera via chatt är att det inte samlas 

ett berg av obesvarade meddelande. Däremot finns en avsaknad av både kroppsspråk och 

röstläge vilket gör att en känsla av social interaktion uteblir vilket kan påverka 

välbefinnandet i en negativ riktning eftersom människor mår bra av sociala interaktioner 

och relationer (Danna & Griffin, 1999). Oavsett vilken skärm till skärm 

kommunikationsmedium som väljs att kommunicera via menar Aubert et al., (2013) att 

det inte enbart är kommunikationssättet i sig som kan påverka välbefinnandet utan även 

sättet som det användas på. Rätt sorts användning av skärm till skärm kommunikation 

kan ge upphov till en ökad kommunikationskvalitet (Chang & Hsu, 2016) och därmed 

kan prestationsförmågan på arbetet öka, något som påverkar det subjektiva 

välbefinnandet positivt då en individs uppfattning av hur hon ser på sitt liv i stort 

innefattar hennes arbetsprestation (Danna & Griffin, 1999).  
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3.6 De olika kommunikationssättens påverkan på 

subjektivt välbefinnande samt hypotesformulering 

Enligt tidigare studier går det att fastställa att olika typer av kommunikationssätt kan 

påverka välbefinnandet i både positiva och negativa riktningar (Bharadwaj 2014; Baralou 

& McInnes, 2013; Weidmann, 2015; Danna & Griffin, 1999; Hansen et al., 2016; Adams 

et al., 2005).  

 

För att kunna uppnå de gemensamma målen inom en organisation är en bra 

kommunikation en förutsättning men även att ett effektivt samarbete råder mellan 

individerna (Bharadwaj, 2014). För skapandet av en fungerande kommunikation är 

mänskliga interaktioner av god karaktär av stort värde. Goda relationer på arbetsplatsen 

har ett nära samband med individers välbefinnande (Danna & Griffin, 1999), då 

människor mår bra av att utveckla och underhålla mänskliga interaktioner. Trots detta 

ägnas lite tid kring att få kommunikationen mellan individer att fungera så effektivt som 

möjligt (Welch & Jacksson 2007).  

 

Antalet sätt att kommunicera på idag växer enormt (Weidmann, 2015) och 

kommunikationssättet face to face ersätts mer och mer med kommunikation via skärm till 

skärm (Hansen et al., 2015). Dagens skärm till skärm kommunikation kan bestå av både 

textbaserade kommunikationsformer såsom mejl och chatt men det finns även visuella 

eller vokala kommunikationsformer i form av videochatt (Walther, 1996).  

 

Frekvens 

Individer mår bra av att utveckla personliga interaktioner och att kommunicera med 

varandra (Danna & Griffin, 1999) men Fonner och Roloff (2012) menar att individer inte 

mår bra av alltför mycket kommunikation, oavsett om det sker face to face eller skärm 

till skärm eftersom det kan leda till en avbrytande under arbetets gång vilket kan leda till 

stress och ett minskat välbefinnande.  

 

Mejl är för många det vanligaste digitaliserade kommunikationssättet på arbetsplatser 

(Baralou & McInnes, 2013) och möjliggör ett enkelt och bekvämt sätt att kommunicera 
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på men innebär dock en avsaknad av kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge vilket gör 

det svårare att uppfatta känslorna som ligger bakom meddelandet, vilket i sin tur gör det 

svårare att skapa och underhålla sociala relationer (Baralou & McInnes, 2013; 

Weidmann, 2015; Hansen et al., 2016). Precis som att mejl räknas som skärm till skärm 

kommunikation räknas även chatt och videochatt till detta kommunikationssätt vilket gör 

att dessa kommunikationssätt också kan ha en negativ påverkan på välbefinnandet 

eftersom en verklig känsla av mänsklig interaktion uteblir även här (Danna & Griffin, 

1999). Walther (1996) menar däremot att videochatt som kommunikationssätt skärm till 

skärm möjliggör att uppfatta en persons kroppsspråk, gester samt tonläge, vilket på det 

sättet kan tänkas likna en social interaktion. Det kan därför diskuteras om videochatt som 

kommunikationssätt därav bör liknas vid face to face kommunikation men eftersom 

kommunikationssättet i grunden är ett utbyte mellan skärm till skärm har denna indelning 

valts i studien. Liksom vid videochatt går det även att uppfatta en persons röstläge och 

tonfall vid kommunikationssättet telefon men då detta kommunikationssätt inte innefattar 

någon skärm kommer telefon att liknas vid face to face kommunikation. Vårt antagande 

är därför att sociala relationer skulle kunna underhållas bättre och det subjektiva 

välbefinnandet skulle kunna öka om kommunikationssättet face to face och telefon skulle 

användas mer frekvent, vilket mynnar ut i följande hypotesformulering:  

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan hur ofta vi kommunicerar via face to 

face och telefon i förhållande till subjektivt välbefinnande.  

 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan hur ofta vi kommunicerar via chatt, 

videochatt samt mejl i förhållande till subjektivt välbefinnande.  

 

Kvalitet 

Kommunikation via face to face är den typ av kommunikation som möjliggör den högsta 

sociala nivån av närvaro (Short et al., 1976; Miranda och Saunders, 2003). Adams et al., 

(2005) menar att kommunikation via face to face leder till att samtal blir effektivare och 

att man når en lösning snabbare och på ett enklare sätt än vad man skulle ha gjort via 

skärm till skärm. Dessutom betonar han att individer blir mer tillfredsställda genom 

kommunikation via face to face. Forskare menar att datorbaserad kommunikation ses som 
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en lägre nivå av social närvaro (Miranda & Saunders, 2003). Den sociala närvaron som 

utspelar sig vid olika typer av kommunikationssätt påverkar mottagarens förståelse av 

budskapet som förmedlas från avsändaren (Miranda & Saunders, 2003). Det tyder på att 

face to face som har en hög grad av social närvaro skulle kunna öka kvaliteten av 

budskapet som förs fram. Kommunikationssättet videochatt via skärm till skärm innebär 

mer visuella samt vokala signaler, något som Walther (1996) menar kan öka 

informationsdelningen och därmed leda till en högre kommunikationskvalitet. Ruppel et 

al., (2016) menar också att tillförlitligheten via skärm till skärm kommunikation kan bli 

högre än vid face to face kommunikation. Weidmann (2015) menar att skärm till skärm 

kommunikation kan ses som både mer effektiv än face to face kommunikation men han 

menar även att budskapet som sänds till mottagaren blir mer innehållsrikt. Oavsett vilket 

sätt som väljs att kommunicera på tyder tidigare forskning på att en ökad kvalitet leder 

till ett högre subjektivt välbefinnande eftersom man kan känna sig mer nöjd med sig själv 

när man är effektiv och kan prestera på jobbet (Danna & Griffin, 1999). Dessa olika 

antaganden mynnar ut i följande hypotesformuleringar: 

 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan kvaliteten för kommunikationssättet 

telefon och face to face i förhållande till välbefinnande.  

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan kvaliteten för kommunikationssätten 

chatt, videochatt och mejl i förhållande till välbefinnande.  

 

Familjaritet 

Luders (2008) menar att det finns vissa typer av medium man kommunicerar mer via om 

man känner personen väl och menar att de vanligaste mediumen att kommunicera på om 

man känner personen är via exempelvis telefonsamtal, medan skärm till skärm 

kommunikation är mer olika vad gäller interaktioner och synkronisering. Då människors 

välbefinnande kan påverkas i en positiv riktning av nära och bra relationer (Danna & 

Griffin, 1999) är face to face ett bra kommunikationssätt eftersom det möjliggör till en 

social interaktion. Denna sociala interaktion är viktig eftersom den bidrar till att bibehålla 

den nära relationen. Kommunikationssättet telefon kan också vara av värde då en känsla 

av sociala interaktion kan uppstå även där då tonfall och röstlägen kan uppfattas samt att 
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möjlighet till snabb återkoppling finns. Kommunikationssätten mejl, videochatt och chatt 

i form av skärm till skärm är mer troliga alternativ om man inte känner personen så väl 

och kan ha en negativ inverkan på välbefinnandet eftersom mänsklig interaktion uteblir 

(Danna & Griffin, 1999). Dessa antaganden mynnar ut i följande hypotesformulering: 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan om man känner personen väl och 

kommunikationssätten telefon och face to face vilket i sin tur påverkar välbefinnandet i 

en positiv riktning eftersom en social interaktion uppstår.  

 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan om man inte känner personen väl och 

kommunikationssätten chatt, videochatt och mejl vilket i sin tur påverkar välbefinnandet 

i en negativ riktning eftersom en social interaktion uteblir. 

 

4. Empirisk metod  

I detta kapitel kommer datainsamlingsmetod och studiens tillvägagångssätt att 

presenteras. Vidare kommer operationalisering, dataanalys samt studien reliabilitet och 

validitet att diskuteras.  

4.1. Litteratursökning  

Litteratur för denna studie har mestadels inhämtats från vetenskapliga artiklar i journaler 

hittade i Högskolan Kristianstads databas SUMMON men även från Googles tjänst 

Scholar för att göra sökningen ännu bredare. Artiklarna som använts har blivit granskade 

av forskare inom samma område, så kallade “peer reviewed”, innan de publicerats vilket 

ökar trovärdigheten för denna studie. Till viss del har hänsyn även tagits till vilket datum 

artiklarna publicerats för att öka relevansen. Målet har varit att använda så nya artiklar 

som möjligt men då äldre artiklar har hittats inom ämnet som varit relevanta för studien 

har även de tagits med. Vid sökning av artiklar har många olika sökord använts, bland 

annat har följande sökord använts beträffande välbefinnande: “wellbeing”, “social 

health” och “subjective wellbeing”. Dessa sökord har använts i kombination med olika 

sökord för kommunikation: “communication”, “social contact” och “social interactions”. 
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Dessa sökord har använts eftersom det är breda sökord inom områdena välbefinnande och 

kommunikation vilket gör det lättare att se hur och inom vilka områden ämnet har 

studerats mest. Då syftet är att undersöka hur kommunikationssättet skärm till skärm 

påverkar revisorers välbefinnande är de dessutom mycket lämpliga att använda. 

 

 

4.2. Urval  

Studiens population består av godkända och auktoriserade revisorer som har kunnat 

identifierats via FARs, Föreningens auktoriserade revisorer, medlemsregister (FAR, 

2017). Registret har använts för att kunna nå ut till så många auktoriserade och godkända 

revisorer som möjligt för att sedan kunna generalisera. Saunders et al., (2009) menar att 

ett stort stickprov är av betydelse för att kunna dra generaliserande slutsatser. Data som 

samlas in från befintliga register har många fördelar, det är en billig och lättillgänglig 

metod och standarden hålls ofta hög. Emellertid förekommer det register som kan 

innehålla data som är felaktig och missvisande (Biemer & Lyberg, 2003). FAR är en säker 

källa att inhämta statistiskt material på då medlemmarna måste uppfylla vissa invalskrav, 

bland annat krävs att den sökande har en företagsekonomisk utbildning samt tre till fem 

års praktik. FAR genomför även kvalitetskontroller av sina medlemmar och 

medlemsföretag i syfte att näringsliv och samhället i övrigt ska kunna förlita sig på 

medlemmarnas registrerade information (FAR, 2017). Däremot bör det uppmärksammas 

att FAR är branschorganisationer för sina yrkeskategorier vilket gör att det kan finnas risk 

att den publicerade informationen kan bli något vinklad eftersom det är ut deras 

synvinkel. Förutom att FAR är en tillförlitlig källa att inhämta statistiskt material från är 

det dessutom enkelt och smidigt att gallra ut de revisorer som är av intresse, mejl under 

respektive revisor står tydligt angivet vilket är ytterligare en anledning till att vi valde att 

inhämta material från FAR. Totalt har 2652 stycken enkäter (se bilaga 1) skickats ut via 

SurveyMonkey till godkända och auktoriserade revisorer i Sverige genom en mejladress 

registrerad på FARs hemsida (FAR, 2017). Inga andra kriterier har ställts för att kunna 

delta i studien. Det stora urvalet som ligger till grund för undersökningen gör det möjligt 

att dra allmänna slutsatser kring hur revisorer påverkas av kommunikationssättet skärm 

till skärm. Däremot har det riktats kritik mot att använda ett stort urval då det finns risk 
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att urvalet inte blir tillräckligt stort att företräda en hel population (Bryman, 2011). Därför 

bör det iakttas en viss försiktighet när man drar allmänna slutsatser om sina resultat, då 

resultatet hade kunnat visa något annat med ett annat typ av urval. 

 

Vi anser att det är av intresse att studera revisorer i Sverige då det är en relativt ostuderad 

grupp. Att studera revisorers välbefinnande utifrån sättet de kommunicerar på är även av 

intresse för att på så sätt kunna upprätthålla en så god kommunikation som möjligt för att 

kunna bidra till en kvalitetssäkring av revisorns arbete, då merparten av en revisors arbete 

handlar om just kvalitetssäkring. Genom en bra kommunikation mellan medarbetarna på 

byrån kan byråns rykte förbättras (Hogan & Jeter, 1999) och då skulle även omvärldens 

förtroende för revisorn öka. När vi använt sökorden välbefinnande i kombination med 

kommunikation har vi lagt märke till att ämnet studerats mycket bland sjuksköterskor och 

andra professionsyrken. Därför anser vi att det skulle vara intressant att studera 

välbefinnande utifrån en revisorskontext. En anledning till att vi valt att begränsa oss till 

endast godkända och auktoriserade revisorer är för att de har mer erfarenhet än övriga 

inom yrket och har jobbat som revisor under en längre tidsperiod. En annan anledning är 

att det är det svårare att nå ut till övriga inom revisorsyrket som exempelvis assistenter 

då det för närvarande inte finns något samlat register över dessa.  

 

4.3. Datainsamlingsmetod  

I denna studie har en kvantitativ datainsamlingsmetod valts i form av enkäter eftersom 

det möjliggör att nå ut till ett stort antal respondenter samt att det är ett effektivt och billigt 

sätt att samla in data på under en begränsad tidsperiod (Denscombe, 2009).  

 

För att kunna hitta ett samband mellan skärm till skärm kommunikation och 

välbefinnande hos revisorer har vi samlat in kvantifierbara data (Bryman, 2011). 

Paralleller har sedan dragits mellan dessa för att undersöka om något samband råder 

(Lind, 2014) vilket även har gjorts i tidigare studier där syftet också har varit att studera 

välbefinnande utifrån en kvantifierbar insamlingsmetod (Bradbrun, 1969; Diener et al., 

1985; Andrews & Withey ,1974). Metoden är lämplig då denna studie syftar till att 

generalisera (Denscombe, 2009) vilket även tidigare studier är bevis på då de har kunnat 
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identifiera möjliga orsaker till varför revisorer mår som de mår genom att generalisera 

(Umans et al., 2015). Frågorna för våra beroende och oberoende variabler i enkäten är till 

största del utformade med en sjugradig likertskala vilket innebär att de därmed är av 

kvantitativ karaktär (Denscombe, 2009). På den sjugradiga likertskalan får 

respondenterna påståenden på ordinalskalenivå med ändpunkterna som exempelvis 

“Instämmer inte” samt “Instämmer”. När data ska analyseras för att testa vår hypotes är 

en numerisk likertskala att föredra för att lätt kunna jämföra de olika alternativen där 

svaren som är kodade från 1 till 3 kan ses som mer negativa än de svaren som är kodade 

från 5 till 7 (Denscombe, 2009).  

 

En fördel med enkäter som datainsamlingsmetod är att det är enkelt att undersöka 

eventuella samband som uppkommer mellan hur revisorer upplever att kommunikation 

via skärm till skärm påverkar deras välbefinnande då det är kvantifierbara data som 

kommer att ligga till grund för analysen (Lind, 2014). En annan fördel med enkäter är att 

det möjliggör att nå ut till ett stort antal respondenter (Denscombe, 2009).  

 

Enkäterna skickades ut via en webbsida som heter SurveyMonkey, vilket gör det möjligt 

att nå ut till ett stort antal respondenter inom en begränsad tidsperiod. Genom att nå ut till 

ett stort antal respondenter via SurveyMonkey tror vi att det blir lättare att kunna hitta 

samband för att på så sätt kunna göra en generalisering av populationen. Då forskaren 

inte finns närvarande vid ifyllandet av enkäten elimineras även eventuella 

intervjuareffekter (Denscombe, 2009). Respondenten meddelas också att alla svar 

hanteras konfidentiellt vilket vi tror kommer göra dem mer benägna att svara. Samtliga 

respondenter som inte svarade på enkäten vid första eller andra utskicket har fått en eller 

två påminnelser skickade till sig innehållande ett nytt följebrev.  

 

Nackdelen med enkät som metodval är dels att respondenten inte får någon möjlighet att 

utveckla sina svar, dels att forskaren inte har någon möjlighet att ställa följdfrågor eller 

förklara frågorna. Detta val av metod leder alltså till en svårighet för oss som forskare att 

få en fördjupad inblick i ämnet vi undersöker än om valet av metod hade fallit på 

intervjuer (Denscombe, 2009). Det finns även en risk att respondenten inte ger lika 

uppriktiga svar vid en enkätundersökning som under en intervju. Då vårt syfte är att 
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undersöka om det finns något samband mellan skärm till skärm kommunikation och 

välbefinnande anser vi att metodvalet enkät är det mest lämpliga för oss trots de negativa 

effekter som har nämnts.  

 

Enkäten är utformad på så vis att den berör två huvudområden; kommunikation och 

välbefinnande, vilka är i fokus för denna studie. För att enkäten skulle vara utformad så 

enkelt och lättförståeligt som möjligt utan några misstolkningar valde vi att låta en 

revisorsassistent utanför vår studie granska och genomföra enkäten innan den skickades 

ut till respondenterna. Valet av kontrollperson har gjorts med anledning av att personen 

troligtvis har liknande uppfattning och förståelse för enkäten som godkända och 

auktoriserade revisorer har. Revisorsassistentens kommentarer ledde inte till några större 

korrigeringar, däremot gav det en uppfattning om hur lång tid enkäten tog att svara på. 

För att minska antalet påbörjade enkäter med ofullständiga svar är det av betydelse att 

respondenten vet i förväg hur lång tid enkäten tar att besvara.  

4.4. Operationalisering 

I detta avsnitt presenteras en operationalisering vilket syftar till att omvandla ett koncept 

till något som går att mäta (Saunders, et al., 2009). Saunders, et al., (2009) menar att det 

är viktigt att studera underliggande litteratur för att kunna omvandla ett koncept till något 

som är mätbart. Det är även viktigt att studera konceptet i sin helhet och fundera ut vilka 

variabler som påverkas av varandra, det vill säga vilken variabel som är den beroende 

respektive oberoende och Saunders, et al., (2009) menar att det bör göras innan enkäten 

skapas. De mått som används för att mäta sambandet ska vara tillförlitliga men det är 

även av betydelse att det som ska mätas är det som faktiskt blir mätt (Lind, 2014). I vår 

uppsats är den oberoende variabeln kommunikation och den beroende variabeln 

välbefinnande.  

 

4.4.1.  Kommunikation - oberoende variabel 

En oberoende variabel ger upphov till förändringar i den beroende variabeln (Saunders, 

et al., 2009). I denna studie är kommunikation den oberoende variabeln eftersom vi vill 

undersöka hur olika kommunikationssätt påverkar revisorers välbefinnande. Detta 
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innebär att då den oberoende variabeln kommunikation ändras kommer den beroende 

variabeln välbefinnande också att ändras. I denna studie kommer kommunikation att 

mätas utifrån tre aspekter: hur ofta revisorer kommunicerar med varandra (frekvens), 

vilken nivå av kvalitet de tycker att deras kommunikationssätt når upp till (kvalitét), samt 

hur bekväma de känner sig med olika typer av kommunikationsmedium beroende på 

vilken typ av relation de har med varandra (familjaritet). Måttet frekvens har använts 

inom tidigare studier (Mohr, 1995) men måtten för kvalitet och familjaritet har skapats i 

syfte för denna studie utifrån tidigare forskning (Madlock & Booth-Butterfield, 2012; 

Adams et al., 2005). Anledningen till att vi valt att mäta just dessa tre aspekter av 

kommunikation är för att skapa en helhetsbild över ämnet samt för att de olika områdena 

överlappar varandra.  

 

Frekvens 

I många studier mäts kommunikationsfrekvensen genom hur mycket kommunikation 

med användning av ett särskilt medium, exempelvis mejl, telefon och face to face (Mohr, 

1995). Anledningen till att vi valt att mäta frekvensen är för att försöka se något samband 

mellan hur ofta revisorer använder skärm till skärm kommunikation och hur det påverkar 

deras välbefinnande.  

  

Det första måttet vi har använt oss utav är ett mått utformat av Niedle (2012) som mäter 

kommunikationsfrekvensen genom en sex-gradig likertskala med följande formulerade 

fråga:  

  

• “I genomsnitt, hur ofta använder du och dina kollegor följande 

kommunikationssätt?”, följt av olika typer av kommunikationssätt som 

svarsalternativ.  

  

Vi har använt oss av samma frågeställning som Niedle (2012) men vi har använt oss av 

följande kommunikationsmedium som alternativ: mejl, chatt, videochatt, telefon och face 

to face. Att kommunicera via dessa kommunikationsmedier är det vanligaste på 

arbetsplatser (Lindvall, 2009) och därför ansåg vi det lämpligt att välja dessa som 
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alternativ. Vi har även använt oss av en sjugradig likertskala eftersom personer tenderar 

att undvika ändpunkterna, centraltendensen (Patel & Davidsson, 2011). Med en sjugradig 

skala hoppas vi därför kunna få en bättre uppfattning av svaren än om vi skulle använt 

exempelvis en femgradig skala. Dessutom kan man vid osäkerhet ställa sig i mitten av 

skalan vilket är neutralt läge. Genom att använda sig av samma skala kan resultaten lättare 

jämföras med varandra (Bryman, 2011) och därför har vi använt oss av en sjugradig skala 

på samtliga frågor i enkäten. Respondenterna kommer att få svara i hur stor utsträckning 

de använder olika kommunikationsmedium där alternativ 1 representerar mycket sällan 

och alternativ 7 representerar mycket ofta. 

 

Kvalitet 

Kommunikation sker genom en överföring av ett budskap via ett 

kommunikationsmedium. Två attribut av kommunikation är därför av betydelse: 

innehållet i meddelandet och på vilket sätt meddelandet kommuniceras (Aubert et al., 

2013). För att kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt måste båda dessa attribut 

vara av hög kvalité (Aubert, et al., 2013). När man pratar om innehållet i meddelandet 

menar man framförallt hur väl budskapet förs fram men även om innehållet är fullständigt 

och trovärdigt. När man talar om på vilket sätt meddelandet kommuniceras på används 

begrepp som exempelvis öppenhet, aktualitet och prestigelöshet. Alla dessa nämnda 

begrepp är därmed av betydelse för att uppnå högsta möjliga kommunikationskvalitét 

(Aubert, et al., 2013).  

  

Vid mätning av kommunikationskvalitét använder Vos (2009) en femgradig likertskala 

vid gradering av sju olika kvalitetsaspekter som transparens, tillgänglighet, publicitet via 

mediet, mottaglighet, interaktiv policy, kommunikationspolicy samt hur effektiv 

kommunikationen är. Genom att ställa dessa frågor kan man på så vis få svar på hur väl 

innehållet i meddelandet levereras och på vilket sätt. Eftersom huvudfokus i vår studie 

inte enbart ligger på att mäta kvalité har vi valt att begränsa oss till att ställa frågan hur 

respondenterna upplever att budskapet förs fram i meddelandet eftersom vi anser att detta 

är det mest väsentliga. I denna studie kommer däremot en sjugradig likertskala, istället 

för en femgradig skala, att användas med följande formulerade fråga:  
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• Hur upplever du att följande kommunikationssätt förmedlar budskapet i 

meddelandet?  

  

De kommunikationsmedium som kommer att anges som alternativ är: mejl, chatt, 

videochatt, telefon och face to face där alternativ 1 på likertskalan representerar mycket 

dåligt och alternativ 7 representerar mycket bra.  

 

Familjaritet 

Eftersom det inte finns någon klar definition av familjaritet finns det inte heller något 

generellt mått för att mäta familjaritet (Adams et al., 2005). Gruenfeld et al., (1996), har 

i sina tidigare studier om organisatoriska beteende mätt familjaritet utifrån en fyrpunkts-

skala där specifika frågor var listade. Dessa frågor handlade om olika sociala relationer 

och situationer med svarsskalor som innehöll följande alternativ: (a) vet inte vem denna 

gruppmedlem är, (b) bekant med denna gruppmedlem, (c) känner denna gruppmedlem 

väl, (d) känner denna gruppmedlem mycket väl. Vi har i denna studie använt oss av 

Gruenfeld et al., (1996) svarsskala men gjort om den till en sjugradig likertskala och 

formulerat följande två frågor som handlar om kommunikation mellan individer eftersom 

detta är fokus för just denna studie: 

  

• Vad känner du inför användandet av nedanstående kommunikationssätt när du 

känner personen väl? 

• Vad känner du inför användandet av nedanstående kommunikationssätt när du 

inte känner personen väl?  

  

Följande kommunikationsmedium kommer att finnas som alternativ: mejl, chatt, 

videochatt, telefon och face to face där alternativ 1 på likertskalan representerar föredrar 

inte och alternativ 7 representerar föredrar. 
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4.4.2.  Subjektivt välbefinnande - beroende variabel 
I vår studie är det subjektiva välbefinnandet den beroende variabeln som påverkas av 

andra variablers förändring (Saunders et al., 2009). Vårt syfte är att undersöka hur det 

subjektiva välbefinnandet hos revisorer påverkas av sätten de kommunicerar på via skärm 

till skärm. Vår hypotes är att en förändring i den oberoende variabeln kommunikation via 

skärm till skärm kommer att påverka den beroende variabeln välbefinnande. Revisorns 

välbefinnande kommer att mätas genom hennes arbetstillfredsställelse med frågor som 

berör hur hon känner inför sitt arbete och sin arbetsmiljö, hennes livstillfredsställelse där 

vi studerar på hur hos ser på sitt liv i stort samt hur hon upplever sin balans i livet med 

frågor om hennes känslomässiga tillstånd under den senaste månaden. Dessa tre mått är 

lämpliga då de möjliggör för oss att mäta både den delen av revisorns subjektiva 

välbefinnande i hur hon bedömer sin livstillfredsställelse men även hur hennes känslor 

påverkar det subjektiva välbefinnandet i en positiv eller negativ riktning (Lyumbomirsky 

& Lepper, 1999).  

 

Arbetstillfredsställelse  

Forskarna Andrews och Withey (1974) har utvecklat måttet Andrews and Witheys Job 

Satisfaction Scale för att mäta hur individer uppfattar deras arbetstillfredsställelse. Måttet 

mäter hur den anställdas subjektiva välbefinnande påverkas av sin arbetsmiljö. Flera 

tidigare studier visar att kommunikationen mellan kollegorna på arbetsplatsen kan 

påverka individers välbefinnande (Bharadwaj 2014; Baralou & McInnes, 2013; 

Weidmann, 2015; Danna & Griffin, 1999; Hansen et al., 2016; Adams et al., 2005) och 

därför anser vi att det är relevant att undersöka hur revisorer kommunicerar med sina 

kollegor på sin arbetsplats. 

 

Måttet som består av fem frågor hittade vi i boken Taking the measure of work - a guide 

to Validate Scales for Organizational Research and Diagnosisk. Vi har valt att utveckla 

de fem originalfrågorna till åtta separata frågor med anledning av att vi anser att en 

originalfråga innehåller fyra olika frågor som är relevanta att ställa var för sig för att på 

så sätt få mer specifika svar. 
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De tre nedanstående frågorna är originalfrågor och kommer att användas i vår studie i sin 

ursprungsform: 

  

• Hur känner du inför ditt arbete? 

• Hur känner du inför dina medarbetare? 

• Hur känner du inför dina arbetsuppgifter? 

 

Kommande nedanstående originalfråga har vi valt att dela upp i fyra separata frågor som 

kommer att fungera som utökade djupare frågor till originalfrågan istället: 

 

• Hur är det där du arbetar - arbetsmiljö, arbetade timmar, arbetskrav? 

 

Ovanstående fråga resulterade i de fyra kommande frågorna som kommer att användas i 

vår studie istället för ovanstående originalfråga: 

 

• Hur känner du inför din arbetsmiljö? 

• Hur känner du inför mängden arbetade timmar? 

• Vad känner du inför arbetskraven som ställs på dig under ordinarie arbetstid? 

• Vad känner du inför arbetskraven som ställs på dig utanför ordinarie arbetstid? 

 

Sista originalfrågan lyder enligt följande: 

 

• Hur känner du inför utrustningen, informationen samt stödet från omgivningen 

som du har tillgång till för att kunna utföra ditt arbete? 

 

Vi har valt att förkorta och specificera denna frågan en aning för att anpassa den till vår 

studie. Frågan som kommer att ställas i vår studie ser ut enligt följande: 

 

• Hur känner du inför den digitala utrustning du har tillgång till för att kunna utföra 

ditt arbete? 
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Respondenten får svara på en sjugradig likertskala i hur stor utsträckning från obehag till 

glädje som revisorn känner inför arbetet, medarbetarna samt arbetsuppgifterna. Vid de 

fyra nästkommande frågorna anser vi inte att svaren obehag och glädje är lämpliga och 

har därför valt svaren ohållbar samt hållbar vid frågorna som rör revisorernas arbetsmiljö, 

mängden arbetade timmar samt arbetsbelastning. Den sista frågan angående revisorernas 

digitala utrustning har vi valt svaren otillräcklig samt tillräcklig. 

 

Livstillfredsställelse 

Forskarna Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985) har utvecklat måttet The 

Satisfaction with Life Scale för att mäta hur individer uppfattar sin livstillfredsställelse. 

Måttet kommer ursprungligen från forskarnas studie The satisfaction with life scale. De 

menar att måttet mäter den delen av det subjektiva välbefinnandet som består av hur en 

individ bedömer sin livstillfredsställelse. Vi anser att det är ett lämpligt mått eftersom en 

individs livstillfredsställelse är en viktig del för att kunna mäta ett bredare perspektiv av 

det subjektiva välbefinnandet. Originalet är utformat med fem olika frågor som rör hur 

pass nöjd en individ generellt är med sitt liv (Diener et al., 1985). Precis som vid 

ovanstående mått får respondenten svara på en sjugradig likertskala men svaren har bytts 

ut till instämmer inte samt instämmer. 

  

Samtliga fem frågor presenteras nedan: 

  

• Mitt liv är näst intill fulländat på de flesta sätt 

• Tillståndet i mitt liv är utmärkt 

• Jag är tillfreds med mitt liv 

• Hittills har jag uppnått de mål jag anser viktigast i livet 

• Om jag kunde leva om mitt liv skulle jag inte göra mycket annorlunda  

 

Balans i livet 

Forskaren Bradbrun (1969) har utvecklat måttet Bradburn’s Affect Balance Scale för att 

mäta hur individer uppfattar sin balans i livet. Måttet kommer ursprungligen från 

forskarens studie The structure of psykological well-being. Måttet mäter den delen av det 
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subjektiva välbefinnandet som påverkas av huruvida känslor har en positiv eller negativ 

effekt på individen och består av tio frågor (Bradbrun, 1969). De ursprungliga tio 

frågorna, som vi har valt att behålla i sin originalform, består av fem positiva och fem 

negativa frågor som rör hur individen har känt sig känslomässigt under den senaste 

månaden. Om respondenterna hade upplevt några av de tio känslor de senaste veckorna 

skulle de kryssa i ja, annars nej. Frågorna mäts genom att addera alla positiva frågor och 

sedan subtrahera dem från de negativa frågorna (Bradbrun, 1969). 

  

Vi tror att det är ett lämpligt mått för oss att använda eftersom vi studerar revisorns 

subjektiva välbefinnande och frågorna går att koppla både till privatlivet och arbetslivet 

samt att forskarna Lyumbomirsky och Lepper (1999) menar att måttet anses vara det mest 

använda när lycka och glädje ska mätas (Lyumbomirsky & Lepper, 1999). 

Samtliga tio frågor presenteras nedan: 

 

Har du under den senaste månaden känt: 

• dig nöjd över något du har åstadkommit  

• att saker går som du önskar 

• dig stolt över att någon berömt dig för något du har gjort 

• dig särskilt exalterad eller intresserad över något   

• att du äger världen 

• dig så rastlös att du inte kunnat sitta stilla på en stol 

• dig uttråkad 

• dig deprimerad eller väldigt olycklig 

• dig väldigt ensam eller avskärmad från andra människor 

• dig upprörd över att någon kritiserat dig 

4.4.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler är variabler som hålls konstanta eller tar bort effekter för att kunna 

analysera förhållandet mellan andra variabler (Saunders et al., 2009). 

 

Vi har valt att använda oss utav följande kontrollvariabler: kön, födelseår, antal jobbade 

år som revisor, arbetstitel, tillhörighet samt antal anställda på byrån. Kön har valts som 



Ackzén & Tuvesson 

49 

 

 

kontrollvariabel för att undersöka om det finns några skillnader mellan kvinnor och mäns 

upplevda subjektiva välbefinnande. De negativa känslorna som påverkar det subjektiva 

välbefinnandet är mer frekvent förekommande hos kvinnor än hos män (Diener et al., 

1999) samt att kvinnor sjukskrivs för psykisk ohälsa i högre grad än män, då kvinnor har 

en tendens att uppleva en högre stressnivå (Ozkan & Ozdevecioğlu, 2012). Valet av 

kontrollvariabeln kön motiveras även av att kvinnor är mer benägna att svara på enkäter 

än vad män är (Porter & Withcomb, 2005). Vi tror att ålder kan ha en viss påverkan på 

hur revisorer upplever deras subjektiva välbefinnande. Vid en studie gjord av Diener 

(1984) tyder resultaten på att livstillfredsställelsen ökar med åldern. Yngre individer har 

en tendens till att uppleva positiva och negativa känslor starkare medan äldre individer i 

allmänhet tenderar att skatta sina liv mer positivt (Diener, 1984). Ozkan och 

Ozdevecioğlu (2012) hävdar att individer mellan 20 och 29 år upplever mer stress än 

andra, något som kan påverka välbefinnandet negativt. De äldre och mer erfarna 

revisorerna har troligtvis lärt sig att hantera stress och press på ett bättre sätt än de yngre 

eftersom de äldre känner sig mer bekväma i sin yrkesroll. Enligt en studie gjord av Moyes, 

William och Koch (2006) är de äldre revisorerna, oavsett kön, mer tillfredsställda med 

jobbet än de yngre revisorerna. En tänkbar anledning enligt Moyes et al., (2006) kan vara 

att de äldre är nöjda med färre antal arbetsuppgifter medan de yngre söker sig till mer 

komplicerade arbetsuppgifter då de vill utvecklas mer och göra karriär. Däremot hanterar 

troligtvis de yngre revisorerna sättet att kommunicera via skärm till skärm på ett bättre 

sätt än de äldre eftersom många yngre tillbringar en så pass stor del av sin tid på sociala 

medier och liknande. Porter och Withcomb (2005) menar att yngre är mer benägna att 

svara på enkäter än vad äldre är. Kanske kan det ha något att göra med deras vana av den 

nya tekniken. Dock bör det tilläggas att Diener et al., (1999) i en senare studie menar att 

ålder är en svag variabel att använda sig utav för att förutsäga subjektivt välbefinnande, 

då det är fler faktorer än arbete och stress som måste tas hänsyn till för att undersöka hur 

en individ mår. Då vi inte kan ta för givet att en äldre individ har arbetat längre än en 

yngre individ inom branschen har även antal jobbade år som revisor valts som en 

kontrollvariabel. Hur erfaren en revisor är kan ha betydelse för hur revisorn väljer att 

kommunicera med övriga medarbetare och ju mer erfarenhet en revisor besitter desto 

troligare är det att en mindre oro och stress inför framtida karriär upplevs. 

Kontrollvariabeln arbetstitel har valts för att undersöka om hierarkinivån har någon 
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påverkan på det subjektiva välbefinnandet. Frågan har valts att ha med för att se om en 

auktoriserad revisor respektive godkänd har olika uppfattningar om användning av olika 

kommunikationssätt och deras välbefinnande. En auktoriserad revisor har större ansvar 

och kompetens (Cahan & Sun, 2014) än en godkänd revisor vilket kan påverka 

stressfaktorn då en auktoriserad troligtvis upplever mer stress i samband med sitt stora 

ansvar. Byråtillhörighet och antal anställda har valts som kontrollvariabler dels för att 

undersöka om de anställdas uppfattning om deras subjektiva välbefinnande skiljer sig åt 

beroende på vilken byrå de tillhör, men även för att kunna dra slutsatser om skillnader i 

att jobba på en byrå med flertalet anställda i förhållande till ett fåtal anställda. Olika 

revisionsbyråer skiljer sig åt och har olika karaktär såsom exempelvis storlek, expertis 

och rykte (Hogan & Jeter, 1999). Ett bra rykte på byrån indikerar på högre 

kommunikationskvalitet (Hogan & Jeter, 1999), vilket borde påverka revisorernas 

välbefinnande i en positiv riktning.  

4.5. Dataanalys 

Den insamlade empiriska data som ligger till grund för den här studien kommer att 

bearbetas och analyseras med det statistiska dataprogrammet SPSS. För att enkelt kunna 

få en överblick och förståelse för det insamlade empiriska materialet kommer den första 

delen av analysen att innehålla beskrivande statistik såsom medelvärde och 

standardavvikelse över våra beroende och oberoende variabler samt våra 

kontrollvariabler. Därefter kommer ett Cronbachs alpha test att göras på två av våra 

beroende variabler. Vi har valt att utesluta testet på måttet Bradburns Affect Balance Scale 

eftersom det inte mäts genom en sjugradig likertskala utan istället genom att addera de 

positiva frågorna för att sedan subtrahera dem från de negativa. Cronbachs alpha kommer 

däremot att utföras på samtliga oberoende variabler. Testet används för att mäta om de 

olika frågorna mäter samma sak för att på så vis kunna testa vilken nivå våra 

mätinstrument kan uppnå i en intern reliabilitet (Pallant, 2010). För att kunna undersöka 

om några av våra frågor går att sammanställas till gemensamma mått har en faktoranalys 

gjorts på våra beroende och oberoende variabler (Pallant, 2010).  

 

Körner och Wahlgren (2015) menar att statistiska undersökningar kan delas in i 

beskrivande undersökningar men att det även kan finnas en önskan att undersöka och 
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förklara samband för att kunna besvara hypoteser. Analytiska undersökningar är lämpliga 

när samband ska undersökas och Pearsons eller Spearmans korrelationstest är relevanta. 

Pearsons korrelationstest har valts på grund av vårt stora stickprov på över 50. Det stora 

stickprovet gör även att vi kan anta att vår data är normalfördelad vilket medför att vi har 

valt att inte genomföra några normalfördelningstester. Spearmans korrelation hade varit 

mer lämpligt om vi hade haft ett mindre stickprov eller om vår data inte hade varit 

normalfördelad. Med hjälp av Pearsons korrelationstest går det att utläsa om det finns 

några samband mellan våra variabler samt om korrelationen går i en positiv eller negativ 

riktning (Pallant, 2010).  

 

Avslutningsvis har en multipel linjär regression genomförts för att undersöka hur den ena 

variabeln påverkar den andra variabeln (Pallant, 2010). Samtliga variabler har undersökts 

för att se om det kan finnas någon form av multikollinearitet för att i så fall kunna uteslutas 

från regressionsanalysen. Variance Inflation Factor (VIF) har satts till 4,0 för att försöka 

undvika att multikollinearitet uppstår. Signifikansnivån för studien kommer att sättas till 

10 % vilket innebär att våra hypoteser kommer att accepteras när de är statistiskt 

signifikanta vid P <0,10. Körner och Wahlgren (2005) menar att 10 % ger en tillräckligt 

hög tillförlitlighet och därför har denna nivå valts.  

4.6. Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet handlar i stort sett om studiens trovärdighet, och strävan att 

denna ska bli så hög som möjligt (Eliasson, 2013). Ibland kan det uppstå problem inom 

validitet och reliabilitet om det inte finns någon tydlig koppling mellan operationalisering 

och verklighet vilket kan göra frågorna i enkäten svårtolkade (Djurfeldt, 2005). För att 

undvika detta problem lät vi en revisorsassistent besvara frågorna som enkäten bestod av 

för att kunna få värdefull feedback och åsikter om enkätens innehåll och relevans. För att 

reliabiliteten och därmed tillförlitligheten i studien ska kunna bibehållas är enkäten 

utformad med ett vardagligt språk samt vardagliga begrepp. Detta har gjorts för att 

undvika att olika respondenter uppfattar frågorna olika.  

 

Vid kvantitativa undersökningar är oftast reliabilitet mer lämpligt och handlar om 

tillförlitligheten att resultaten inte förändras om studien görs om igen (Bryman, 2011; 
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Denscombe, 2009). För att stärka måttens reliabilitet har vi använt oss av ett Cronbachs 

alpha test som syftar till att mäta den interna reliabiliteten av ett mått (Pallant, 2010). För 

att öka reliabiliteten ytterligare behandlas alla svar i enkäten anonymt för att på så vis få 

respondenten att svara så ärligt som möjligt på frågorna. Individer har en tendens att vilja 

skydda sitt eget och sin arbetsplats rykte och anseende och därför kan det finnas 

incitament hos respondenten att inte svara helt ärligt. För att minska denna risk och 

därmed försöka stärka studiens reliabilitet blir alla respondenter informerade om att alla 

svar behandlas konfidentiellt. Frågorna i enkäten är identiskt ställda till samtliga 

respondenter för att stärka reliabiliteten ytterligare.  

 

Validitet innebär att uppskattningar görs angående undersökningens slutsatser och ser om 

de hänger samman eller inte. Med andra ord handlar det om i vilken utsträckning de valda 

måtten mäter det som är tänkt (Bryman, 2011; Saunders et al., 2009). Eftersom vi använt 

oss av väletablerade mått på välbefinnande och mätning av kommunikationsfrekvens kan 

vi stärka studiens validitet eftersom forskare inom dessa områden har använt samma mått 

i tidigare undersökningar. Den empiriska data har samlats in via enkäter vilket har gjort 

att datainsamlingen direkt kunde matas in i Excel och SPSS, vilket minskar risken för att 

siffror skulle matas in fel (Bryman, 2011).  

5. Empirisk analys  

I kommande kapitel redogörs först för beskrivande statistik för den insamlade data. 

Därefter presenteras statistiska analyser i form av en korrelationsmatris samt en multipel 

regression.  

 

5.1. Beskrivande statistik 

Denna analys kommer att ske med hjälp av ett statistiskt dataprogram som kallas SPSS. 

För att enkelt kunna få en överblick och förståelse för det insamlade empiriska materialet 

kommer den första delen att innehålla beskrivande statistik. Först kommer en kort 

presentation med statistik över utskicken, följt av respondenternas kön, ålder, antal 

jobbade år som revisor, om revisorn är godkänd eller auktoriserad, byråtillhörighet samt 
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antal anställda på byrån. Därefter kommer de beroende och oberoende variablerna att 

presenteras och analyseras tillsammans med kontrollvariabler. 

 

5.1.1 Respondenter 

Det är viktigt att se till att den insamlade datan är representativ för hela populationen för 

att kunna dra några statistiska slutsatser (Saunders. et al., 2009). Detta görs genom att den 

insamlade datan jämförs med den verkliga populationen och på så sätt kan ett förtroende 

skapas även för de respondenter som inte valt att delta i undersökningen. Deras 

uppfattning kan vara skild gentemot de respondenter som valt att delta i studien (Bryman, 

2011). Oftast jämförs den insamlade datan med den verkliga populationen när man vill 

undersöka frågor som exempelvis kön och ålder (Bryman, 2011), vilket vi kommer att 

göra i denna studie. Statistik över svenska revisorers kön, ålder samt om de verkar som 

godkänd eller auktoriserad har inhämtats från (Revisorsnämnden, 2017) och kommer att 

ligga till grund för den verkliga populationen. 

  

Sammanlagt har 2652 enkäter skickats ut via SurveyMonkey. Vi har inte kunnat 

identifiera 313 stycken av vår totala population på 2965 och därför har de inte mottagit 

vår enkätundersökning. I tabell 5.1 Bortfall vid utskick går det att utläsa att totalt har 91 

revisorer valt att avregistrera sig från SurveyMonkey och 32 stycken har återsänt enkäten. 

Sju revisorer har via mejl upplyst oss om att de inte kan eller vill delta samt att de vill bli 

borttagna från eventuella kommande utskick. Anledningen till deras ovilja att medverka 

har bland annat berott på hög arbetsbelastning, sjukskrivning eller semester. Eftersom det 

endast är en liten grupp av vår population som aktivt valt att inte delta tror vi inte att det 

har någon större inverkan på vår studie.  

  

Enkätundersökningen som skickats ut via SurveyMonkey resulterade i totalt 244 

fullständiga svar, vilket gör att detta material anses vara normalfördelat (Körner & 

Wahlgren, 2005). Totalt skickades 2652 enkäter ut vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

9,2 % (se tabell 5.1).  För att öka svarsfrekvensen har två påminnelser skickats till de som 

inte hade slutfört eller påbörjat enkäten. Av de 244 svar som har samlats in var det 55 

revisorer som valde att inte fylla i enkäten fullständigt. I flera av de ofullständiga 
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enkäterna har respondenten valt att endast fylla i den första kontrollfrågan angående kön. 

Anledningen till att de endast valde att fylla i den första kontrollfrågan kan ha berott på 

att de kände att de andra kommande kontrollfrågorna blev för personliga. Andra 

möjligheter till bortfallet skulle kunna bero på tidsbrist hos respondenterna eller att de 

upplevde enkäten större än vad de hade förväntat sig. För att uppnå en så hög 

svarsfrekvens som möjligt är det viktigt att respondenterna inte ser enkäten som 

övermäktig vad gäller tid och ansträngning (Bryman, 2011) och därför har vi försökt att 

mäta våra variabler med så få och koncisa frågor som möjligt.  

Tabell 5.1 Bortfall vid utskick 

  

Antal utskick 2652 

Totalt bortfall 2408 

     Har ej svarat 2278 

     Avregistrerade 91 

     Återsänt 32 

     Vill/kan ej svara 7 

Svarsfrekvens 9,2% 

  

Besvarade 244 

Delvis  55 

Fullständig  189 

 

Könsfördelningen bland respondenterna är väldigt ojämnt fördelad då antal män som 

deltagit i studien är betydligt fler än antal kvinnor. Som visas i tabell 5.2 är andelen män 

70,49 % medan andelen kvinnor endast är 28,96 %. Vid jämförelse av den totala 

populationen av manliga och kvinnliga, godkända och auktoriserade revisorer i Sverige 

går det ut att utläsa att den svarande populationen är relativt lik den totala populationen. 

Kvinnorna i populationen är dock lite mer benägna att svara än männen, vilket inte är 

förvånande då forskning visar att kvinnor svarar på enkätundersökningar i högre grad än 

män (Porter & Whitcomb, 2005). 
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Tabell 5.2 Respondenternas kön 

Kön Antal svar Andel Totalt i Sverige  Andel 

Man 172 70,5% 2258 66,2% 

Kvinna 70 28,7% 1154 33,8% 

Ej angett 2 0,1%   

Totalt 244 100,0% 3412 100,0% 

 

Precis som i fördelningen av kön är det även lämpligt att se om fördelningen av godkända 

och auktoriserade revisorer som har valt att delta i undersökningen stämmer överens med 

den verkliga populationen för att se om fördelningen är representativ. De auktoriserade 

revisorerna har deltagit i något större utsträckning än de godkända (se tabell 5.3) men vi 

anser inte att det borde påverka vår studie nämnvärt eftersom även den verkliga 

populationen består av betydligt fler auktoriserade revisorer än godkända revisorer.  

 

Tabell 5.3 Svarandens yrkeserfarenhet 

Svarandens yrkeserfarenhet Antal svar Andel Totalt i Sverige Andel 

Godkänd revisor 28 11,5% 499 14,6% 

Auktoriserad revisor 158 64,8% 2913 85,4% 

Ej angett 58 23,8%   

Totalt 244 100,0% 3412 100,0% 

 

 

I samband med frågan om respondenten tillhör gruppen godkänd eller auktoriserad 

ställdes också frågan hur länge de arbetat som revisor, detta kan utläsas i tabell 5.4 

Beskrivande statistik över svarandens ålder samt tid som revisor. Denna fråga ställdes 

som en kontinuerlig variabel, liksom födelseår, så att revisorerna fått svara öppet på denna 

fråga. Från tabellen kan vi se att de svarande i genomsnitt har arbetat som revisor i 22 år 

och att den som arbetat som revisor längst tid har arbetat i 65 år. Eftersom den äldsta 

revisorn uppgett sin ålder till 73 år, är denna siffra inte särskilt rimlig men vi tror inte att 

detta kommer påverka vår studie i någon större omfattning.  

 

Tabell 5.4 Beskrivande statistik över svarandens ålder samt tid som revisor 

  Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Tid som revisor 186 1 65 22,6 11,3 

Ålder 189 29 73 49,1 10,9 
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I tabell 5.5 presenteras åldersfördelningen bland respondenterna. För att få en snabb och 

lättöverskådlig bild över hur åldern fördelar sig bland respondenterna har vi använt 

samma åldersindelning som Revisorsnämnden (2017) skapat för att sammanställa sin 

statistik. Enkäten var utformad på så vis att respondenterna fick svara vilket år de var 

födda och sedan har deras födelseår omvandlats till ålder i dataanalysen eftersom detta 

gör informationen enklare att överskåda. Anledningen till att födelseår valdes som 

kontinuerlig variabel var för att inte frågan skulle missuppfattas i enkäten. I tabell 5.4 

Beskrivande statistik över svarandens ålder samt tid som revisor kan vi se att den yngsta 

revisorn som deltagit i enkäten är 29 år och den äldsta är 73 år vilket tyder på en stor 

åldersvariation i materialet.  Genom att räkna fram medelvärdet kan vi dra slutsatsen att 

den genomsnittliga revisorn i denna studie är 49 år. Standardavvikelsen ligger mellan 10-

11 år vilket tyder på att de svarandes ålder är förhållandevis spridda runt medelvärdet.  

Tabell 5.5 Svarandens ålder 

Ålder Antal svar Andel Totalt i Sverige Andel 

<30 1 0,4% 72 2,1% 

30-39 39 16,0% 891 26,1% 

40-49 55 22,5% 851 24,9% 

50-59 57 23,4% 941 27,6% 

60-69 31 12,7% 571 16,7% 

>69 6 2,5% 86 2,5% 

Ej angett 55 22,5%   

Totalt 244 100,0% 3412 100,0% 

 

För att datan ska bli så representativ som möjligt är det av betydelse att respondenternas 

svar angående vilken byrå de tillhör överensstämmer någorlunda med den verkliga 

populationen. I tabell 5.6 kan vi se att EY, KPMG, BDO, Deloitte och Mazars i princip 

överensstämmer med den faktiska populationen medan PwC är något överrepresenterade. 

Vi har inte fått in några svar alls från Grant Thornton vilket gör att de inte går att 

medräkna i denna studie.  
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Tabell 5.6 Byråtillhörighet 

Byråtillhörighet Antal svar Andel Totalt i Sverige Andel 

PwC 28 11,5% 205 6,9% 

EY 23 9,4% 360 12,1% 

KPMG 26 10,7% 324 10,9% 

Deloitte 3 1,2% 126 4,2% 

Grant Thornton  0,0% 218 7,4% 

BDO 10 4,1% 118 4,0% 

Mazars 6 2,5% 80 2,3% 

Annan byrå 93 38,1% 1534 51,7% 

Ej angett 55 22,5%   

Totalt 244 100,0% 2965 100,0% 

 

I samband med frågan vilken byrå revisorerna tillhör var det även väsentligt att ställa 

frågan hur många anställda som finns på respektive byrå eftersom många revisorer jobbar 

på andra byråer än Big 7. Tyvärr missuppfattade en del denna fråga och svarade hur 

många anställda som finns i hela Sverige. Med tanke på denna missuppfattning blir frågan 

svår att analysera. Vi kan se i tabell 5.7 att det är 25 % som inte angett något 

överhuvudtaget och en av anledningarna kan vara för att de helt enkelt inte visste hur de 

skulle svara på frågan eller för att de inte visste exakt hur många anställda som finns på 

deras byrå.  

 

Tabell 5.7 Antal anställda 

Antal anställda på byrån Antal Andel 

1 43 17,6% 

2-5 21 8,6% 

6-50 66 27,1% 

51-100 5 2,0% 

101-500 5 2,1% 

501-3000 30 12,3% 

3001-10000 12 4,9% 

10001-200000 1 0,4% 

Ej angett 61 25,0% 

Totalt 244 100,0% 
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5.2. Beroende variabel  

Vår beroende variabel är subjektivt välbefinnande och mäts genom de tre måtten; 

Andrews and Withneys Job Satisfaction Scale, Satisfaction with Life Scale samt 

Bradburns Affect Balance Scale. Först kommer beskrivande statistik att presenteras följt 

av måttens reliabilitet samt en faktoranalys.  

 

Enligt tabell 5.8 går det att utläsa att flest revisorer valt att svara på frågorna som berör 

områdena Satisfaction With Life Scale och Bradburns Affect Balance Scale jämfört med 

Andrews and Whitneys Job Satisfaction Scale. Antal frågor som handlar om Bradburns 

Affect Balance Scale är tio stycken varav fem frågor är positiva och fem negativa. Måttet 

mäts genom att addera alla de positiva frågorna med varandra för att sedan subtrahera de 

negativa frågorna från de positiva och därför kan det lägsta värdet uppnås till -10. Vi kan 

även se att detta mått har högst spridning kring medelvärdet vilket tyder på att avvikelsen 

från medelvärdet är relativt högt. Högst medelvärde har Andrews and Whitneys Job 

Satisfaction vilket indikerar att de flesta revisorer är nöjda med sin arbetstillfredsställelse. 

 

Tabell 5.8 Beskrivande statistik över den beroende variabelns mått 

  Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Andrews and Witheys Job Satisfaction Scale 170 2,9 7 5,8 1,0 

Satisfaction with Life Scale 186 1 7 5,4 1,2 

Bradburns Affect Balance Scale 186 -10 10 5,6 3,0 

 

 

Reliabiliteten över ett mått visar i vilken grad frågorna i ett mått mäter samma sak 

(Bryman, 2011). För att undersöka detta har vi använt oss utav ett Cronbachs alpha test. 

Testet mäter den interna reliabiliteten från en skala från 0 till 1. Måttet kräver enligt 

Pallant (2010) ett resultat på 0,7 för att en hög intern reliabilitet ska kunna påvisas. 

 

Vårt första mått, Andrews and Whitneys Job Satisfaction Scale uppnådde resultatet 0,883 

på Cronbachs alpha, vilket tyder på en hög intern reliabilitet. Vårt andra mått, Satisfaction 

with Life Scale visar på en ännu högre intern reliabilitet med ett Cronbachs alpha på 0,913. 

Vårt tredje och sista mått, Bradburns Affect Balance Scale har vi inte testat reliabiliteten 

på med Cronbachs alpha på grund av att de positiva frågorna adderas för att sedan 
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subtraheras från de negativa frågorna. Trots att testet på detta mått har uteblivit från vår 

undersökning bedömer vi det som ett tillförlitligt mått då det är väl etablerat samt att det 

är ett vanligt förekommande att de används med de andra två måtten vid undersökningar 

av subjektivt välbefinnande. Forskarna Lyumbomirsky och Lepper (1999) menar 

dessutom att måttet är det mest använda måttet när lycka och glädje ska mätas. 

 

Cronbachs alpha är ett sätt att mäta ett måtts interna reliabilitet för att undersöka om 

måtten mäter samma sak för att sedan kunna slås ihop. En faktoranalys kan också vara 

lämplig att genomföra för att se om de enskilda frågorna går att slå ihop till ett gemensamt 

mått. Vid faktoranalysen samkörs flera komponenter för att undersöka om de går att 

sammanställa till ett mindre antal komponenter eller faktorer (Pallant, 2010; Bryman, 

2011). För vår beroende variabel välbefinnande har en faktoranalys genomförts på 

Andrews and Whitneys Job Satisfaction Scale samt Satisfaction with Life Scale. Vårt 

tredje och sista mått Bradburns Affect Balance Scale har det inte gjorts någon 

faktoranalys på då det som tidigare nämnts mäts genom att de positiva frågorna adderas 

för att sedan subtraheras från de negativa frågorna och alltså inte är baserad på samma 

skala som det två andra måtten för välbefinnande. 

 

För att det ska vara lämpligt att göra en faktoranalys bör två kriterier vara uppfyllda. 

Värdet i Kaiser-Meyer-Olkin måste vara 0,6 eller högre och Barlett´s Test of Sphericity 

måste vara signifikant, vilket betyder att värdet måste vara 0,05 eller lägre (Pallant, 2013). 

I denna analys fick vi Kaiser-MeyerOlkin värdet till att bli 0,884 och Barlett´s Test of 

Sphericity blev signifikant (0,000) vilket innebär att dessa kriterier är uppfyllda och att vi 

kan slå ihop dessa mått genom faktoranalysen. 
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Tabell 5.9 - komponentindelning vid faktoranalys - välbefinnande - beroende variabel 

Komponenter       

 1 2 3 

Arbetstillfredsställelse 1   0,87 

Arbetstillfredsställelse 2   0,823 

Arbetstillfredsställelse 3   0,783 

Arbetstillfredsställelse 4   0,59 

Arbetstillfredsställelse 5  0,864  
Arbetstillfredsställelse 6  0,837  
Arbetstillfredsställelse 7  0,857  
Arbetstillfredsställelse 8  0,523  
Livstillfredsställelse 1 0,816   

Livstillfredsställelse 2 0,823   

Livstillfredsställelse 3 0,86   

Livstillfredsställelse 4 0,821   

Livstillfredsställelse 5 0,688   
 

 I rotationsmatrisen i tabell 5.9 kan vi se att de 13 faktorerna kan delas in i ovanstående 

tre komponenter. Faktorerna i respektive grupp varierar mellan fyra till fem variabler. 

Alla frågor som berör livstillfredsställelse har en tendens att hänga ihop, det vill säga, 

dessa frågorna är indelade i en lämplig komponent. Frågorna som handlar om 

arbetstillfredsställelse har delats in i två olika komponenter där fråga 1–4 hänger ihop 

medan fråga 5-8 hänger ihop. Trots denna indelning kommer vi att behålla dessa två mått 

för välbefinnande i sina ursprungliga delar eftersom de är väl etablerade mått som har 

använts i denna indelning i tidigare studier (Lyumbomirsky och Lepper, 1999; Diener et 

al., 1999). 

5.3 Oberoende variabel  

 

Vår oberoende variabel skärm till skärm kommunikation mäts även den genom tre olika 

mått i form av frekvens, kvalitet samt familjaritet. Först presenteras den beskrivande 

statistiken för att därefter presentera måttens reliabilitet samt avsluta med en faktoranalys.  

 

Vid analysering av den beskrivande statistiken i tabell 5.10 kan vi se att flest revisorer 

har valt att svara på den andra frågan som handlade om familjaritet jämfört med de tre 

andra måtten. Vi kan även se att detta mått har lägst spridning kring medelvärdet vilket 
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tyder på att avvikelsen från medelvärdet är relativt låg. Högst medelvärde har kvalitet 

vilket indikerar att de flesta revisorer tycker att kommunikationssätten mejl, chatt, 

videochatt, telefon och face to face når upp till en relativt bra kvalitet. 

 

Tabell 5.10 Beskrivande statistik över den oberoende variabelns mått 

  Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Kvalitet 174 2,6 7,0 5,1 0,8 

Frekvens  177 2,8 7,0 4,8 0,9 

Familjaritet 1 167 2,6 7,0 4,9 1,0 

Familjaritet 2 178 2,2 6,8 4,2 0,7 

 

Ett Cronbachs alpha test har precis som för våra beroende variabler även genomförts på 

våra oberoende variabler. Måttet för Frekvens visar på en relativt låg intern reliabilitet 

med ett Cronbachs alpha värde på 0,546 medan måtten för Kvalitet och Familjaritet 1 

uppvisar närliggande värden: 0,524 samt 0,535. Vårt sista mått, Familjaritet 2, uppnådde 

endast ett Cronbachs alpha värde på 0,284, vilket tyder på en låg intern reliabilitet. 

 

Precis som med vår beroende variabel har vi även på kommunikation genomfört en 

faktoranalys för frekvens, kvalitet och familjaritet 1 och 2 var för sig för att se om de 

enskilda frågorna går att slå ihop till ett gemensamt mått. När en faktoranalys 

genomfördes för frekvens fick vi ett Kaiser-Meyer-Olkin värde på 0,581 och ett Barlett´s 

Test of Sphericity till att bli signifikant (0,000), vilket innebär att kriterierna inte är 

uppfyllda för att slå ihop detta mått genom faktoranalysen. När en faktoranalys 

genomfördes för kvalitet fick vi ett Kaiser-Meyer-Olkin värde på 0,442 och ett Barlett´s 

Test of Sphericity till att bli signifikant (0,000), vilket innebär att vi inte heller kan slå 

ihop detta mått. Måtten för Familjaritet 1 och 2 fick ett Kaiser-Meyer-Olkin värde på 

0,514 respektive 0,489 och Barlett´s Test of Sphericity blev signifikant (0,000), vilket 

även här tyder på att det inte är lämpligt att slå ihop dessa mått. Eftersom samtliga av våra 

oberoende variabler för kommunikation nådde upp till kriterierna för att kunna slås ihop 

kommer de att behålla sina ursprungliga mått.  
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5.4. Pearsons korrelationsmatris 

För att undersöka om det finns en korrelation eller samband mellan två variabler kan man 

genomföra något som kallas Pearsons korrelationsmatris (Bryman, 2011; Pallant, 2010; 

Saunders et al., 2009). Anledningen till att vi valt Pearsons är för att vårt stickprov räknas 

som stort då de överstiger 50 respondenter. Med tanke på vårt stora stickprov kan vi anta 

att vår data är normalfördelad och därför har inte några tester kring normalfördelningen 

gjorts. Om vi däremot hade haft ett litet stickprov eller om datan inte varit normalfördelad 

hade Spearmans korrelation varit mer lämpligt (Pallant, 2010).  

 

I denna korrelationsmatris räknas det ut en koefficient som anger om förhållandet mellan 

variablerna är positiva eller negativa. Värdet anger även styrkan av förhållandet (Pallant, 

2010). Om den ena variabeln ökar till följd av att den andra variabeln ökar indikerar det 

att det finns en positiv korrelation (Pallant, 2010; Körner & Wahlgren, 2005; Saunders et 

al., 2009). Korrelationen kommer att ligga mellan intervallet -1 och +1 där +1 innebär ett 

perfekt korrelerat samband. Vid negativt samband går variablerna i motsatt riktning, då 

den ena variabeln ökar kommer den andra att minska. Ju närmare noll desto svagare 

korrelation (Pallant, 2010). Korrelationsmatrisen i denna studie hittas i Bilaga 2.  

 

I denna studie har signifikansnivån 10 % valts vilket innebär att det föreligger ett samband 

mellan variabler som understiger detta värde. Om värdet blir högre än 10 % finns det inte 

något signifikant samband mellan variablerna (Saunders et al., 2009). Eftersom vi i denna 

studie försöker förklara samband mellan olika fenomen är det lämpligt att använda en 

signifikansnivå på 10 %. Dessutom menar Körner och Wahlgren (2005) att det ger en 

tillräckligt hög tillförlitlighet.  

 

De beroende variablerna för denna studie är arbetstillfredsställelse, livstillfredsställelse 

samt balans i livet. Dessa variabler har testats i korrelationsmatrisen med de oberoende 

variablerna kvalitet, frekvens och familjaritet samt kontrollvariabler för att se om det 

råder något samband. I korrelationsmatrisen (Bilaga 2) kan man se att det finns en positiv 

korrelation mellan arbetstillfredsställelse och kvaliteten för kommunikationssättet 

telefon, det vill säga att detta kommunikationssätt uppvisar en hög kvalitet vilket leder 

till en högre arbetstillfredsställelse. Det finns alltså en indikation att ju mer 
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kommunikation via telefon desto högre subjektivt välbefinnande. I korrelationsmatrisen 

kan man även se att det finns en positiv korrelation mellan livstillfredsställelse och 

kvaliteten för kommunikationssättet videochatt, vilket innebär att detta 

kommunikationssätt också uppvisar en hög kvalitet vilket leder till en högre 

livstillfredsställelse om detta kommunikationssätt används.  

 

Matrisen visar också på en positiv korrelation mellan arbetstillfredsställelse och frekvens 

för face to face samt telefon. Detta innebär att ju mer kommunikation via face to face och 

telefon desto högre arbetstillfredsställelse. 

 

Ytterligare en positiv korrelation föreligger mellan familjaritet 2 för 

kommunikationssättet telefon och samtliga mått för subjektivt välbefinnande. Detta 

innebär att om man inte känner personen väl föredras att använda telefon som främsta 

kommunikationssätt vilket påverkar välbefinnandet i en positiv riktning.  

 

Det finns även en positiv korrelation mellan livstillfredsställelse och familjaritet 1 för 

kommunikationssättet face to face, vilket indikerar på att om man känner personen väl 

föredrar man att kommunicera face to face vilket leder till en högre livstillfredsställelse.  

 

Slutligen finns det en positiv korrelation mellan hur många år man arbetat som revisor, 

KPMG och arbetstillfredsställelse. Alltså, desto fler jobbade år som revisor desto högre 

arbetstillfredsställelse och de som arbetar på revisionsbyrån KPMG uppvisar en högre 

arbetstillfredsställelse än de som jobbar på övriga byråer. 

 

I Pearsons korrelationsmatris kan man enbart urskilja korrelationen mellan två variabler 

och inte se huruvida de påverkar varandra (Bryman, 2011). För att undersöka hur två 

variabler påverkas av varandra kan man göra en regressionsanalys, i nedanstående avsnitt 

presenteras hur vi genomfört en regressionsanalys följt av en diskussion kring resultaten.  

5.5. Multipel regressionsanalys 

För att undersöka om det finns ytterligare samband mellan variablerna har vi även 

genomfört en multipel regressionsanalys. Skillnaden med denna typ av analys jämfört 
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med korrelationsmatrisen, är att det går att undersöka om det finns ett samband mellan en 

beroende variabel och flera stycken oberoende variabler (Pallant, 2010). Att genomföra 

en regressionsanalys är mest användbar vid stora stickprov (Pallant, 2010) och därför 

ansåg vi det lämpligt att genomföra en sådan analys i denna studie. Fördelen med denna 

typ av teknik är att det enkelt går att undersöka en hel modell och testa hur de olika 

kontrollvariablerna påverkar modellen. Man kan dessutom undersöka hur varje enskild 

variabel påverkar modellen (Pallant, 2010).  

 

För att testa att det inte finns ett för starkt samband mellan våra oberoende och 

kontrollvariabler har ett test för multikollinearitet gjorts. Om multikollinariteten 

understiger 4,0 indikerar det på att det inte finns några variabler som korrelerar allt för 

starkt med varandra (Pallant, 2010). Samtliga av våra variabler låg mellan 1,081–2,846 

och understeg alltså 4,0 vilket innebär att inga variabler uteslöts på grund av 

multikollinearitet.  

 

Innan analysen påbörjades uteslöts PwC från modellen eftersom den var 

överrepresenterad den verkliga populationen. Om vi inte uteslutit PwC från modellen 

finns risken för att tolkningen skulle bli felaktig. Annan byrå uteslöts också från modellen 

för att multikollinearitet inte skulle uppstå.  

 

I varje steg i processen har de variabler som visat sig vara minst signifikanta uteslutits 

från modellen. Denna process fortsatte tills vi var nöjda med modellen och med den från 

början givna signifikansnivån. Vi har förutom PwC och annan byrå, uteslutit de 

oberoende variablerna kvalitet för telefon, frekvens för chatt, familjaritet 1 för chatt samt 

kontrollvariablerna födelseår, antal anställda samt BDO. Dessa nämnda variabler har inte 

uteslutits på grund av någon multikollinearitet utan istället har vi tagit bort dessa variabler 

efter hand eftersom de inte är signifikanta. Det är inte givet att varje oberoende variabel 

förklarar modellen på det mest optimala sättet (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). Den 

bästa metoden är inte alltid uppenbar och det finns flera metoder som ger en indikation 

på hur bra modellen förklarar den beroende variabeln och hur mycket fel modellen ger 

(Andersson et al., 2007). I denna studie hade fler variabler kunnat tas bort för att få en 

bättre signifikans men om det utesluts för många variabler får man en sämre modell och 
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förmodligen sämre uppskattningar (Andersson, et al., 2007). Hur många variabler som är 

lämpligt att ha med i en modell är ett ständigt dilemma och Andersson et al., (2007) menar 

att man varken ska ha med för få eller för många variabler, något exakt svar finns helt 

enkelt inte. Däremot finns det en del riktlinjer att gå efter, bland annat att man inte bör 

utesluta allt för många väsentliga förklarande variabler i modellen, varför vi valde vi att 

inte utesluta fler variabler än de ovan nämnda. Andersson et al., (2007) menar däremot 

att ett stort antal oberoende variabler kan leda till att modellen blir svår att tolka. Det är 

med andra ord ett ständigt övervägande av hur många variabler som är lämpligt att ha 

med i en modell beroende på vilken typ av studie det är fråga om.  

 

Följande formulerade hypoteser testas i regressionsanalysen: 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan hur ofta vi kommunicerar via face to 

face och telefon i förhållande till subjektivt välbefinnande.  

 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan hur ofta vi kommunicerar via chatt, 

videochatt samt mejl i förhållande till subjektivt välbefinnande.  

 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan kvaliteten för kommunikationssättet 

telefon och face to face i förhållande till välbefinnande.  

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan kvaliteten för kommunikationssätten 

chatt, videochatt och mejl i förhållande till välbefinnande.  

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan om man känner personen väl och 

kommunikationssätten face to face och telefon vilket i sin tur påverkar välbefinnandet i 

en positiv riktning eftersom en social interaktion uppstår.  

 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan om man inte känner personen väl och 

kommunikationssätten chatt, videochatt och mejl vilket i sin tur påverkar välbefinnandet 

i en negativ riktning eftersom en social interaktion uteblir. 
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Andrews and Withey’s Job Satisfaction scale 

  

I tabell 5.11 visas resultaten från den multipla regressionen som genomfördes på den 

beroende variabeln Andrews and Withey’s Job Satisfaction Scale. För att kunna göra 

jämförelser valde vi att använda det standardiserade Beta-värdet istället för det icke 

standardiserade, eftersom det standardiserade måttet är omräknade i samma skala 

(Pallant, 2010).  

 

Tabell 5.11 Multipel Regressionsanalys - Andrew and Withey’s Job Satisfaction Scale 

Variabler   B-koefficient Standardfel 

Beroende Arbetstillfredsställelse   

Oberoende Kvalitet Mejl 0,211✝  0,085 

 Kvalitet Chatt -0,027 0,07 

 Kvalitet Videochatt 0,158 0,074 

 Kvalitet Frekvens 0 0,122 

 Frekvens Mejl -0,085 0,122 

 Frekvens Videochatt 0,077 0,061 

 Frekvens Telefon 0,214* 0,116 

 Frekvens Face to face 0,059 0,086 

 Familj 1 Mejl -0,019 0,07 

 Familj 1 Videochatt -0,084 0,061 

 Familj 1 Telefon 0,019 0,106 

 Familj 1 Face to face  0,063 0,099 

 Familj 2 Mejl -0,012 0,059 

 Familj 2 Videochatt -0,096 0,078 

 Familj 2 Chatt 0,181 0,094 

 Familj 2 Telefon 0,187✝  0,068 

 Familj 2 Face to face 0,009 0,107 

Kontroll Kön -0,061 0,192 

 Jobbade år 0,238** 0,007 

 Titel 0,056 0,276 

 EY -0,081 0,298 

 KPMG -0,201* 0,247 

 Mazars -0,04 0,498 

 Deloitte -0,02 0,961 

    

 Konstant 1,906 0,893 

 Adj. R2 0,137  

 F-värde 1,921*  
**p<.01 VIF-värde, högsta 2,679  
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*p<.05    

✝p<.10    
 

I modellen kan vi se att förklaringsgraden, Adjusted R2, är 13,7 % vilket betyder att när 

vi testar modellen kan 13,7 % av variationen i den beroende variabeln Andrews and 

Withey’s Job Satisfaction scale, förklaras av de oberoende variablerna samt 

kontrollvariablerna. Den oberoende variabeln Kvalitet Mejl är positivt signifikant (p 

<0,10) med Andrews and Witheys Job Satisfaction scale vilket innebär att kvaliteten för 

kommunikationssättet mejl är hög vilket i sin tur leder till en hög arbetstillfredsställelse. 

Den oberoende variabeln Frekvens Telefon är också positivt signifikant med Andrews 

and Witheys Job Satisfaction scale vilket tyder på att ju mer kommunikation via telefon 

desto högre arbetstillfredsställelse. Vidare föreligger ett positivt signifikant samband 

mellan Familj 2 Telefon och Andrews and Witheys Job Satisfaction scale. Detta innebär 

att om man inte känner personen väl föredrar man att prata i telefon vilket i sin tur leder 

till en högre arbetstillfredsställelse. Vi kan dessutom se att det finns ett positivt signifikant 

samband mellan jobbade år (p <0,01) och Andrews and Witheys Job Satisfaction scale, 

ju längre man jobbat inom yrket desto högre arbetstillfredsställelse. KPMG (p <0,05) blev 

positivt signifikant vilket innebär att individer som jobbar på denna byrån i genomsnitt 

har lite högre arbetstillfredsställelse än övriga byråer. Överlag är hela modellen statistiskt 

signifikant (p <0,05) men inte konstanten. Det högsta VIF - värdet uppgår till 2,679 vilket 

innebär att det ligger inom ramen för det vi kan acceptera, det vill säga 4,0.  

   

I tabell 5.12 presenteras resultaten från den multipla regressionen på vår beroende 

variabel Satisfaction With Life Scale.  
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Tabell 5.12 Multipel regressionsanalys - Satisfaction With Life Scale 

Variabler   B-koefficient Standardfel 

Beroende Livstillfredsställelse   

Oberoende Kvalitet Mejl 0,125 0,106 

 Kvalitet Chatt  0,103 0,089 

 Kvalitet Videochatt 0,172 0,094 

 Kvalitet Face to face 0,007 0,157 

 Frekvens Mejl -0,055 0,156 

 Frekvens Videochatt -0,057 0,079 

 Frekvens Telefon 0,086 0,148 

 Frekvens Face to face -0,028 0,108 

 Familj 1 Mejl -0,051 0,085 

 Familj 1 Videochatt 0,088 0,079 

 Familj 1 Telefon -0,11 0,131 

 Familj 1 Face to face 0,17 0,126 

 Familj 2 Mejl -0,093 0,073 

 Familj 2 Videochatt -0,046 0,099 

 Familj 2 Chatt -0,033 0,117 

 Familj 2 Telefon 0,214* 0,082 

 Familj 2 Face to face -0,018 0,124 

Kontroll Kön 0,011 0,237 

 Jobbade år 0,175✝  0,009 

 Titel 0,015 0,328 

 EY -0,085 0,364 

 KPMG -0,09 0,305 

 Mazars -0,045 0,641 

 Deloitte 0,008 0,887 

    

 Konstant 

       

2,969† 1,17 

 Adj. R2 0,019  

 F-värde 1,12  
**p<.01 VIF-värde, högsta 2,846  
*p<.05    

✝p<.10    
 

  

I modellen kan vi se att förklaringsgraden, Adjusted R2, är 1,9 % vilket innebär att när vi 

prövar modellen kan 1,9 % av variationen i den beroende variabeln Satisfaction With Life 

Scale, förklaras av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Det är endast en av 

de oberoende variablerna som uppvisar ett positivt signifikant samband med Satisfaction 
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With Life Scale och det är kommunikationssättet Familj 2 Telefon (p <0,05). Detta 

innebär att om man inte känner personen väl föredrar man att prata i telefon vilket i sin 

tur leder till högre livstillfredsställelse. När revisorer använder telefon som 

kommunikationsmedium ger detta en indikation på att deras livstillfredsställelse ökar. 

Kontrollvariabeln jobbade år uppvisar ett positivt signifikant samband (p <0,10) med 

Satisfaction with life scale vilket innebär att ju längre man arbetat inom yrket desto högre 

livstillfredsställelse. Modellen i sin helhet är inte signifikant men konstanten är 

signifikant (p <0,10). Det högsta VIF - värdet uppgår till 2,846 vilket innebär att det ligger 

inom ramen för det vi kan acceptera, det vill säga 4,0.  

   

I tabell 5.13 presenteras resultaten från den multipla regressionen med den beroende 

variabeln Bradburn’s Affect Balance Scale.  
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Tabell 5.13 Regressionsanalys – Bradburn’s Affect Balance Scale 

Variabler   B-koefficient Standardfel 

Beroende Balans i livet   

Oberoende Kvalitet Mejl 0,281* 0,266 

 Kvalitet Chatt -0,125 0,224 

 Kvalitet Videochatt 0,125 0,235 

 Kvalitet Face to face 0,044 0,395 

 Frekvens Mejl -0,06 0,393 

 Frekvens Videochatt 0,079 0,198 

 Frekvens Telefon 0,124 0,372 

 Frekvens Face to face -0,13 0,272 

 Familj 1 Mejl 0,103 0,214 

 Familj 1 Videochatt 0,112 0,198 

 Familj 1 Telefon -0,22* 0,33 

 Familj 1 Face to face 0,233✝  0,317 

 Familj 2 Mejl -0,15 0,184 

 Familj 2 Videochatt -0,076 0,25 

 Familj 2 Chatt 0,081 0,295 

 Familj 2 Telefon 0,27** 0,207 

 Familj 2 Face to face -0,151 0,312 

Kontroll Kön 0,028 0,595 

 Jobbade år 0,176✝  0,023 

 Titel 0,064 0,823 

 EY -0,113 0,915 

 KPMG -0,148✝  0,766 

 Mazars 0,149 1,61 

 Deloitte -0,079 2,229 

    

 Konstant -1,542 2,941 

 Adj. R2 0,067  

 F-värde 1,457✝   
**p<.01 VIF-värde, högsta 2,846  
*p<.05    

✝p<.10    
 

I modellen kan vi se att förklaringsgraden, Adjusted R2, är 6,7 % vilket betyder att när vi 

prövar modellen kan 6,7 % av variationen i den beroende variabeln Bradburn’s Affect 

Balance Scale, förklaras av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Från 

modellen kan vi se att det finns ett positivt signifikant samband mellan Bradburn’s Affect 

Balance Scale och med den oberoende variabeln Kvalitet Mejl (p <0,05) vilket innebär 

att kvaliteten för kommunikationssättet mejl är hög vilket leder till en ökad balans i livet. 
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Det finns även ett statistiskt samband mellan Bradburn’s Affect Balance Scale och 

kommunikationssätten Familj 1 Telefon och Familj 2 Telefon vilket innebär att revisorer 

helst väljer telefon som kommunikationsmedium oavsett om de känner den andra 

personen väl eller inte, vilket gör att fler positiva känslor uppstår som i sin tur ger en ökad 

balans i livet. Kommunikationssättet Familj 1 Face to face uppvisar ett positivt statistiskt 

samband med Bradburn’s Affect Balance Scale. Revisorerna blir även mer bekväma och 

får fler positiva känslor om de kommunicerar via face to face med personer de känner väl 

och får även då en ökad balans i livet. Hela modellen är statistiskt signifikant (p <0,10) 

och men inte konstanten. Vi kan dessutom se att det finns ett positivt signifikant samband 

mellan antal jobbade år (p <0,10) och Bradburn’s Affect Balance Scale, vilket innebär att 

ju längre man arbetat inom yrket desto högre balans i livet. KPMG (p <0,10) blev positivt 

signifikant vilket innebär att individer som arbetar på denna byrå i genomsnitt upplever 

en högre balans i livet än individerna på övriga byråer. Det högsta VIF - värdet uppgår 

till 2,846 vilket även det ligger inom ramen för det vi kan acceptera, det vill säga 4,0.  

 

5.4.1 Sammanfattning av de multipla linjära regressionsanalyserna 

  

Efter att ha genomfört en multipel regressionsanalys för att testa olika hypoteser på våra 

beroende och oberoende variabler samt kontrollvariabler kommer hypoteserna att 

sammanfattas kort i denna del. Antingen förkastas hypotesen eller förkastas den inte. 

 

Hypotes 1: Vi kan påvisa ett svagt positivt signifikant samband mellan hur ofta revisorer 

kommunicerar via telefon och subjektivt välbefinnande. Dock är det endast vid ett av våra 

mått som detta signifikanta samband kan påvisas. De andra måtten visar inget signifikant 

samband. Därmed kan hypotes 1 inte förkastas.  

 

Hypotes 2: Vi kan inte påvisa att det finns ett negativt signifikant samband mellan hur 

ofta revisorer kommunicerar via skärm till skärm i form av chatt, videochatt och mejl och 

subjektivt välbefinnande. Därmed förkastas hypotes 2.  
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Hypotes 3: Vi kan inte påvisa ett positivt signifikant samband för kvalitet mellan 

kommunikationssättet face to face och telefon i förhållande till subjektivt välbefinnande. 

Därmed förkastas hypotes 3.  

 

Hypotes 4: Vi kan påvisa ett svagt positivt signifikant samband för kvalitet mellan 

kommunikationssättet skärm till skärm i form av mejl och subjektivt välbefinnande. Dock 

är det endast vid ett av de tre olika kommunikationssätten för skärm till skärm som ett 

signifikant samband kan påvisas. Därmed kan hypotes 4 inte förkastas.  

 

Hypotes 5: Vi kan påvisa ett svagt positivt signifikant samband mellan om man känner 

personen väl och kommunikationssättet face to face och telefon i förhållande till 

subjektivt välbefinnande. Dock är det endast vid ett av våra beroende mått som detta 

signifikanta samband kan påvisas. Därmed kan hypotes 5 inte förkastas.  

 

Hypotes 6: Vi kan inte påvisa ett positivt signifikant samband mellan om man inte känner 

personen väl och kommunikationssättet skärm till skärm i form av chatt, videochatt samt 

mejl i förhållande till subjektivt välbefinnande. Därmed kan hypotes 6 inte förkastas.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att två av sex hypoteser förkastas. Hypotes 1 

var svagt positivt signifikant vilket ger en indikation på att en hög frekvens av 

kommunikationssättet telefon påverkar välbefinnandet i en positiv riktning. Hypotes 2 

var inte signifikant vilket innebär att vi varken kan påvisa att en hög frekvens för 

kommunikationssättet skärm till skärm har en positiv eller negativ påverkan på det 

subjektiva välbefinnandet. Hypotes 3 var inte heller signifikant vilket innebär att vi 

varken kan påvisa att kvaliteten som uppnås via kommunikationssättet face to face och 

telefon varken har en positiv eller negativ påverkan på det subjektiva välbefinnandet. 

Hypotes 4 var svagt positivt signifikant vilket ger en indikation på att kvaliteten som 

uppnås via kommunikationssättet skärm till skärm har en positiv påverkan på det 

subjektiva välbefinnandet. Hypotes 5 var svagt positivt signifikant vilket ger en 

indikation på att om man känner personen väl och kommunicerar via face to face och 

telefon så får man ett ökat välbefinnande. Hypotes 6 var svagt positivt signifikant vilket 
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ger en indikation på att om man inte känner personen väl och kommunicerar via telefon 

får man ett ökat välbefinnande. 

 

6. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser följt av en diskussion kring resultaten. 

Avslutningsvis presenteras studiens bidrag och implikationer samt förslag på framtida 

forskning.  

 

6.1. Sammanfattning av studien och dess upptäckter 

Välbefinnande är ett begrepp som kan vara svårt att definiera eftersom det har så många 

olika innebörder för människor på grund av att alla är unika individer med varierande 

känslor och upplevelser av sitt eget välbefinnande. Det förs ofta diskussioner om att det 

är individens samarbetsförmåga i organisationer som utgör grunden för produktivitet och 

att en god kommunikation är avgörande för att ett effektivt samarbete ska kunna uppnås 

i syfte att nå de gemensamma målen (Bharadwaj, 2014). Bharadwaj (2014) menar att 

kommunikationen mellan individer inom en organisation är av stor betydelse för att kunna 

skapa och upprätthålla värde. Trots att det är individen som utgör grunden för att skapa 

värde i en organisation läggs det inte tillräckligt med fokus på individens hälsa. Många 

människor lider av psykisk ohälsa relaterat till arbetet och därför har sjukskrivningarna 

ökat drastiskt de senaste åren (Ozkan och Ozdevecioğlu, 2012). Vi lever i ett samhälle 

där behovet av att utforma nya arbetssätt ständigt växer (Karasek & Theorell, 2009). En 

anledning till att stress uppkommer på arbetsplatsen kan vara för att de anställda känner 

att de inte hinner med de viktigaste arbetsuppgifterna på grund av den ständigt ökade 

digitaliseringen som medför nya kommunikationssätt (Fonner & Roloff, 2012) vilket 

leder till att de blir avbrutna i sitt pågående arbete.  

 

Syftet med denna studie är att besvara frågeställningen: Hur påverkas revisorers 

välbefinnande av kommunikationssättet skärm till skärm? Tidigare forskning har gjorts 

om välbefinnande och kommunikation var för sig men i denna studie har syftet varit att 

försöka se samband mellan dessa två aspekter i en ny kontext, revisorskontexten. 
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Kommunikation sker mer och mer via skärm till skärm och därför är det intressant att 

undersöka hur detta påverkar revisorers välbefinnande. Den tidigare forskningen som 

gjorts inom välbefinnande har varit grunden för de tre etablerade mått som har valts för 

att mäta subjektivt välbefinnande. De tre mått som har använts är Andrews and Whitney’s 

Job Satisfaction Scale, Satisfaction with Life Scale samt Bradburns Affect Balance Scale. 

Måttet frekvens har använts i tidigare forskning men måtten för kvalitet och familjaritet 

har skapats i syfte för denna studie. Utifrån tidigare forskning har hypoteser formulerats, 

som antingen har förkastats eller inte förkastats.  

 

Resultaten från den kvantitativa enkätundersökningen har lett till att vi kunnat se en 

indikation på att skärm till skärm kommunikation har en påverkan på revisorns subjektiva 

välbefinnande.  

 

Frekvens  

Vi har mot vår förmodan inte kunnat påvisa något statistiskt signifikant samband mellan 

hur ofta vi använder kommunikationssättet face to face och välbefinnande. Troligtvis 

beror detta resultat på att man via face to face kommunikation inte alltid får möjlighet att 

själv planera och bestämma när detta möte ska äga rum vilket kan leda till ett avbrott i 

arbetet vilket i sin tur leder till stress och ett sämre välbefinnande (Danna & Griffin, 1999) 

samt att människor bara mår bra av social interaktion till en viss del (Fonner och Roloff, 

2012). För kommunikationssättet telefon kan ett svagt positivt signifikant samband 

utläsas med Andrews and Witheys Job Staisfaction Scale. För kommunikationssättet 

telefon indikerar alltså resultatet på att det finns en svag positiv inverkan mellan att 

kommunicera mer frekvent via telefon och arbetstillfredsställelse. Resultatet kan bero på 

att man vid telefon kan bestämma själv när det passar att prata, vill man inte prata så 

svarar man helt enkelt inte. Detta resultat stöder delvis vårt resonemang kring Hypotes 1 

där vi antog att kommunikationssättet telefon leder till ökat välbefinnande eftersom det 

precis som kommunikationssättet face to face öppnar upp för sociala interaktioner, 

däremot kunde inget positivt signifikant samband påvisas mellan face to face 

kommunikation och en ökad frekvens. Kommunikation via telefon möjliggör dessutom 

att uppfatta röstläget, liksom vid kommunikation face to face samt möjlighet till direkt 

återkoppling. Mot vår förmodan har inte något samband kunnat påvisas för hypotes 2. Vi 
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förväntade oss att ett frekvent användande av dessa kommunikationssätt skulle ge en 

indikation på ett lägre välbefinnande eftersom en verklig känsla av mänsklig interaktion 

uteblir då kommunikationen sker skärm till skärm.  

 

Kvalitet 

Kommunikationssättet mejl visar ett svagt positivt signifikant samband med Andrews and 

Witheys Job Staisfaction Scale och Bradburns Affect Balance Scale vilket indikerar att 

det finns en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen och balans i livet, i form av den 

kvaliteten som uppnås. Detta resultat förvånar oss då vi trodde att vi skulle få ett motsatt 

resultat i Hypotes 4. Fonner och Roloff (2012) menar att människor mår bra av sociala 

interaktioner men bara till en viss del. En tänkbar förklaring till resultatet kan vara att 

kommunikationssättet mejl ger en större frihetskänsla då man som individ kan välja att 

skärma av sig och svara när det passar och på så sätt kunna planera sin arbetstid på ett 

bättre och mer effektivt sätt. Det kan även bero på att forskare menar att man vid skärm 

till skärm kommunikation kan uppnå en högre tillförlitlighet (Ruppel et al., 2016) än vad 

man kan göra vid face to face trots att den sociala interaktionen i form av kroppsspråk, 

ansiktsuttryck samt röstlägen och tonfall uteblir. Vi trodde tvärtemot att det skulle vara 

kommunikationssättet face to face som ökade kvaliteten på kommunikationen då man har 

möjlighet att uppfatta kroppsspråk, ansiktsuttryck samt röstlägen och tonfall vilket gör att 

man lättare kan uppfatta känslor (Baralou & McInnes, 2013; Weidmann, 2015; Hansen 

et al., 2016) och på så sätt uppnå en bättre kvalitet då missförstånd kan undvikas.  

 

Familjaritet  

Vi har kunnat påvisa ett svagt positivt signifikant samband mellan kommunikationssättet 

face to face och telefon om man känner personen väl som man kommunicerar med och 

måttet för balans i livet, Bradburns Affect Balance Scale. Vilket till viss del stödjer vårt 

antagande i Hypotes 5. Mot vår förmodan har vi inte kunnat påvisa något signifikant 

samband mellan om man inte känner personen väl som man kommunicerar med via skärm 

till skärm och välbefinnande. Vi har däremot kunnat påvisa ett starkt signifikant samband 

för kommunikationssättet telefon då det kopplas samman med samtliga mått för 

subjektivt välbefinnande Andrews and Witheys Job Staisfaction scale, The Satisfaction 

with Life Scale samt Bradburns Affect Balance Scale i förhållande om man inte känner 
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personen man ska kommunicera med väl. Detta beror troligtvis på att man slipper den 

direkta interaktionen med någon man inte känner, något som kan upplevas obehagligt. 

Samtidigt som man ändå kan uppfatta röstlägen vilket minskar risken för missförstånd, 

något som lätt kan uppfattas vid kommunikation med någon som man inte känner väl. En 

annan förklaring till detta resultat kan vara att kommunikationssättet telefon i förhållande 

till andra kommunikationssätt inte ökar stressnivån (Fonner & Roloff, 2012), då 

kommunikation via telefon möjliggör för användaren att själv avgöra när det passar att 

återkoppla. 

 

Kontrollvariabler 

Kontrollvariabeln antal jobbade år är statistiskt positivt signifikant med alla våra 

beroende variabler. Alltså går det att påvisa en positiv inverkan på det subjektiva 

välbefinnandet desto fler jobbade år inom branschen, vilket stöder vårt antagande om att 

revisorer som har verkat i branschen länge känner sig mer bekväma i sin yrkesroll. Vid 

avläsning av kontrollvariabeln byråer går det att finna ett positivt signifikant samband 

mellan byrån KPMG i förhållande till Andrews and Witheys Job Staisfaction scale samt 

Bradburns Affect Balance Scale vilket ger en indikation på att de som jobbar där har en 

högre arbetstillfredsställelse samt en bättre balans i livet.  

6.2. Reflektioner kring resultat 

Genom vår studie har vi kunnat presentera både förväntade och förvånande resultat vilka 

nu kommer att diskuteras samt reflekteras kring. Det mest förvånande resultatet var att vi 

inte kunnat finna något signifikant samband mellan hur ofta revisorer kommunicerar med 

varandra face to face för något av våra mått för subjektivt välbefinnande. Vi trodde att ett 

tydligt positivt signifikant samband skulle kunna gå att utläsa här då tidigare forskning 

visar att människor upplever ett högre subjektivt välbefinnande om de har nära och 

fungerande relationer på sin arbetsplats (Danna & Griffin, 1999; Nilsson, 2015; Diener 

et al., 1999). något som lättare kan skapas och underhållas vid face to face 

kommunikation, än vid skärm till skärm kommunikation (Baralou & McInnes, 2013; 

Weidmann, 2015; Hansen et al., 2016). Svårigheten att uppfatta bakomliggande känslor 

vid skärm till skärm kommunikation kan leda till att det blir svårare att skapa och 

underhålla goda sociala relationer (Baralou & McInnes, 2013; Weidmann, 2015; Hansen 
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et al., 2016), något som kan påverka välbefinnandet negativt (Danna & Griffin, 1999). 

Goda relationer och bra kommunikation är dessutom av stor vikt för ett effektivt 

samarbete i organisationer (Bharadwaj, 2014). Ett effektivt samarbete leder i sin tur till 

en bättre personlig prestation, något som kan höja livstillfredsställelsen då en individs 

egen bedömning över sin prestation påverkar hur hon ser på sitt liv i stort (Danna & 

Griffin, 1999). Arbetstillfredsställelsen kan också bli högre om en individ har goda 

relationer på arbetsplatsen (Wright & Bonnet, 2007), något kan skapas och underhållas 

via face to face kommunikation.  

 

En anledning till att något starkt samband inte kunde ses mellan frekvent användande av 

face to face kommunikation och välbefinnande kan bero på organisationskulturen. Om 

normen säger att mejl är det kommunikationssätt som ska användas mest frekvent för att 

kunna uppnå en god kvalitet och effektivitet spelar det ingen roll hur mycket en anställd 

skulle vilja kommunicera via face to face för att öka sitt välbefinnande eftersom det skulle 

bryta mot normen. 

 

Ytterligare en anledning till att face to face kommunikation inte visade något starkt 

samband med subjektivt välbefinnande kan vara för att det blivit ett vanligt 

förekommande med öppna kontorslandskap. Öppna kontorslandskap kan leda till att 

medarbetare associerar face to face kommunikation som något negativt då det leder till 

ständiga avbrott i arbetet istället för att ta vara på den sociala interaktion som uppstår och 

skapa en god social relation till sina medarbetare (Zagenczyk et al., 2007).  

 

Trots att det inte gick att utläsa något samband mellan hur ofta face to face 

kommunikation sker och subjektivt välbefinnande indikerade resultatet på en svag positiv 

inverkan mellan hur ofta kommunikation sker via telefon och måttet Andrews and 

Witheys Job Satisfaction scale vilket tyder på att arbetstillfredsställelsen kan öka vid 

användning av detta kommunikationssätt. Detta kommunikationssätt går att liknas vid 

face to face där olika röstlägen och tonfall går att uppfattas vilket leder till en känsla av 

social interaktion vilket leder till en högre grad av subjektivt välbefinnande (Danna & 

Griffin, 1999).  
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Ytterligare ett förvånande resultat var att något samband för kvalitet inte kunde utläsas 

mellan kommunikationssättet face to face och telefon i förhållande till subjektivt 

välbefinnande. För kommunikationssättet skärm till skärm i form av den kvalitet som 

uppnås med kommunikationssättet mejl kunde däremot ett signifikant samband utläsas 

för måtten Andrews and Witheys Job Satisfaction scale och Bradburns Affect Balance 

Scale. Det innebär att arbetstillfredsställelsen samt livstillfredsställelsen ökar vid 

kommunikation i form av mejl i samband med den kvalitet som kan uppnås. Detta resultat 

kan bero på att mejl är det främsta digitala kommunikationssättet (Baralou och McInnes, 

2013) vilket gör att individer använder detta kommunikationssätt på ett korrekt sätt 

eftersom de är så vana att kommunicera via mejl. Vid en korrekt användning av 

kommunikationssättet skärm till skärm kan en bättre kommunikationskvalitet uppnås 

samt även arbetsprestation (Chang & Hsu, 2016) vilket i sin tur påverkar det subjektiva 

välbefinnandet i en positiv riktning (Danna & Griffin, 1999). Dessutom minskar risken 

för missuppfattningar om skärm till skärm kommunikation används på ett korrekt sätt 

vilket också har en positiv inverkan på kommunikationskvaliteten (Chang & Hsu, 2016). 

Forskning tyder på att kommunikationssättet mejl kan ha både positiva och negativa 

effekter på välbefinnandet (Baralou & McInnes, 2013; Weidmann, 2015; Hansen et al., 

2016) och i denna studie kan vi stärka argumentet att användning av 

kommunikationssättet mejl har en positiv inverkan på revisorns välbefinnande i form av 

hög kvalitet.  

 

Ett svagt positivt samband kunde utläsas mellan face to face och telefon om man känner 

varandra väl i förhållande till måttet Bradburns Affect Balance Scale, vilket indikerar på 

att användning av dessa kommunikationssätt kan ge en ökad balans i livet. Detta resultat 

kan bero på att dessa kommunikationssätt möjliggör att uppfatta bakomliggande känslor 

i budskapet, vilket är något som gör det lättare att skapa och underhålla sociala relationer 

(Baralou & McInnes, 2013; Weidmann, 2015; Hansen et al., 2016). Goda relationer leder 

till att fler positiva känslor uppstår vilket ökar det subjektiva välbefinnandet (Danna & 

Griffin, 1999). 

 

Resultatet visade att vi inte kunde påvisa något signifikant samband mellan om man inte 

känner personen man kommunicerar med väl via skärm till skärm och välbefinnande 
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vilket förvånade oss eftersom studiens antagande är att individer hellre väljer 

kommunikationssättet telefon när de känner varandra väl än skärm till skärm 

kommunikation, varpå ett omvänt antagande gjordes för om man inte känner personen 

man kommunicerar med väl. Däremot har ett starkt positivt signifikant samband kunnat 

utläsas mellan samtliga mått för subjektivt välbefinnande Andrews and Witheys Job 

Staisfaction scale, The Satisfaction with Life Scale samt Bradburns Affect Balance Scale 

och telefon. Detta kan bero på att man vid telefon både kan skärma av sig samt själv 

bestämma när kommunikationen ska äga rum, vilket ger en känsla av frihet samt att man 

slipper en direkt interaktion med någon man inte känner. Däremot möjliggör 

kommunikation via telefon att röstlägen och tonfall kan uppfattas, något som skapar en 

social interaktion, vilket kan öka välbefinnandet om det är en bra relation (Danna & 

Griffin, 1999). Kommunikationssättet telefon möjliggör även till direkt återkoppling. En 

annan förklaring till detta resultat kan vara att kommunikationssättet telefon i förhållande 

till andra kommunikationssätt inte ökar stressnivån (Fonner & Roloff, 2012), då 

kommunikation via telefon möjliggör för användaren att själv avgöra när det passar att 

återkoppla.  

 

Ett positivt signifikant samband kan ses mellan antal jobbade år som revisor och samtliga 

mått för subjektivt välbefinnande Andrews and Witheys Job Staisfaction scale, The 

Satisfaction with Life Scale samt Bradburns Affect Balance Scale vilket stöder vårt 

antagande om att revisorer som har verkat i branschen har mer erfarenhet och känner sig 

mer bekväma i sin yrkesroll, trots motsägande forskning enligt Diener et al., (1999) som 

menar att ålder inte har någon stark koppling med välbefinnande. 

 

Slutligen kan det konstateras att en del av studiens antaganden har visat sig kunna stödjas 

av studiens resultat. Resultatet tyder på att den ökning av digitaliseringen som sker i 

samhället med konsekvensen att skärm till skärm kommunikation ökar inte behöver vara 

negativ för revisorers välbefinnande. 

6.3. Studiens bidrag och sociala implikationer  

Det har gjorts ett flertal tidigare studier kring hur olika kommunikationssätt påverkar 

individers välbefinnande. Däremot har vi endast hittat vetenskapliga artiklar som 
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behandlat andra yrkesprofessioner än revisorers kommunikationssätt vilket gör att 

resultaten antagligen skiljer sig åt beroende på vilken yrkesgrupp som studeras. Eftersom 

undersökningen riktats mot revisorer kan denna studie bidra med mer kunskap och insyn 

i hur revisorers välbefinnande påverkas av sättet de kommunicerar på. Allt fler människor 

i dagens samhälle lider av psykisk ohälsa vilket har en tydlig koppling till arbetet samt de 

sociala relationer som individen omringas av (Danna & Griffin, 1999; Nilsson, 2015; 

Diener et al., 1999).  

 

Vår studie ger även bidrag till den redan befintliga teorin. Vi har kunnat påvisa ett svagt 

positivt signifikant samband mellan kommunikationssättet telefon och face to face i 

förhållande till subjektivt välbefinnande. Tidigare forskare är ense om att ju mer 

kommunikation via face to face som leder till goda sociala relationer kan ge ett högre 

subjektivt välbefinnande. Detta samband kunde därmed stärkas ytterligare. Detta bör ses 

som positivt eftersom digitaliseringen alltså för med sig positiva effekter som en ökad 

kvalitet. Enligt teorin kan kommunikation via skärm till skärm påverka välbefinnandet 

både positivt och negativt (Bharadwaj 2014; Baralou & McInnes, 2013; Weidmann, 

2015; Danna & Griffin, 1999; Hansen et al., 2016; Adams et al., 2005). Ett svagt positivt 

signifikant samband har kunnat utläsas mellan kommunikationssättet mejl i form av den 

kvalitet som uppnås och subjektivt välbefinnande för revisorer, vilket stödjer studiens 

antagande.  

 

Dessa resultat kan vara till nytta för arbetsgivare att ta del av för att på så sätt kunna få 

sina medarbetare att uppleva ett högre välbefinnande genom rätt sorts kommunikation 

och därmed undvika sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa samt kunna effektivisera 

arbetet. För att få ut bästa möjliga subjektiva välbefinnande hos revisorer borde 

kommunikationssätt kombineras. Vårt resultat från undersökningen indikerar på att 

människor mår bra av face to face kommunikation men bara till en viss gräns. 

Kommunikationssättet telefon var det sätt som ökade det subjektiva välbefinnande hos 

revisorer mest vilket indikerar på att revisorer bör använda telefon som 

kommunikationsmedel oftare. Skärm till skärm kommunikation i form av mejl kan också 

vara bra kommunikationssätt att använda sig av för att öka välbefinnandet hos revisorer.  
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6.4. Förslag på framtida forskning  

Denna studie har gjorts på alla godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, oavsett 

tillhörande revisionsbyrå. Att göra en generalisering utanför denna population är därmed 

inte möjlig eftersom enkäter skickats ut till samtliga godkända och auktoriserade. Ett 

förslag på framtida forskning kan däremot vara att nå ut till revisorsassistenter istället. 

Resultatet av studien visade att ju längre en revisor har jobbat inom yrket desto högre 

välbefinnande upplevs. Eftersom revisorsassistenter vanligtvis inte har jobbat inom yrket 

lika länge som godkända och auktoriserade är även det en anledning till att det är 

intressant att studera hur skärm till skärm kommunikation påverkar deras välbefinnande.  

 

För att kunna samla in material till studien har enkäter valts som insamlingsmetod. Denna 

metod har många fördelar men även en del nackdelar, det är svårt att veta om 

respondenterna svarat ärligt på frågorna eller om de förstått frågorna rätt. Eftersom denna 

studie bland annat handlar om att undersöka en individs välbefinnande kan ett förslag på 

framtida forskning vara att genomföra en kvalitativ studie istället eller som ett 

komplement till en enkät. Att genomföra exempelvis intervjuer skulle kunna ge en 

djupare förståelse för hur revisorerna resonerar kring sitt välbefinnande och val av 

kommunikationssätt. Att få fram respondenternas åsikter på ett mer nyanserat sätt hade 

möjligtvis kunnat ge annorlunda resultat.  
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