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Abstract  
Previous research has shown that time pressure and workload, which in this study are referred to as 
pressure factors, are common reasons for work-related stress for auditors. Research has also shown 
that prolonged stress is a growing public health issue that may lead to severe consequences if not 
addressed. As far as we are aware, there has yet to be any research conducted in regard to the 
association between pressure factors and work-related stress and how it is affected by physical activity 
 
The aim of this study is to explain how the association between pressure factors and work-related stress 
is affected by physical activity. To achieve this aim, we have used literature covering time pressure, 
workload, work-related stress and physical activity. Three hypotheses have been constructed using 
previous research. To test the hypotheses a web-based survey was used, aimed specifically toward 
employed auditors. 
  
Our study shows that time pressure and workload are explanatory factors to work related stress for 
auditors. However, the result does not point to physical activity having a moderating effect on the 
positive relation between pressure factors and work-related stress. The results do however show that 
physical activity directly connected to the work-related stress has a mitigating effect. 
  
The most important contribution of the study is to give an increased insight to the  
auditing profession that the relation between pressure factors and work-related stress is indeed 
common which could help auditing firms to focus on finding solutions to reduce work-related stress. Our 
study also adds knowledge to society as a whole, that stress is a growing public health issue and that 
physical activity has a wide variety of positive health benefits and may be used to decrease work-related 
stress. 
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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att tidspress och arbetsbelastning som vi i denna studie kallar pressfaktorer 
är vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress för revisorer. Forskning har även visat att långvarig stress är 
ett växande folkhälsoproblem som kan få förödande konsekvenser om man inte hanterar den. Något 
som oss veterligen inte är beforskat är hur sambandet mellan pressfaktorer och arbetsrelaterad stress 
påverkas av fysisk aktivitet.    
  
Syftet med denna studie är att förklara hur sambandet mellan revisorers pressfaktorer och 
arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet. För att uppnå syftet har litteratur som behandlar 
tidspress, arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet använts. Det har konstruerats tre 
hypoteser utifrån tidigare forskning. För att testa hypoteserna användes en webbaserad 
enkätundersökning riktad till personer som arbetar inom revision. 
  
Studien visar att tidspress och arbetsbelastning är förklarande faktorer till arbetsrelaterad stress för 
revisorer. Däremot visar resultatet inte att fysisk aktivitet har en modererande effekt på det positiva 
sambandet mellan pressfaktorer och arbetsrelaterad stress. Resultaten visar dock att fysisk aktivitet har 
en mildrande effekt direkt kopplat till den arbetsrelaterade stressen. 
  
Studiens viktigaste bidrag är att ge ökad insikt till revisionsbranschen om att sambandet mellan 
pressfaktorer och arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande vilket kan få revisionsbyråer att rikta 
fokus på att hitta lösningar för att minska arbetsrelaterad stress. Dessutom bidrar studien till ökad 
kunskap till samhället i stort om stress som ett växande folkhälsoproblem, att fysisk aktivitet har flera 
positiva hälsoeffekter samt kan användas för att minska arbetsrelaterad stress.  
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1.	  Inledning	  

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till varför stress är ett aktuellt ämne i dagens 

samhälle och i synnerhet inom revisionsyrket. Dessutom presenteras forskning som 

behandlar de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress inom revisionsyrket. Vidare 

argumenteras för fysisk aktivitets möjliga effekter på arbetsrelaterad stress, vilket studien 

tar sikte på att förklara. Sedan presenteras studiens syfte och frågeställning. Slutligen 

introduceras även studiens modell. 

1.1	  Bakgrund	  

Stress är idag ett omdiskuterat ämne, inte minst när man pratar om det berömda 

vardagspusslet som ska gå ihop med arbete, hämtning och lämning av barn, 

hushållssysslor och träning. Faktum är att stress är något som alla upplever och är en form 

av överlevnadsreaktion hos oss människor. Stressen sätter in när det krävs något extra av 

oss och ger oss då extra energi för att klara av den högre påfrestningen. Stress tar oss 

tillbaka till stenåldern när stressen uppkom i farliga situationer och då syftade till att 

överleva en flykt- eller kampsituation som båda kräver en snabb fysisk ansträngning 

(Agervold, 2001). Stress är alltså en helt normal reaktion hos oss människor som gör oss 

mer effektiva och är ofarligt för kroppen under en kortare period (Vårdguiden, 2018). 

Stress är ingen sjukdom utan en helt naturlig biologisk och psykologisk reaktion på hot 

och yttre påfrestningar. Däremot är stress en orsak till psykisk ohälsa vilket yttrar sig i 

utmattningssyndrom, så kallad utbrändhet, samt är en faktor som förstärker psykiska 

sjukdomar. (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg & Währborg. 2010). 

Stress har ökat globalt sedan 1990-talet och psykiskt ohälsa anser vissa är framtidens 

största hot mot människors hälsa (Hjärnfonden, 2017).  

  

Stress kan uppkomma av såväl fysiska som psykiska anspänningar och i dagens samhälle 

tar de psykiska anspänningarna allt större plats. Psykiska anspänningar är personliga och 

skapas genom hot tillika utmaningar som vi ställs inför i vardagen. Dessa utmaningar 

prövar vårt psykiska välbefinnande och hotar den personliga självrespekten, exempelvis 
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genom att sänkta arbetsprestationer kan leda till ett förlorat arbete (Agervold, 2001). 

Stress blir skadligt om vi utsätter kroppen för det under en längre period och kroppen inte 

får den återhämtning som krävs för att alla kroppsliga system ska kunna fungera. Vanliga 

effekter av att utsätta kroppen för långvarig stress är sömnproblem, orkeslöshet, 

koncentrationssvårigheter, svårt med krav och tidspress och att tappa livsglädjen. 

Långvarig stress kan även orsaka försämrat immunförsvar samt högt blodtryck som kan 

leda till hjärt- och kärlsjukdomar som i sin tur kan sluta i en hjärtinfarkt (Agervold, 2001; 

Vårdguiden, 2018). Vad som upplevs som stress skiljer från person till person, 

exempelvis att hålla ett muntligt föredrag kan en person uppleva som stressande och en 

annan person se som något kul och trevligt. Hur vi reagerar i olika situationer har bland 

annat att göra med hur vi är som personer och vilka erfarenheter vi har. Situationer som 

de flesta personer känner sig stressade i är när vi känner att vi inte har kontroll, när det är 

mycket att göra på jobbet eller när vi känner höga krav från andra (Vårdguiden, 2018). 

Många känner höga krav på att göra yrkeskarriär, vara en bra förälder, träna och ha en 

sund livsstil (Hjärnfonden, 2017). 

  

Idag är arbetet en vanlig orsak till stress. Ansträngd eller för hög arbetsbelastning kopplat 

till medarbetarnas upplevelse av spänning, oro och utmattning är definitionen av 

arbetsrelaterad stress (Giauque, 2016). Stress och psykisk ohälsa relaterat till arbetet är 

vanligt i Sverige. Under 2016 var stress och psykisk påfrestning de vanligaste 

arbetsrelaterade besvären enligt Arbetsmiljöverket (Hjärnfonden, 2017). I en 

undersökning av folkhälsan år 2016 visade nya mätningar att stress har ökat som en del i 

den psykiska ohälsan (Folkhälsomyndigheten, 2019). Mellan 2009 och 2018 mer än 

fördubblades kostnaderna för psykiatriska diagnoser som stress är en del i från 7 till 14,8 

miljarder i Sverige (Försäkringskassan, 2018). Arbete och psykisk ohälsa har en tydlig 

koppling och mycket tyder på att arbete med långvarig stress och tidspress är en av 

anledningarna till utmattningssyndrom (Hjärnfonden, 2017). 

  

En yrkesgrupp som arbetar under stor tidspress är revisorer (Broberg, 2013). Revisorer 

arbetar med att granska företags finansiella rapporter för att öka intressenters trygghet när 

de fattar ekonomiska beslut (Carrington, 2014). Revisorsyrket är säsongsbetonat och 

arbetsbelastningen är därför ojämnt fördelad över kalenderåret (Broberg, 2013; Gertsson, 
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Sylvander, Broberg, & Friberg, 2017). Att revisorsyrket är säsongsbetonat gör att 

revisorer är en yrkesgrupp som riskerar att bli stressade av tidspress och hög 

arbetsbelastning (Broberg, 2013; Gertsson et al. 2017).   

1.2	  Problematisering	  

Stress definieras som en obalans som uppstår när människor behöver anpassa sig till krav 

och förväntningar (Butler, 1993). I västvärlden är stressrelaterad psykisk ohälsa ett 

växande folkhälsoproblem eftersom det leder till följdsjukdomar och sjukskrivningar 

vilket skapar kostnader både för den drabbade individen och samhället (Naczenski, Vries, 

Hooff & Kompier, 2017). 

  

Stress uppkommer när det uppstår ett bristande samband mellan olika faktorer, såsom vad 

vi behöver, klarar av och vad miljön kräver av oss (Levi, 2001). Revisionsbyråer vill dra 

ner på antal timmar per revision för att hålla nere kostnaderna, samtidigt som 

kvalitetsnivån av revisionen i allmänhet ökar genom att investera mer tid i revisionen, 

vilket ökar kostnaderna. Detta dilemma som revisionsbyråerna står inför gör att det 

bristande samband som skapar stress återfinns i revisionsbranschen. (Pierce & Sweeney, 

2004; Soobaroyen & Chengabroyan, 2006). 

  

Det två huvudsakliga pressfaktorerna som framkallar arbetsrelaterad stress inom revision 

är tidspress och hög arbetsbelastning (Sweeney & Summers, 2002). Enligt Gärling, 

Krause, Gamble & Hartig, (2014) uppstår tidspress när människor misslyckas med att 

använda sin tid på ett effektivt sätt eller har för många uppgifter att utföra inom en för 

kort tidsram. Inom revision är tidsbudgetpress och tidsdeadlinepress de två olika formerna 

av tidspress som identifierats i litteraturen (Gundry & Liyanarachchi, 2007; Margheim, 

Kelley & Pattison, 2005; Pierce et al. 2004). Att revisionsarbetet är säsongsbetonat gör 

arbetsbelastningen till en vanlig källa till arbetsrelaterad stress, då den periodvis är väldigt 

hög (Sweeney et al. 2002). 

  

Sambandet mellan nämnda pressfaktorer och arbetsrelaterad stress är ett välbeforskat 

ämne inom revision då det finns ett flertal studier som undersöker detta (Gundry et al. 
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2007; Margheim, et al. 2005; Sweeney et al. 2002). Flera av de tidigare studierna 

undersöker även hur den arbetsrelaterade stressen som uppstår påverkar välbefinnande 

(Gundry et al. 2007; Gärling et al. 2014).  Gundry et al. (2007) undersöker även i vilken 

utsträckning olika personliga egenskaper påverkar hur revisorer reagerar på ökad 

arbetsrelaterad stress. Något som oss veterligen inte har studerats är om sambandet 

mellan pressfaktorerna och stress påverkas av hur pass fysiskt aktiva revisorerna är. Detta 

tycker vi är ett intressant ämne att studera då stress och fysisk aktivitet är två aktuella 

ämnen i dagens samhälle. 

 

Fysisk aktivitet är en grundförutsättning för människors välbefinnande och har positiva 

effekter på såväl fysisk som psykisk hälsa (Faskunger, 2013). Eftersom fysisk aktivitet 

påverkar hälsan positivt kan det användas för att minska effekten av stress (Aziz, 

Wuensch & Duffrin 2015). Människor behöver ha möjlighet att återhämta sig från stress i 

sin vardag vilket fysisk aktivitet kan bidra till (Gärling et al. 2014). (Lundberg & Wentz, 

2004) talar om positiv stress som uppstår när kroppen får tid att vila och återhämta sig 

mellan stressreaktionerna. 

  

Baserat på resonemangen ovan kan utrönas att revisorer i perioder har hög 

arbetsbelastning och är tidspressade vilket leder till arbetsrelaterad stress. Det går även 

påvisa att fysisk aktivitet kan vara ett hjälpmedel för att motverka att människor upplever 

stress. Att identifiera vilken inverkan en revisors fysiska aktivitetsnivå har på hur denne 

påverkas av de pressfaktorer som återfinns inom revisionsbranschen, skulle potentiellt 

möjliggöra skapande av strategier innehållande fysisk aktivitet för att motverka stress och 

dess negativa effekter. Utifrån detta har vi utformat vår studies modell enligt figur 1.  Av 

figuren framgår att revisorers pressfaktorer leder till arbetsrelaterad stress och att detta 

samband kan försvagas genom fysisk aktivitet. 

  

Frågeställning: Vilken inverkan har fysisk aktivitet på sambandet mellan revisorers 

pressfaktorer och arbetsrelaterad stress? 

  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara hur sambandet mellan revisorers pressfaktorer 

och arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet. 
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Figur 1: Studiens modell 
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2.	  Vetenskaplig	  metod	  	  	  

I följande kapitel går vi inledningsvis igenom studiens teorianvändning för att sedan gå 

vidare till att förklara och motivera valet av en positivistisk forskningsfilosofi, deduktiv 

forskningsansats samt en kvantitativ forskningsstrategi.     

2.1	  Teorianvändning	  

Syftet med studien var att undersöka hur fysisk aktivitet kan påverka sambandet mellan 

pressfaktorer och revisorers arbetsrelaterade stress. Studien testar därmed i vilken 

utsträckning fysisk aktivitet kan användas som strategi för att motverka arbetsrelaterad 

stress. Efter närmare fördjupning i ämnet fann vi att Lazarus och Folkman (1984) coping-

teori var den teori som passade bäst in som utgångspunkt för vår studie. Coping-teori 

behandlar olika strategier som finns att tillgå för att bemästra stressfulla situationer. Med 

hänvisning till studiens syfte testas här användningen av fysisk aktivitet som coping-

strategi. 

 

En annan väletablerad teori som övervägdes att inkludera och som används frekvent i 

studier som behandlar arbetsrelaterad stress är Karasek och Theorell (1990)  krav-

kontroll- och stödmodell (De Jonge & Kompier, 1997; Shultz, Wang, Crimmins & Fisher, 

2010). Enligt Karasek och Theorell (1990) är höga arbetskrav i kombination av lite 

kontroll och brist på socialt stöd den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad stress. 

Studiens pressfaktorer, tidspress och arbetsbelastning passar väl in under krav som är en 

av Karasek och Theorell (1990) modells huvudfaktorer. Som nämnts tidigare är det just 

arbetsbelastning och tidspress som är de vanligaste pressfaktorerna inom 

revisionsbranschen. För att inte riskera att studien blev allt för omfattande valdes att inte 

inkludera ytterligare pressfaktorer. Därmed återfinns inte Karasek och Theorell (1990) två 

övriga huvudfaktorer, kontroll och stöd i denna studie och därför ansågs teorin inte 

relevant att inkludera i ramverket. 

 

Även Siegrist (1996) Ansträngning-belöningsmodell (ERI) var uppe för diskussion då det 

är en ansenlig teori inom området för arbetsrelaterad stress. ERI-modellen behandlar 
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balansen mellan en individs upplevda ansträngning, belöning och överengagemang i 

arbetsmiljön. Enligt Siegrist (1996) bör belöningen för arbetet vara jämbördig med 

insatsen för att undvika att det uppstår en stressfull obalans för individen. För individer 

som dessutom har personlighetsdrag som ger ett överengagemang och som gör att de 

överpresterar på arbetet för att nå någon form av belöning blir, vid obalans, risken för 

ohälsosam stress ännu högre.  Även ERI uteslöts på grund av att alla teorins delar inte 

behandlas i vår studie. Individers insats undersöks i form av studiens pressfaktorer, 

däremot undersöks inte individers upplevda belöning eller överengagemang. 

2.2	  Forskningsfilosofi	  

Vid samhällsvetenskaplig forskning finns det huvudsakligen två vetenskapliga filosofier 

att använda sig av. Dessa två kallas vanligen för positivism och interpretivism och har två 

olika synsätt på den sociala verklighetens natur och hur den bör undersökas (Denscombe, 

2016). Inom positivism ses den sociala verkligheten som något oberoende som kan 

studeras vetenskapligt ur ett objektivt perspektiv. Postivism har sitt ursprung i 

matematiken och filosofin yttrar sig likt fakta i vetenskapen vilken grundar sig på analys 

av insamlad data. Inom positivism har forskaren inte en subjektiv inblick i studien 

(Denscombe, 2016). Inom interpretivism ses istället den sociala verkligheten som 

subjektiv och skapas av människors tankar och handlingar. Det innebär att forskarens roll 

blir att tolka det insamlade materialet och att denna tolkning speglar resultat. Resultatet 

kommer därför att påverkas utifrån vem som gör tolkningen (Denscombe, 2016). I denna 

studie är vi intresserade av att objektivt undersöka om det finns något samband mellan 

pressfaktorer och arbetsrelaterad stress samt om detta samband påverkas av fysisk 

aktivitet. Sambandet undersöks genom mätbar fakta och inte genom att tolka erfarenheter 

och uppfattningar. Vi vill alltså genom objektivitet ge en förklaring av 

forskningsresultatet och kommer därför tillämpa den positivistiska filosofin.   

2.3	  Forskningsansats	  

Förhållandet mellan teori och empiri brukar inom samhällsvetenskapen förklaras genom 

deduktion eller induktion. Denna studies syfte är att förklara fysisk aktivitets inverkan på 

sambandet mellan revisorers pressfaktorer och arbetsrelaterad stress. Det finns mycket 
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tidigare forskning och litteratur inom arbetsrelaterad stress, pressfaktorer och fysisk 

aktivitet. Därför har vi valt en deduktiv ansats då vi utifrån den tidigare forskningen och 

litteraturen utformat vår teoretiska referensram och därigenom formulerade hypoteser 

som vi sedan testat empiriskt. När forskaren utgår från teori och befintlig kunskap för att 

plocka fram hypoteser som testas empiriskt så är det deduktion (Denscombe, 2016). I en 

induktiv ansats är förhållandet mellan teori och empiri det omvända (Bryman & Bell, 

2011). Då utgår forskaren från empirin och drar generaliserbara slutsatser utifrån det 

empiriska resultatet (Denscombe, 2016). En nackdel med att använda den deduktiva 

ansatsen är att det finns en risk att missa aspekter som tidigare inte identifieras (Deegan & 

Unerman, 2011). Samtidigt minimeras antalet tolkningstillfällen genom den starka 

kopplingen till tidigare teori som en deduktiv ansats ger, vilket gör det lättare för oss som 

forskare att vara objektiva (Bryman & Bell, 2011).  

2.4	  Forskningsstrategi	  

Eftersom att denna studie befinner sig inom den positivistiska filosofin, har en deduktiv 

ansats och att ämnet studeras objektivt, faller det sig naturligt att forskningsstrategin för 

denna studie är kvantitativ (Bryman & Bell, 2011). Kvantitativ forskning förknippas med 

storskaliga studier och innehåller information som antingen kan mätas eller värderas 

numeriskt. Den numeriska datan ska vara objektiv så att resultatet inte påverkas av 

forskaren (Björklund & Paulsson, 2015; Denscombe, 2016). En kvantitativ metod är 

passande för denna studie då det krävs en bred svarsfrekvens som kan analyseras och ge 

en generell bild över vilken inverkan fysisk aktivitet har på sambandet mellan revisorers 

pressfaktorer och stress. En kvalitativ forskning förknippas med småskaliga studier och 

lämpar sig när syftet är att få en djupare förståelse för ett specifikt problem, händelse eller 

situation. I en kvalitativ studie har forskarens egna värderingar och personlighet en stor 

inverkan på analys och resultat (Björklund & Paulsson, 2015; Denscombe, 2016). 

Datainsamlingsmetoden vi valt är enkätundersökning då det är en tidseffektiv metod för 

att få fram ett stort underlag av primärdata (Björklund & Paulsson, 2015). 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  	  

Som tidigare introducerats är syftet med studien att förklara hur sambandet mellan 

revisorers pressfakorer och arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet. I följande 

kapitel redogörs inledningsvis för tidigare litteratur som behandlar syftets faktorer, 

arbetsrelaterad stress samt pressfaktorer mer ingående för att på så sätt möjliggöra 

hypotesbildning. Baserat på presenterad litteratur bildas två hypoteser som berör 

pressfaktorernas samband till arbetsrelaterad stress. Sedan ges en djupare förklaring av 

coping-teorin som sätter ramen för vårt förhållningssätt till fysisk aktivitet. Vidare 

presenteras tidigare litteratur som behandlar fysisk aktivitet för att slutligen bilda en 

hypotes som berör sambandet mellan pressfaktorer och arbetsrelaterad stress modererat 

av fysisk aktivitet. 

3.1	  Stress	  

Stress som en primär komponent i individers välbefinnande är ett ämne som det forskats 

flitigt kring (Cooper & Cartwright, 1994; Danna & Griffin, 1999; Ng, Diener, Aurora & 

Harter, 2009). Välbefinnande eller “lycka” är ett ämne som alltid intresserat människan 

och något som det aldrig verkar sluta strävas efter. Inom forskningen så delas 

välbefinnandet upp i två olika begrepp, psykologiskt välbefinnande och subjektivt 

välbefinnande (Wright & Cropanzano, 2000).  Psykologiskt välbefinnande utgörs av sex 

olika komponenter, självacceptans, positiva relationer med andra, autonomi, bemästrande 

av omgivning, mening med livet och personlig tillväxt (Ryff, 1989). Subjektivt 

välbefinnande består av två aspekter vilka är en individs balans mellan positiva och 

negativa känslor samt individens upplevda livstillfredsställelse (Linley, Maltby, Wood, 

Osborne & Hurling, 2009). Tidigare studier har visat att stress är en av de faktorer som 

kan ha negativ effekt på det subjektiva välbefinnandet (Diener, Suh, Lucas & Smith, 

1999). 

 

Det finns ingen tydlig definition av begreppet stress utan definitionen har varierat 

beroende på forskningens inriktning. Det som är gemensamt för alla definitioner av stress 

är att det står för en obalans som grundar sig i att människor behöver anpassa sig till krav 
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och förändringar i miljön (Butler, 1993). Stress kan uppstå av fysikaliska faktorer som 

kyla och hetta, fysiologiska faktorer som sjukdom, brist på mat och vatten eller 

psykologiska faktorer som tidsbrist och ensamhet (Tonkonogi & Bellardini, 2016).  

Stress är oundvikligt och något som alla människor måste lära sig acceptera och hantera. 

Vad som skapar stress och förmågan att hantera stressen är i individuellt och skiljer från 

individ till individ. Stress kan vara både positiv och negativ. En viss nivå av stress är bra 

och nödvändig för människors utveckling. Utmaningen är att hitta en stressnivå där krav 

och förmåga att uppfylla dess krav balanserar. Den positiva stressen gör till exempel att 

människors prestationsförmåga ökar och vi blir mer effektiva. När kraven blir högre än 

förmågan att uppfylla dem försvinner balansen och stress gör oss då bland annat mindre 

effektiva och mer lättirriterade, detta illustreras i figur 2. Om vi utsätter oss för mycket 

stress under en längre tid kommer det innebära negativa konsekvenser för individens 

fysiska och psykiska hälsa (Jones, 1999). Vidare är det de negativa effekterna av stress vi 

kommer att fokusera på.    
 

 

Figur 2: Yerkes-Dodsons kurva: (Jones, 1999, sida 73) 

3.1.1	  Vad	  händer	  i	  kroppen	  

Som nämnts tidigare kan långvarig stress vara skadligt för kroppen (Vårdguiden, 2018). 

Därför är kännedom om vad som händer i kroppen viktigt för att lära sig känna igen 

symtomen och ge kroppen möjlighet till återhämtning i tid, innan kroppen drabbas av de 

negativa och skadliga effekterna som långvarig stress orsakar (Hjärnfonden, 2017).  
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Innan ordet stress var etablerat var funktionerna i kroppens system beforskat av Claude 

Bernard under 1850-talet. Bernards forskning visade att det som krävs för att kroppen ska 

hållas stabil är jämvikt i både inre och yttre miljö. Enligt Bernard så efterlämnar 

påfrestningar i den yttre miljö spår i den inre miljön. När yttre faktorer påverkar så arbetar 

kroppen med den inre miljön för att balansera upp och återställa jämvikten. Forskaren 

som under 1930-talet gjorde begreppet stress etablerat var Hans Style. Style beskriver 

stress som en reaktion i kroppen som ser likadan ut oavsett vad det är som orsakar 

stressen. Genom försök på råttor kom han fram till att oavsett vilka yttre faktorer som 

kroppen utsätts för är reaktionen densamma. Oavsett om råttorna var skadade eller befann 

sig under fara så var beteendet detsamma (Währborg 2009). 

 

Style delade upp stressprocessen i tre faser som han namngav Generella 

anpassningssyndromet (GAS) (Cassidy, 2003). I den första fasen, som kallas för 

alarmfasen, förbereder kroppen sig för flykt när den utsätts för hot. Det som kännetecknar 

denna fas är att musklerna blir spända, matsmältningen upphör och hjärtfrekvensen går 

upp. Om alarmfasen och den högre aktivitetsnivån håller i sig övergår kroppen till nästa 

fas som kallas för motståndsfasen. I denna fas kan kroppen ligga en längre tid och här 

börjar kroppen ta skada. För att kroppen ska klara av att ligga kvar i den höga 

aktivitetsnivån krävs det extra resurser och kroppen behöver ta från reserverna, vilket ger 

negativa effekter på matsmältningen och immunförsvaret. Efter en tid i den andra fasen 

börjar kroppen ge varningssignaler om att den är på väg in i den tredje fasen som kallas 

utmattningsfasen. Dessa varningssignaler kan visa sig genom exempelvis 

sömnsvårigheter, hjärtklappning och depression. I utmattningsfasen klarar kroppen inte 

längre av kraven och organen slutar fungera. I värsta fall kan det leda till döden (Selye 

1950; Währborg, 2009).  

 

Kroppens nerver som sköter sådant som inte sker av egen vilja utan på automatik, såsom 

hjärtslag och andning, kallas autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet delas 

upp i sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet sätter 

igång när kroppen behöver extra kraft och det parasympatiska nervsystemet dämpar de 

sympatiska och arbetar för att bygga upp kroppen genom vila. För att må bra krävs det att 
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det är balans mellan dessa två. När vi befinner oss i en stressig situation sätter det 

sympatiska nervsystemet igång och kroppen sparar inte på någon energi. Om vi inte ger 

kroppen möjlighet till återhämtning så det parasympatiska nervsystemet kan sätta in så 

kommer kroppens energi att ta slut (Vårdguiden, 2018; Währborg, 2009). 

3.1.2	  Arbetsrelaterad	  stress	  	  

Arbete är en av de största orsakerna till stress (Jones, 1999). För att personerna på en 

arbetsplats ska må bra krävs det att det finns balans mellan krav och resurser. Det är när 

kraven blir högre än resurserna för arbetet som det skapas hög arbetsbelastning och det 

uppstår arbetsrelaterad stress för de personer som ska utföra arbetsuppgiften 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsrelaterad stress uppkommer när en individ saknar 

kunskapen eller förmågan att leva upp till de arbetskrav och påfrestningar som individen 

ställs inför, vilket gör att situationen blir svår att hantera. Faktorer som ofta förvärrar 

stressen är om personen har begränsad kontroll över arbetsprocessen och stödet från 

chefer och kollegor är dåligt (Agervold, 2001). Arbetsrelaterad stress är vanligt 

förekommande på många arbetsplatser (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2019). Khamisa, 

Oldenburg, Peltzer och Ilic, (2015) har gjort en studie på sjuksköterskor där de studerat 

förhållandet mellan arbetsrelaterade stress, utbrändhet, arbetsnöjdhet och sjuksköterskors 

generella hälsa. Resultatet i studien visade att arbetsrelaterad stress var relaterat till 

personalfrågor och var det som hade störst påverkan på sjuksköterskors utbrändhet och 

arbetsnöjdhet (Khamisa et al. 2015). I en undersökning som civilekonomen gjorde på 

ekonomer, där revisorer ingår, visade att hög arbetsbelastning leder till arbetsrelaterad 

stress. En tredjedel av de som deltog i undersökningen sa att de inte kunde fortsätta jobba 

som de gjorde utan att det skulle påverka deras hälsa med tiden (Nilsson, 2016).  

3.2	  Pressfaktorer	  

Stress framkallas när det finns ett bristande samband mellan olika faktorer, exempelvis 

vad vi behöver och klarar av och vad miljön erbjuder och kräver av oss (Levi, 2001). 

Pierce et al. (2004) påtalar att tidigare forskning pekat på att ett problem inom 

revisionsbranschen är att uppnå en lämplig balans mellan att kontrollera kostnaderna och 

på samma gång hålla uppe revisionskvaliteten. Revisionsbyråer vill hålla nere och 
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kontrollera kostnaderna vilket ofta betyder att dra ner på antalet timmar, samtidigt som 

kvalitetsnivån av revisionen i allmänhet ökar av att investera mer tid i revisionen, vilket 

ökar kostnaderna. Detta dilemma har lett till att det bristande sambandet mellan olika 

faktorer, som gör att stress uppstår, återfinns inom revisionsbranschen (Pierce et al. 2004; 

Soobaroyen et al. 2006). 

3.2.1	  Tidspress	  

Tidspress har blivit en stor del av det moderna arbetslivet eftersom dagens arbetskraft står 

inför höga nivåer av tidspress (Prem, Paškvan, Kubicek & Korunka, 2018). Enligt Gärling 

et al. (2014) uppstår tidspress när människor misslyckas med att använda sin tid på ett 

effektivt sätt eller har för många uppgifter att utföra under en för kort tidsram. I 

litteraturen identifieras tidspress för revisorer i två olika former, tidsbudgetpress och 

tidsdeadlinepress (Gundry et al. 2007; Margheim et al. 2005; Pierce et al. 2004). Flera 

studier som behandlar tidspress inom revision framhåller att tidsbudgetpress är den 

primära källan till tidspress inom yrket (Pierce et al. 2004; Soobaroyen et al. 2006). 

 

Tidsbudgetpress orsakas av att den budgeterade tiden för en revision minskas för att på ett 

bättre sätt möta det reviderade företagets önskemål (Margheim et al. 2005). 

Tidsbudgetpress uppstår när den totala tiden det tar att slutföra en revision är mer än den 

budgeterade tiden för uppdraget och revisorn då reagerar genom att slutföra revisionen på 

sin personliga tid och därigenom underrapporterar antal använda revisionstimmar 

(Gundry et al. 2007; Margheim et al. 2005). Pierce et al. (2004) visar att 

tidsbudgetpressen är högre än optimalt och fortsätter öka över tid. Ökningen av 

tidsbudgetpress beror delvis på tidsbudget är nära besläktad med revisionsarvoden och på 

den stora konkurrens som råder på revisionsmarknaden. Detta gör att revisionsbyråer 

strävar efter att slutföra samma mängd arbete under kortare tid för att ha möjlighet att 

hålla sig konkurrenskraftiga (Gundry et al. 2007; Pierce et al. 2004).   

 

Enligt Margheim et al. (2005) uppstår tidsdeadlinepress när en specifik tidpunkt sätts för 

när en revision ska vara slutförd och det blir svårt att klara av att slutföra uppgiften inom 

tidsramen. I dessa situationer sätts alltså en tidpunkt för när revisionsuppdraget skall vara 
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klart, till skillnad från vid en tidsbudget där antal timmar som ska läggas på uppdraget 

bestäms (Margheim et al. 2005; Pierce et al. 2004). Pierce et al. (2004) beskriver 

tidsdeadlinepress som en akut tidspress som uppstår tillfälligt och har högintensiv 

påverkan, till skillnad från tidsbudgetpress som beskrivs som en kronisk tidspress som 

håller i sig och är relativt oförändrad över tid.  

 

Effekterna av tidsbudgetpress och tidsdeadlinepress kan visa sig i form av olika typer av 

dysfunktionellt beteende som försämrar revisionskvaliteten, exempelvis 

underrapportering av tid och förtidssignering av revisionsrapporter (Gundry et al. 2007; 

Pierce et al. 2004; Soobaroyen et al. 2006; Yan & Xie, 2016). Underrapporteringen av tid 

kan leda till en negativ spiral då tidsbudgetar ofta baseras på antalet timmar som användes 

under föregående års revision. Om alla timmar då inte blev rapporterade så baseras 

tidsbudgeten på ett felaktigt underlag, vilket kan göra att tidsbudgeten fortsätter att 

pressas (Soobaroyen et al. 2006). De vanligaste aspekterna av förtidssignering som 

behandlas i litteraturen innefattar att tvivelaktiga revisionsbevis accepteras, alla objekt i 

ett valt prov inte testas och att test av obekväma föremål undviks (Soobaroyen et al. 

2006). 

3.2.2	  Arbetsbelastning	  	  

Angelöw (2002) skriver att nedskärningar och besparingar inom olika organisationer har 

lett till en ökad arbetsbelastning. Majoriteten av arbetande kvinnor och män kände att 

arbetstakten hade trappats upp med tiden. Angelöw (2002) anser att hög arbetsbelastning 

kan ses som en av de primära källorna till dagens stressnivåer och höga sjukfrånvaro. 

Revisorsyrket är säsongsbetonat och arbetsbelastningen är därför ojämnt fördelad över 

kalenderåret. December till februari är perioden då majoriteten av företag har bokslut och 

arbetsbelastningen för revisorerna är då som högst (Broberg, 2013; Gertsson et al. 2017). 

Under denna period är arbetsbelastningen så hög att arbetsdagar på 16 timmar inte är 

ovanligt för en revisor (Pentland, 1993). Pearson, Wescott, och Seiler (1985) undersökte 

pressfaktorer för revisorer under högsäsong och ungefär fyra månader efteråt. Deras 

resultat visade på att arbetsbelastningen var den mest kritiska pressfaktorn under både 

topp och slack årstider. Chang, Luo och Zhou (2017) skriver att även ekonomiska 
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incitament ofta gör att revisionsbyråer utnyttjar sina personalresurser till det yttersta, 

vilket gör att tillgänglig personal får en hög arbetsbelastning. En effekt av långa 

arbetsdagar och den höga arbetsbelastningen är att balansen mellan privatliv och arbetsliv 

blir sämre (Golden & Wiens-Tuers, 2008). Enligt Chang et al. (2017) kommer den höga 

arbetsbelastningen sannolikt leda till försämrad revisionskvalité. Deras studie visade även 

att hög arbetsbelastning kan leda till minskad effektivitet och försämrad kontroll av 

underordnad personal, vilket även det ansågs kunna leda till en otillräcklig revision.  

3.2.3	  Pressfaktorernas	  relation	  till	  stress	  

Sweeney et al. (2002) menar att studier inom revision konsekvent har lyft fram tidspress 

och för hög arbetsbelastning som primära källor till stress inom revisionsbranschen. 

Gärling et al. (2014) poängterar att en viss grad av tidspress kan ge positiva effekter då 

tidspress kan mobilisera resurser genom ökad upphetsning. En effekt av måttliga nivåer 

av tidspress kan vara förbättrad prestanda genom exempelvis ökad fokus, minskad 

uppmärksamhet på irrelevant information och ökad arbetseffektivitet, vilket gör att 

uppgifter blir slutförda inom bestämda tidsramar (Gundry et al. 2007). Inom 

revisionsbranschen är det däremot svårt att undvika de negativa effekterna av 

arbetsrelaterad stress då tidsbudgetar och tidsdeadlines blir svårare och svårare att möta 

(Gundry et al. 2007). Av resonemangen ovan kan utrönas att tidspress och 

arbetsbelastning är primära källor till stress inom revisionsbranschen. Därför utvecklar vi 

följande hypoteser. 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan tidspress och arbetsrelaterad stress för 

revisorer 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad 

stress för revisorer  

3.3	  Coping-‐teori	  

Coping är ett begrepp inom psykologin som i allmänhet innebär de strategier människor 

använder sig av för att bekämpa eller förhindra stress. Med coping-strategier menas 

generellt de ansträngningar, både beteendemässiga och psykologiska som en människa 
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använder sig av för att klara av svåra situationer (Ahmadi, 2008). Lazarus och Folkman 

(1984) identifierar två typer av coping-strategier, problemlösande strategier och 

känsloorienterade strategier, vilka definierar olika beteendemönster hos människor. Vid 

användning av problemlösande strategier så försöker en person aktivt lösa eller minimera 

stressfyllda situationer. Känsloorienterade strategier inriktar sig istället på att försöka 

reglera de känslomässiga påfrestningar som stressen medför. Känsloorienterade strategier 

kan exempelvis vara att försöka skingra tankarna och på så sätt distansera sig från 

stressen eller att ignorera den stressfyllda situationen. Vidare skriver Ahmadi (2008) att 

målet med strategierna är att förändra förhållandet mellan jaget och miljön och att 

reducera känslomässig smärta. Valet av strategi beror på individens personlighet och vad 

det är för typ av stressfylld situation. Ofta används en kombination av problemlösande- 

och känsloorienterade strategier (Lazarus & Folkman, 1984). Fysisk aktivitet kan enligt 

Lazarus och Folkman (1984) användas som känsloorienterad strategi då det kan hjälpa till 

att skingra tankarna från problemet. I denna studie testas om fysisk aktivitet även kan 

användas som problemlösande strategi och därigenom reducera eller helt eliminera den 

arbetsrelaterade stressen. 

3.4	  Fysisk	  aktivitet	  	  

”Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all 

kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning” (YFA, 2016, 

s.21).  En grundförutsättning för människors hälsa och välbefinnande har alltid varit 

fysisk aktivitet. Förr var fysisk aktivitet en del av människans vardag men förändringar i 

samhället och tekniska uppfinningar har gjort att mycket av den vardagliga fysiska 

aktiviteten försvunnit och flyttats till fritiden. Motorfordon är dagens transportmedel och 

har ersatt mycket gång och cykling. Andra tekniska hjälpmedel som rulltrappor, hiss, 

diskmaskin och tvättmaskin har också ersatt mycket av människans tidigare fysiskt 

ansträngande sysslor. Mycket arbete sker idag vid datorer vilket gjort att många har 

stillasittande jobb. Idag tar skärmtid vid exempelvis datorer och tv-tittande även upp stor 

del av människors fritid, vilket innebär att vi är mer stillasittande även på vår fritid. 

Människors energiförbrukning är alltså betydligt lägre idag än vad den var förr 

(Faskunger, 2013). 
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Även om teknologin ersatt mycket av det som förr krävde fysisk ansträngning av 

människan finns behovet av fysisk aktivitet fortfarande kvar för människans hälsa och 

välbefinnande.  Fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter på både fysisk och psykisk 

ohälsa. Det minskar risken för fysiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt 

blodtryck, typ 2-diabetes och vissa cancerformer. Det minskar också risken för psykisk 

ohälsa som ångest och depression samtidigt som det ger positiva effekter på självkänslan 

(Faskunger, 2013).     

  

Fysisk inaktivitet är idag ett känt folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

150 minuter i veckan är rekommendationerna för en person över 18 år att vara fysisk 

aktiv och intensiteten ska vara måttlig, vilket innebär att puls och andning ökar, 

exempelvis vid en rask promenad. Alternativt 75 minuter i veckan där intensiteten är hög, 

vilket innebär att puls och andning ökar markant, exempelvis genom en löprunda. Det går 

även att nå upp till rekommendationerna genom en kombination av aktiviteter med 

måttlig och hög intensitet. Tiden bör fördelas på minst tre dagar och passen bör vara 

minst 10 minuter långa. Utöver detta bör de stora muskelgrupperna utsättas för fysisk 

aktivitet 2 gånger i veckan (YFA, 2011).  

 

Utöver fysisk aktivitet har på senare år även stillasittande uppmärksammats som ett 

folkhälsoproblem. Under ett dygns timmar spenderas merparten av tiden på stillasittande 

aktiviteter och tiden som spenderas på planerad fysisk aktivitet är mycket liten. Mätningar 

har visat att snittfördelningen av människors vakna tid är 57 % stillasittande aktiviteter, 

4% fysisk aktivitet och 39 % spenderas på lågintensiva aktiviteter, som kan vara 

förflyttning eller att stå upp (Healy, Dunstan, Salmon, Cerin, Shaw, Zimmet & Owen, 

2007). Svenskars egen uppfattning om hur stillasittande de är under en dag är 6 

timmar/dag (Bennie, Chau, van der Ploeg, Stamatakis, Do & Bauman, 2013). 

 

En studie har visat att ett avbrott i stillasittandet på 1-2 minuter en gång varje halvtimme 

ger bättre effekter än få men längre raster. Deltagarna i studien som tog korta raster ofta 

sänkte sitt kolesterol och glukoshalter i blodet. Deltagarna som tog två längre raster på 
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femton minuter vardera under en arbetsdag visades däremot inte få några hälsoeffekter 

(Mailey, Rosenkranz, Casey & Swank, 2016). Henson, Davies, Bodicoat, Edwardson, 

Gill, Stensel, och Yates, (2016) kom i sin studie fram till att vilken aktivitet som utförs 

under de korta rasterna inte spelade någon större roll. Att bryta stillasittandet med 

aktiviteter som att stå upp i fem minuter eller att promenera i fem minuter varje 

halvtimme, visade båda liknande förbättringar på insulin, glukos och icke-estetiserade 

fettsyror, till skillnad mot de som inte gjorde några avbrott i sitt stillasittande.  

 

Det är skillnad mellan att vara fysisk inaktiv och att vara stillasittande. En person som är 

fysisk inaktiv uppfyller inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, medan att vara 

stillasittande innebär att det inte finns någon aktivitet i kroppens största muskler (lår, säte 

och bål). En löptur efter jobbet är inte tillräckligt för att kompensera långa perioder av 

stillasittande under en arbetsdag. Även om en person uppnår rekommendationerna för 

fysisk aktivitet kan personen drabbas av de ohälsosamma effekterna som stillasittande 

kan medföra om långa perioder under dagen spenderas stilla, en så kallad aktiv soffpotatis 

(Ekblom Bak, 2013) 

 

Fysisk aktivitet har visat sig mildra mentala och fysiska hälsoproblem och träning kan 

även förhindra eller fördröja utvecklingen av hälsoproblem (Gerber & Pühse, 2009). 

Aziz, Wuensch och Duffrin (2015) visade i en studie gjord på heltidsanställda på en 

medicinsk skola i USA att det finns ett positivt samband mellan arbetslivet och 

stressrelaterade sjukdomar. Studien visade även att fysisk aktivitet kan mildra de negativa 

effekterna som arbetsrelaterad stress har på hälsan. Aziz et al. (2015) hävdar att de 

positiva effekterna av träning är ännu större bland arbetare än bland andra. En studie 

gjord på studenter visade att de studenter som var fysiskt aktiva valde bättre coping-

strategier vilket ledde till att de upplevde en lägre nivå av stress (Azizi, 2011). Av texten 

ovan kan utläsas att fysisk aktivitet kan försvaga eller motverka uppkomsten av 

arbetsrelaterad stress. Därför skapar vi följande hypotes.  

 

Hypotes 3: Fysisk aktivitet försvagar det positiva sambandet mellan pressfaktorerna och 

arbetsrelaterad stress för revisorer 
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4.	  Empirisk	  metod	  	  

I följande kapitel argumenteras och redogörs för hur enkätundersökningen utformats och 

genomförts. I operationaliseringen beskrivs hur den beroende variabeln som behandlar 

arbetsrelaterad stress, de oberoende variablerna som behandlar tidspress och 

arbetsbelastning samt kontrollvariabler mätts. Vidare presenteras undersökningens 

svarsfrekvens och bortfall samt hur resultatet skall analyseras. Slutligen redogörs för 

studies reliabilitet, validitet och de etiska beaktanden som gjorts. 
 

4.1	  Undersökningens	  metod	  och	  design	  

För att uppnå syftet med studien som är att förklara hur sambandet mellan revisorers 

pressfaktorer och arbetsrelaterade stress påverkas av fysisk aktivitet, har som tidigare 

nämnts, en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning använts. Denscombe (2016) 

anser att enkäter är en lämplig metod att använda när det som efterfrågas är 

standardiserad data från identiska frågor utan något behov av personlig interaktion, vilket 

är fallet i denna studie. Enkäten gjordes i webbform och skickades ut till revisorer runt 

om i Sverige. Den insamlade datan sammanställdes sedan i SPSS för att testa om våra 

hypoteser accepteras eller förkastas. Enkäten skapades i Webbenkater.com vilket minskar 

risken för fel vid ifyllande av enkäten och ökar möjligheterna att respondenterna fullföljer 

och besvarar alla frågor. Det underlättar även införandet i SPSS (Denscombe, 2016). 

Målet var att göra enkäten lättförståelig och tydlig för att minska risken för missförstånd 

samt att det skulle gå snabbt att besvara enkäten. Då revisorer har högsäsong under 

perioden undersökningen genomfördes ansåg vi att detta var viktigt för att öka chanserna 

för en hög svarsfrekvens. Innan enkäten skickades ut testade vi den på fem personer för 

att se om frågorna var lättförståeliga och för att få en uppskattning om hur lång tid det tog 

att besvara enkäten. Utifrån feedback från testpersonerna gjordes några korrigeringar. 

Efter att enkäten godkänts av vår handledare på Kristianstad Högskola skickades den 

sedan ut till respondenterna. 
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4.2	  Urval	  och	  genomförande	  	  

Målgruppen för undersökning var alla som arbetar med revision. För att vi skulle nå ut till 

revisionsmedarbetare runt om i Sverige sökte vi i Revisorsinspektionens databas 

(Revisorsinspektionen, 2019) upp namnen på de registrerade godkända och auktoriserade 

revisorer som arbetade på sex av Sveriges största revisionsbyråer. De revisionsbyråer 

revisorerna tillhörde var PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton samt Mazars SET 

(Mazars). Anledningen till att vi valde dessa sex byråer var främst på grund av den 

knappa tid vi hade att tillgå för att genomföra undersökningen. Deras kontor och således 

även deras medarbetare är utspridda över ett större geografiskt område än mindre byråer 

och är även fler till antalet. Detta gjorde att vi ansåg det effektivare att till en början rikta 

oss till dessa sex, för att sedan utöka undersökningen efter behov om deltagandet var för 

lågt.  Som visas i tabell 4.1 var det till antalet sammanlagt 1616 registrerade revisorer, 

fördelade på 182 kontor, som tillhörde nämnda byråer. Vi använde sedan byråernas 

mailmall, exempelvis “förnamn.efternamn@kpmg.se” (KPMG, 2019) och skickade ut ett 

följemail (se bilaga 1), innehållande en länk till enkäten, till alla de godkända och 

auktoriserade revisorer vars namn vi hämtat hem. I mailet fanns förutom en uppmuntran 

om att delta i studien och anvisningar om hur deltagandet skulle gå till, även en 

uppmaning om att hjälpa till att sprida mailet vidare till medarbetare inom 

revisionsområdet. Eftersom målgruppen var alla som arbetar inom revision och inte 

enbart godkända och auktoriserade revisorer, var vidarebefordringen av mailet en viktig 

del av distributionen. 

 

Tabell 4.1 Fördelning mellan kontor som mottog följemailet 

	   Antal	  kontor	   Antal	  revisorer	  
PwC	   34	   514	  
Deloitte	   25	   135	  
KPMG	   34	   298	  
EY	   50	   366	  
Mazars	   15	   70	  
Grant	  Thornton	   24	   233	  
Totalt	   182	   1616	  
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4.3	  Operationalisering	  

För att undersöka vårt syfte utgick vi ifrån studiens modell (figur 1:1) samt vår teoretiska 

referensram för att skapa tre hypoteser, som sedan formade frågor till en enkät (se bilaga 

2). Den första delen innehåller sex kontrollfrågor som behandlar frågor såsom kön, ålder, 

civilstånd, byrå, titel och antal år i branschen. Den andra delen behandlar arbetsbelastning 

genom fyra frågor, vilken anställningsgrad, om deras arbete är säsongsbetonat och hur 

många timmar de i snitt arbetar i veckan under låg- respektive högsäsong. Den tredje 

delen innehåller 25 påstående som behandlar arbetsrelaterad stress, tidspress, 

arbetsbelastning, kontroll, konflikt och rörelsemönster. Alla påståenden besvarades 

genom en femgradig likert-skala där 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt, de fem 

svarsalternativen ger sedan ett värde från 1-5.  En fördel vid användning av likert-skalan 

är att respondenterna behöver reflektera mer över frågan än vid en ja/nej fråga med bara 

två svarsalternativ (Bell, Bryman & Harley, 2019). När personer ombeds att ta ställning i 

enkäter är den fem-gradiga likert-skalan en av de vanligaste metoderna att använda sig av 

(Bryman & Bell, 2011). Ursprungligen var alla påståenden negativt formulerade men vi 

valde sedan att vända ett urval av påståendena så att de blev positivt formulerade. 

Exempelvis betyder värdet 1 på vissa påståenden att respondenter upplever högsta nivån 

av tidspress och på andra påståenden betyder värdet 1 att respondenterna inte upplever 

någon tidspress.  Enligt Bell et al. (2019) är detta en bra metod för att ge möjlighet att 

identifiera respondenter som har en tendens att alltid instämma eller tvärtom, inte 

instämma på samtliga frågor, oavsett frågans innebörd. Påståendena kodades sedan om så 

att alla var vända åt samma håll. För att respondenterna inte skulle veta vilka frågor som 

tillhörde vilket område så blandades frågorna som behandlade de olika områdena. Genom 

att testa påståendenas reliabilitet inom varje område med ett Cronbachs alpha kunde vi se 

om de mätte samma sak och var relevanta att ha med. Cronbachs alpha är ett mått som 

mäter den interna reliabiliteten och varierar mellan 1 som är perfekt inre reliabilitet och 0 

som betyder att ingen reliabilitet alls förekommer (Bryman & Bell, 2011). Ett alpha-värde 

anses vara acceptabelt från 0,7 men om det mäts på färre än tio frågor kan ett alpha-värde 

ner till 0,5 anses vara acceptabelt och används därför som acceptabel nivå i denna studie 

(Pallant, 2016; Tavakol & Dennick, 2011). Den fjärde och sista delen består av sex frågor 

som berör fysisk aktivitet. 
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4.3.1	  Beroende	  variabel	  	  

Då vår studie undersöker ett kausalt samband mellan våra pressfaktorer och 

arbetsrelaterad stress så är det enligt Denscombe (2016) viktigt att dela upp de olika 

faktorerna i oberoende och beroende variabler. Den beroende variabeln är den faktor som 

påverkas av förändringar i den oberoende variabeln. Denna studies beroende variabel är 

arbetsrelaterad stress. 
  
För att mäta arbetsrelaterad stress övervägde vi att använda Holmgren, Hensing & 

Dahlin-Ivanoff (2009) Work Stress Questionnaire (WSQ) som är ett frågeformulär som 

innehåller 21 frågor som används för att mäta arbetsrelaterad stress. Anledningen till att 

vi inte valde att mäta arbetsrelaterad stress genom WSQ var att vi ansåg att det blev för 

många frågor och att enkäten då skulle ta för lång tid att besvara, vilket skulle kunnat 

medföra att deltagandet blivit lägre. Vi valde istället att basera våra påståenden om 

arbetsrelaterad stress utifrån vår teoretiska referensram och med inspiration från WSQ. 

Därigenom utformades fyra påståenden (se nedan), för att fånga respondenternas 

upplevda nivå av arbetsrelaterad stress. Dessa fyra påståenden utformades efter aspekter 

som är vanliga stressymptom, exempelvis sömnproblem och att känna sig utmattad och 

orkeslös (Hjärt-lungfonden, 2018). Sedan formades även stress-påståendena så att de var 

relaterade till arbete då det är arbetsrelaterad stress som undersöks i denna studie. Dessa 

fyra hade ett alpha-värde på 0,789 och skapade tillsammans modellens beroende variabel 

Arbetsrelaterad stress genom att adderas och divideras med antalet påståenden. 

 
- Arbetsrelaterad stress 

o 11.1: Jag känner mig stressad över mitt arbete 

o 11.5: Jag känner mig utmattad i slutet av arbetsdagen 

o 11.19: Jag känner mig för trött för att göra hushållssysslor efter arbetet 

o 11.20: Jag har ofta svårt att somna på grund av att jag tänker på mitt arbete 

4.3.2	  Oberoende	  variabler	  

En oberoende variabel är den variabel som orsakar förändringar i den beroende variabeln. 

Studiens oberoende variabler är tidspress och arbetsbelastning (Denscombe, 2016). 
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4.3.2.1 Tidspress 
Den oberoende variabeln tidspress mäts genom åtta påståenden (se nedan) som är 

hämtade från Pierce et al. (2004), Gundry et al. (2007) och Soobaroyen et al. (2006) 

studier och därmed sen tidigare beprövade. Sex av dessa påståenden undersökte 

respondenternas upplevelse av tidsbudgetpress och två av påståendena tidsdeadlinepress. 

Påstående 11.6  är motsatskodad och vändes därför innan alpha-värdet testades. Dessa 

åtta påståenden hade ett Cronbachs alpha på 0.716 och skapade tillsammans modellens 

oberoende variabel Tidspress genom att addera samtliga påståenden och sedan dividera 

med antalet. 
 

- Tidspress 

o 11.2: Jag upplever tidspress i mitt arbete 

o 11.3: Jag arbetar mot en tidsdeadline 

o 11.4: jag arbetar efter tidsbudget 

o 11.6: jag uppnår min tidsbudget 

o 11.8: tidsbudgeten är inte tillräcklig utifrån min erfarenhet 

o 11.9: det är viktigt på min byrå att uppnå tidsbudgeten 

o 11.10: Det är svårt att klara min byrås tidsdeadlines 

o 11.24: tidsbudgeten har blivit stramare med åren 

 

4.3.2.2 Arbetsbelastning 
Arbetsbelastning undersöktes genom fyra frågor och fyra påståenden. Första frågan i 

enkäten som behandlade arbetsbelastning undersökte respondenternas anställningsgrad. 

Sedan fick de besvara om de ansåg att deras yrke var säsongsbetonat. Om de ansåg att det 

var säsongsbetonat fick de gå vidare till att besvara hur många timmar/vecka de arbetade 

under låg- respektive högsäsong. Dessa fyra frågor var utformade för att möjliggöra 

mätning av respondenternas eventuella övertid under yrkets olika säsonger. Av de fyra 

frågorna bildades två variabler, Arbetsbelastning högsäsong och Arbetsbelastning 

lågsäsong för att testa i vilken grad respondenterna arbetade övertid under respektive 

säsong. Variabeln Arbetsbelastning högsäsong skapades utifrån respondenternas angivna 

anställningsgrad och antal arbetstimmar i veckan under högsäsong och räknades sedan 

om till varje individs sysselsättningsgrad i procent. Variabeln Arbetsbelastning lågsäsong 

beräknades på samma vis men tog istället hänsyn till antal arbetade timmar under 
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lågsäsong. I våra beräkningar utgick vi från att en 100 % anställningsgrad innebär en 

arbetsvecka på 40 timmar. 
  
Enkätens fyra påståenden (se nedan) som behandlade vanliga tecken på att en individ 

upplever hög arbetsbelastning, utformades utifrån vår teoretiska referensram och med 

inspiration av Holmgren et al. (2009) WSQ. Av dessa fyra påståendena är 11.14 

motsatskodat från övriga påståenden och vändes därmed innan alpha-värdet testades. De 

fyra påståendena har ett alpha-värde på 0,425 som är under den acceptabla nivån på 0,5. 

Cronbachs Alpha är känsligt för antalet påståenden som ska slås samman till en. Vid färre 

än tio påståenden är det vanligt med låga alpha-värden och då arbetsbelastning mättes 

med endast fyra påståenden kan detta vara en förklaring till det låga värdet. I detta fall är 

det därför mer lämpligt att testa inter-item korrelationen (Pallant, 2016). Påståendena 

11.14 och 11.25 har bäst korrelationskoefficient med ett värde på 0,323 och är signifikant 

på 1 % nivån. De två påståendena bildade tillsammans studiens variabel Arbetsbelastning. 

 
- Arbetsbelastning 

o 11.11 Jag har svårt att säga nej till arbetsuppgifter trots att jag redan har fullt upp att göra  

o 11.12 Jag svara på arbetsrelaterade mail/telefon/sms utanför arbetstid 

o 11.14 Jag behöver inte ändra mina privata planer på grund av mitt arbete 

o 11.25 jag har på grund av mitt arbete svårt att få tid till att utöva mina fritidsintressen 

4.3.3	  Modererande	  variabel	  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sambandet mellan studiens pressfaktorer och 

arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är därav studiens 

modererande variabel. Fysisk aktivitet mättes genom sex frågor för att se om 

respondenterna når upp till de rekommendationer för fysisk aktivitet som YFA 

tillhandahåller (se avsnitt 3.4). Respondenterna får själva uppskatta hur mycket tid i 

minuter de varje vecka lägger på aktiviteter som gör dem märkbart andfådda, på 

vardagsmotion och på styrketräning. De får även fylla i hur många dagar i veckan 

aktiviteterna är fördelade på. Av de sex frågorna skapades variabeln Fysisk aktivitet. Vi 

valde att göra variabeln Fysisk aktivitet till en dummyvariabel genom att dela upp 

respondenterna i två olika grupper. Den första gruppen innehåller de som inte når upp till 
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alla YFAs rekommendationer. Den andra gruppen är de som når upp till YFAs 

rekommendationer om 75 minuters aktivitet som gör en märkbart andfådd, 150 minuter 

vardagsmotion eller en kombination av dessa. Tiden ska vara fördelad på minst tre dagar 

och varje pass ska vara i minst 10 minuter. Vi valde att utgå från att alla deras pass var 

lika långa då vi delade tiden på antal dagar för att se att passen varade i minst 10 minuter. 

Utöver detta styrketränar de minst två dagar i veckan. För att ge möjlighet att undersöka 

den modererande effekten skapades två modererande variabler. Den ena benämns 

Tidspress*Fysisk aktivitet och skapades genom att standardisera variabeln Tidspress för 

att sedan multiplicera den standardiserade variabeln med variabeln Fysisk aktivitet. Den 

andra modererande variabeln benämns Arbetsbelastning*Fysisk aktivitet. 

Tillvägagångssättet för att skapa variabel var att standardisera variabeln Arbetsbelastning 

för att sedan multiplicera den standardiserade variabeln med variabeln Fysisk aktivitet. 

	  

4.3.4	  Kontrollvariabler	  	  

Enkäten innehöll sex frågor och nio påståenden som sedan bildade nio kontrollvariabler. 

Av de nio kontrollvariablerna är tre personliga kontrollvariabler, Kön, Ålder och 

Civilstånd samt tre organisatoriska kontrollvariabler Byrå, Titel och Antal år i branschen. 

De övriga tre kontrollvariablerna är två kontrollvariabler som undersöker andra möjliga 

källor till arbetsrelaterad stress, Kontroll och Konflikt samt en som undersöker i hur stor 

utsträckning revisorerna är i rörelse under arbetstid, Rörelsemönster. 

  

4.3.4.1 Personliga och organisatoriska kontrollvariabler 
Anledningen till att de sex personliga och organisatoriska kontrollvariablerna 

inkluderades i studien var för att undersöka om dessa variabler påverkar i vilken 

utsträckning respondenterna upplever arbetsrelaterad stress. 
  
Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) är kvinnor stressade i högre utsträckning än män. 

Collins (1993) har tidigare visat att dessa skillnader mellan könen även återfinns inom 

revisionsbranschen. Därför var det av intresse att undersöka om kön påverkar 

respondenternas arbetsrelaterade stressnivåer. I fråga 1 (se bilaga 2) fick respondenterna 
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ange sin könstillhörighet.  Kontrollvariabeln Kön är utformad som en dummyvariabel där 

kvinnor kodats som (0) och män kodats som (1). 
  
Studier har visat att det finns ett samband mellan ålder och nivåer av arbetsrelaterad 

stress. Sparks, Cooper, Fried och Shirom (1997) påvisar att det finns ett positivt samband 

medan Ernst Kossek, Kalliath och Kalliath (2012) menar att det finns ett negativt 

samband. De motstridiga resultaten gör att det är relevant att undersöka om sambandet 

mellan ålder och arbetsrelaterad stress påverkar vår studies resultat. Respondenterna fick i 

enkätens andra fråga (se bilaga 2) ange sin ålder i hela år. Eftersom ålder är en 

kvotvariabel med en absolut nollpunkt skapades kontrollvariabeln Ålder som en 

kontinuerlig variabel (Bryman & Bell 2011). 
  
Kontrollvariabeln Civilstånd undersöks i studien eftersom tidigare forskning visat på att 

det även finns ett samband mellan nivån av arbetsrelaterad stress och om individen är i en 

relation eller inte. Byron (2005) samt Ng och Feldman (2008) menar att individer i en 

relation upplever högre nivå av arbetsrelaterad stress än de som levde ensamma. I fråga 3 

(se bilaga 2) fick respondenterna ange om de var gifta, sambor, särbor eller singel. 

Eftersom samtliga av de tre första svarsalternativen innebär att respondenterna är i en 

relation kodades svaren sedan om till en dummyvariabel där singel kodades som (0) och 

gift, sambo och särbo kodades som (1) 

  
Tidigare forskning har visat att tidspress är mer påtagligt i större revisionsbyråer än i vad 

den är i mindre byråer (Liyanarachchi & McNamara 2007; Svanberg & Öhman, 2013). 

För att upptäcka om byråtillhörighet är en faktor som påverkar sambandet mellan våra 

pressfaktorer och arbetsrelaterad stress undersöktes byråtillhörighet i fråga 4 (se bilaga 2) 

genom sju svarsalternativ. Dessa sju svarsalternativ var PwC, Deloitte, EY, KPMG, Grant 

Thornton, Mazars och annan byrå. För att underlätta analysen grupperades sedan de olika 

svarsalternativen i två grupper (Pallant, 2016) där PwC, Deloitte, EY, KPMG benämndes 

Big 4 och Grant Thornton, Mazars och annan byrå benämndes Non Big 4 Byrå. Variabeln 

Byrå skapades därefter som en dummyvariabel där Non Big 4 kodades som (0) och Big 4 

kodades som (1). 
  



	  

27 

 

Grundy et al. (2006) samt Svanberg et. al (2013) påstår även att titel kan ha inverkan på 

vilken grad av arbetsrelaterad stress revisorer upplever. Därför var det av intresse att även 

undersöka om respondenternas titeltillhörighet är något som påverkar vårt resultat. 

Titeltillhörighet undersöktes i fråga 5 (se bilaga 2) genom sex svarsalternativ, 

auktoriserad revisor, godkänd revisor, manager, senior, revisionsassistent och annan titel. 

För att underlätta analysen och på grund av få antal svarande inom vissa titlar 

grupperades svarsalternativen i två grupper. Variabeln Titel skapades som en 

dummyvariabel (Pallant, 2016). Manager, senior, revisionsassistent och annan titel 

kodades som (0) och auktoriserad och godkänd revisor kodades som (1). 
  
Tidigare studier har även visat att revisorer med färre år i branschen upplever högre grad 

av arbetsrelaterad stress än de med mer erfarenhet (Grundy et al. 2006; Svanberg et al. 

2013; Sweeney et al. 2006). Det finns även studier som visat på det motsatta sambandet 

(Otley & Pierce, 1996). Vi ansåg det därför vara intressant att undersöka om antal år i 

branschen är en förklaringsfaktor till respondenternas upplevda stressnivå. 

Respondenternas år i branschen undersöktes i fråga 6 (se bilaga 2) och besvarades i hela 

år.  Kontrollvariabeln Antal år i branschen är skapad som en kontinuerlig variabel då det 

är en kvotvariabel med en absolut nollpunkt (Bryman & Bell 2011). 
 

4.3.4.2  Kontroll och Konflikt 
Kontroll och konflikt är inte två variabler som nämns som vanliga källor till 

arbetsrelaterad stress inom revisionsbranschen men klassas däremot överlag som 

frekventa källor till arbetsrelaterad stress (Holmgren et al. 2009). Därför var det ändå 

intressant att inkludera dessa två kontrollvariabler för att kunna utesluta bristande kontroll 

eller konflikter på arbetsplatsen som orsaker till respondenternas upplevda 

arbetsrelaterade stress. Genom inspiration från Holmgren et al. (2009) WSQ skapades tre 

respektive ett påstående (se nedan) som studerar variablerna kontroll och konflikt. De tre 

påstående som behandlar kontroll, 11.15, 11.17 samt 11.18, är motsatskodade mot 

resterande påståenden som ingår i variabler i analysen och därför vändes de tre 

påståendena innan Cronbachs alpha testades. Påståendena hade tillsammans ett alpha-

värde på 0,681 och bildar tillsammans modellens variabel Kontroll, genom att addera 
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samtliga påståenden och sedan dividera med antalet. Påstående 11.22 bildade variabeln 

Konflikt. 
 

- Kontroll 

o 11.15 Jag vet vilka arbetsuppgifter som ingår i mitt arbete 

o 11.17 Min närmaste chef tar hänsyn till mina åsikter 

o 11.18 jag har möjlighet att påverka de beslut som berör verksamheten på min arbetsplats 

 

- Konflikt 

o 11.22 Det förekommer konflikter som gör mig stressad på min arbetsplats 

 

4.3.2.3 Rörelsemönster 
Som nämnts tidigare kan en person som lever upp till YFAs rekommendationer för fysisk 

aktivitet fortfarande drabbas av de negativa effekter som stillasittande kan leda till 

(Ekblom Bak, 2013). Därför inkluderades rörelsemönster under arbetsdagen som en 

kontrollvariabel då det kan vara en orsak till att respondenterna inte kan tillgodogöra sig 

de positiva effekterna fysisk aktivitet medför. Rörelsemönster mättes genom fem 

påståenden (se nedan). Påstående 11.7, 11.13 och 11.16 är motsattkodade och vändes 

därför innan vidare analys genomfördes. Eftersom påståendena inte är utformade så att 

respondenterna nödvändigtvis behöver instämma i samma grad på samtliga påståenden 

var det inte relevant att testa Cronbachs Alpha. Vi ansåg det mer lämpligt att testa inter-

item korrelationen mellan påståendena. Testet gav låga värden och därför gick vi vidare 

och testade vilket enskilt påstående som hade bäst inter-item korrelationen till 

arbetsrelaterad stress. Påstående 11.21 var det påstående med bäst korrelationskoefficient 

med ett värde på 0,242 och var signifikant på 1 % nivån och skapade variabeln 

Stillasittande under arbetsdagen. 

 
- Rörelsemönster 

o 11.7 Jag tar en bensträckare på 5-10 minuter var 30 minut, under arbetsdagen 

o 11.13 Jag står upp eller är i rörelse under min rast 

o 11.16 Jag står ofta upp vid mitt skrivbord och arbetar 

o 11.21 Jag är stillasittande större delen av min arbetsdag   

o 11.23 Jag tar rast förmiddag, lunch och eftermiddag 



	  

29 

 

4.4	  Svarsfrekvens	  och	  bortfall	  

Av de 1616 skickade mailen till auktoriserade och godkända revisorer kom 111 tillbaka 

på grund av okänd avsändare, vilket ger 1505 mottagare av mailet innehållande 

enkätlänken. Eftersom en stor del av vår distribution av enkäten var beroende av att 

mottagarna av mailet vidarebefordrade mailet till andra revisionsmedarbetare på deras 

byråer vet vi inte med säkerhet hur många som har erbjudits att delta i studien. En följd av 

vårt val av metod för att sprida enkäten är att det är omöjligt att beräkna svarsfrekvensen. 
  
Totalt erhölls 203 svar på webbenkäten varav 179 var fullständiga. Då enkätens frågor var 

obligatoriska beror de 24 ofullständiga svaren på att några respondenter inte fullföljt 

enkäten. Dessa 24 svar plockades bort innan vidare analys genomfördes. En anledning till 

att deltagandet inte blev högre kan vara att vi endast hade möjlighet att ha enkäten öppen 

under en veckas tid och att den veckan enkätundersökningen genomfördes innehöll en röd 

dag då första maj inföll på onsdagen. Helgdagen kan även ha medfört att flera av de som 

nåddes av mailet hade semester än vad som hade varit fallet under en vecka utan 

helgdagar. Som framgår i tabell 4.2 var 32,4 % av de svarande från PwC och det var 

därmed den byrån med flest respondenter. En förklaring till att en så stor del av 

respondenterna kommer från PwC kan vara att flest mail gick ut till deras medarbetare (se 

tabell 4.1). Alla sex byråer vars revisorer vårt mail gick ut till har deltagare i studien, 

dock till låg grad för Deloitte och Mazars med 1,1 % respektive 1,7 %. 
 

Tabell 4.2 Fördelning mellan respondenternas byråtillhörighet 

	   Antal	  Revisorer	   Procent	  
PwC	   58	   32,4	  %	  
Deloitte	   2	   1,1	  %	  
KPMG	   45	   25,1	  %	  
EY	   40	   22,4	  %	  
Mazars	   3	   1,7	  %	  
Grant	  Thornton	   31	   17,3	  %	  
Totalt	   179	   100	  %	  

4.5	  Analysmetoder 

För att uppnå studiens syfte som är att förklara hur sambandet mellan revisorers 

pressfaktorer och arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet har empirin som 
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samlats in genom webbenkäter.com sammanställts och analyseras i SPSS, som används 

för statistiska dataanalyser. Våra tre hypoteser testades med en signifikansnivå på 10 % 

vilket ger testerna en konfidensgrad på 90 %. En signifikansnivå på 10 % har använts i 

tidigare publicerad artikel (Smith, 2012). Innan analysen kunde påbörjas konverterades 

det empiriska materialet från webbenkäter.com till SPSS. Första steget i SPSS var att 

testa Cronbachs alpha för att kontrollera påståendenas interna reliabilitet innan vi gick 

vidare och skapade våra variabler. Andra steget var att undersöka samband mellan 

studiens beroende och oberoende variabler. Sambandet testades genom en bivariat 

korrelationsanalys grundad i Pearson´s korrelationstest. Vidare i tredje steget testas 

empirin genom multipel linjär regressionsanalys för att förklara hur sambandet mellan 

pressfaktorer och arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet. För att besvara våra 

två första hypoteser som behandlar pressfaktorernas samband till arbetsrelaterad stress 

genomfördes inledningsvis multipla regressionsanalyser utan hänsyn till fysisk aktivitet. 

Avslutningsvis genomfördes multipla regressionsanalyser med en modererande effekt för 

att besvara vår tredje hypotes och således undersöka vilken påverkan fysisk aktivitet har 

på det kausala sambandet mellan tidspress och arbetsrelaterad stress. 
 

4.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

Validitet och Reliabilitet mäter trovärdighet och tillförlitlighet i en studie. Validitet 

undersöker i vilken grad forskare mäter det som avses att mäta i studien. Reliabilitet 

mäter graden av tillförlitlighet i sättet att mäta, alltså i vilken utsträckning resultatet blir 

detsamma om undersökningen upprepas (Björklund & Paulsson, 2012). För att försäkra 

oss om att frågorna fångade det som avsågs att mätas och att frågorna var förståeliga 

testades enkäten på fem personer innan den skickades ut till respondenterna. Detta 

genomfördes för att testa att studiens ytvaliditet var tillräckligt hög (Bryman & Bell, 

2011). Testpersonernas svar och feedback gav oss en försäkran på att enkäten var 

förståelig och fångade det som avsågs att mätas. Det gav oss också en indikation på hur 

lång tid enkäten tog att genomföra som vi sedan kunde förmedla i följemailet. Validiteten 

är även beroende av att forskarna har försäkrat sig om att data inte innehåller några 

inmatningsfel (Denscombe, 2016). Valet att använda en webbaserad enkät möjliggör att 

den insamlade data kan överföras direkt från enkäten till SPSS istället för att varje enskilt 
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svar överförs manuellt. Detta minskar risken för inmatningsfel vid överförande av data 

från enkätsystem till analysprogram. En studies stabilitet som är en del i reliabiliteten kan 

testas genom att genomföra undersökningen två gånger för att försäkra sig om att det 

skulle bli liknande resultat vid två olika mättillfällen. På grund av den begränsade tiden 

för att genomföra denna studie var det inte möjligt att genomföra undersökningen två 

gånger. Dock är det inte problemfritt att fastställa en studies stabilitet och då också 

reliabilitet genom att utföra undersökningen två gånger. Risken finns att respondenternas 

svar vid det andra undersökningstillfället påverkas av det första undersökningstillfället. 

Istället för att utföra undersökning två gånger har vi utformat enkäten utifrån vår 

teoretiska referensram som grundar sig på tidigare forskning och andra tillförlitliga källor 

och genom dialog med vår handledare rörande utformning av enkäten för att öka 

tillförlitligheten. Innan vi skapade våra variabler testades studiens interna reliabilitet 

genom Cronbaschs alpha, vilket innebär att vi kontrollerade att frågorna inom samma 

område mäter samma sak. Detta gjordes innan analysen av empirin genomfördes för att 

försäkra oss om att våra variabler var tillförlitliga. 

4.7	  Etiska	  beaktande	  	  

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan pressfaktorer och 

arbetsrelaterad stress för revisorer och om fysisk aktivitet kunde påverka detta samband. 

För att besvara syftet krävdes att respondenterna besvarade vår enkät för att vi skulle 

kunna mäta och analysera svaren och därigenom ges möjlighet att testa våra hypoteser. 

När data samlas in ska det ske på ett etiskt korrekt sätt och följa de regler som finns 

(Denscombe, 2016). När vi skickade ut enkäten valde vi att inte avslöja för mycket om 

vad vi undersökte då vi förmodade att det kunde avskräcka de som inte är fysiskt aktiva 

från att besvara enkäten. Därför valde vi att endast att döpa enkäten till “stress i arbetet” 

och i följemailet (se bilaga 1) uppmana respondenterna till att maila oss om de hade 

frågor angående enkäten för att på så sätt uppfylla informationskravet (Bryman & Bell, 

2011). Följemailet informerade även respondenterna om att alla svar behandlades 

anonymt vilket är i linje med anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att 

tolka respondenternas deltagande som ett medgivande till att delta i studien då vi inte 

hade möjlighet att få deras samtycke till att delta innan mailet med enkäten skickades ut. 
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Vi ansåg inte att enkäten eller följemailet innehöll någon information om undersökningen 

som var vilseledande för respondenterna. För att uppfylla nyttjandekravet användes all 

information som samlades in genom enkäten endast till denna studie och då också endast 

till de respondenterna blivit informerade om och givit sitt medgivande till, genom sitt 

deltagande i enkätundersökningen (Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 2016). Forskare är 

skyldiga att försäkra sig om att deltagarna i undersökningen är skyddade från fysisk, 

psykologisk eller personlig skada av att delta i studien (Denscombe, 2016). Vi ansåg inte 

att det fanns någon risk för att deltagarna skulle lida någon skada av att delta i studien. 

Det som undersöktes var om fysisk aktivitet kunde användas för att lindra stress och 

deltagandet innebar i vår mening inte några negativa effekter för respondenterna. I 

följemailet fanns även våra namn och kontaktuppgifter med samt att studien genomfördes 

som en c-uppsats på Kristianstad Högskola, då respondenterna har rätt att veta vilka det är 

som utför studien (Denscombe, 2016).   
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5.	  Empirisk	  analys	  

I detta avsnitt återges och analyseras det resultat enkätundersökningen genererat. 

Inledningsvis presenteras beskrivande statistik för studiens kontrollvariabler, oberoende 

och beroende variabler. Vidare redovisas och analyseras korrelationsmatris och multipel 

linjär regression för modellens tre hypoteser för att slutligen summera och diskutera 

resultatet av hypotesprövningen. 

5.1	  Beskrivande	  statistik	  

Nedan presenteras beskrivande statistik för studiens kontrollvariabler, beroende variabel 

samt oberoende variabler. 

5.1.1	  Kontrollvariabler	  

Totalt påbörjades enkäten av 203 respondenter varav 179 enkäter fullföljdes, vilka sedan 

blev grunden som analysen baserades på. Av de svarande var 63 % auktoriserade 

revisorer vilket förmodligen var en följd av att mailet med enkäten gick ut till 

auktoriserade och godkända revisorer, varav majoriteten var auktoriserade revisorer. 

Mottagarna av mailet ombads sedan att skicka mailet vidare till sina medarbetare. Det var 

därför utanför vår kontroll om enkäten även nådde andra befattningar. Av de svarande var 

18 % revisorsassistenter vilket visar att vårt mail i viss mån har distribuerats vidare. 

Variabeln Titel var från början uppdelad i sex kategorier men delades sedan in i två 

grupper då antalet svar från vissa titlar var lågt. Den ena gruppen bestod av auktoriserade 

samt godkända revisorer och den andra utgjordes av övriga revisionsmedarbetare. I tabell 

5.1 redovisas fördelningen mellan de olika grupperna.  
 

Tabell 5.1: Fördelning mellan respondenternas titeltillhörighet 

	   Antal	   Andel	  
Auktoriserad/Godkänd	  revisor	  	   123	   68,7	  %	  
Annan	  revisionsmedarbetare	   56	   31,3	  %	  
Totalt	   179	   100	  %	  
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Könsfördelningen bland de svarande var relativt jämt fördelad då 53,1 % var män och 

46,9% var kvinnor. Respondenternas medelålder var 36 år med en standardavvikelse på 

11 år vilket indikerar en relativt stor spridning mellan åldrarna. Yngsta deltagaren var 22 

år och äldsta 71 år. Medelvärdet för antal år respondenterna har arbetat i branschen var 10 

år med en standardavvikelse på 11 år så även där kan ses en stor spridning. Även de 

svarandes civilstånd undersöktes och fördelningen var sådan att 78 % var i en relation och 

22 % levde ensamma. Fördelningen mellan respondenternas byråtillhörigheter kan utläsas 

i tabell 5.2. I tabellen framgår det att 81 % arbetade på en Big 4 byrå och resterande 19 % 

arbetade på en non-Big 4 byrå. 
 

Tabell 5.2: Fördelning mellan Big 4 & Non-Big 4 

	   Antal	   Andel	  
Big	  4	  	   145	   81	  %	  
Non-‐Big	  4	   34	   19	  %	  
Totalt	   179	   100	  %	  

 

Studiens kontrollvariabel Kontroll har ett medelvärde på 2,09 och en standardavvikelse på 

0,74. Medelvärdet för variabeln är relativt lågt vilket innebär att majoriteten av 

respondenterna anser att de har hög grad av kontroll över sin arbetssituation. Även 

kontrollvariabeln Konflikt har ett lågt medelvärde på 1,78 med en standardavvikelse på 

0,96 vilket innebär att majoriteten av respondenterna anser att det i låg grad förekommer 

konflikter som bidrar till stress på arbetsplatsen. Kontrollvariabeln Stillasittande under 

arbetsdagen har ett medelvärde på 3,91 med en standardavvikelse på 1,07 vilket innebär 

att respondenterna i hög grad är stillasittande under arbetsdagen. I tabell 5.3 kan utläsas 

att majoriteten av de respondenter som når upp till YFAs rekommendationer (se avsnitt 

4.3.3) och därmed är fysiskt aktiva är stillasittande under arbetsdagen. 
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Tabell 5.3: Kontrollvariabeln Stillasittande under arbetsdagen fördelat på variabeln Fysisk aktivitets 

gruppindelning 

 
Når	  upp	  till	  YFAs	  

rekommendationer 

Når	  inte	  upp	  till	  YFAs	  

rekommendationer 
Totalt	  

1: Instämmer inte alls 3 3 6 

2: Instämmer i låg grad 4 10 14 

3: Instämmer delvis 11 23 34 

4: Instämmer i hög grad 11 50 61 

5: Instämmer helt 14 50 64 

Totalt 43 136 179 

 

5.1.2	  Beroende	  variabel	  

Variabeln Arbetsrelaterad stress består som nämnt tidigare av fyra påståenden som 

behandlar vanliga tecken på arbetsrelaterad stress. I tabell 5.4 kan vi se medelvärde och 

standardavvikelse för var och en av de fyra påståendena. Utav dessa fyra påståenden var 

det frågan Jag känner mig stressad över mitt arbete som flest respondenter till högst grad 

instämde med. Variabelns sammanlagda medelvärde är 2,90 med en standardavvikelse på 

0,881.  
 
Tabell 5.4: Medelvärde och standardavvikelse för Arbetsrelaterad stress 

	   Medelvärde	   Standardavvikelse	   Cronbachs	  

Alpha	  
Arbetsrelaterad	  stress	   2,90	   0,881	   0,789	  
Jag	  känner	  mig	  stressad	  över	  mitt	  arbete	   3,43	   1,022	   	  
Jag	  känner	  mig	  utmattad	  i	  slutet	  av	  arbetsdagen	   3,03	   1,065	   	  
Jag	  känner	  mig	  för	  trött	  för	  att	  göra	  hushållssysslor	  

efter	  arbetet	  	  
2,83	   1,208	   	  

Jag	  har	  ofta	  svårt	  att	  somna	  på	  grund	  av	  att	  jag	  

tänker	  på	  mitt	  arbete	  
2,31	   1,199	   	  

5.1.3	  Oberoende	  variabler	  

Studien innehåller två oberoende variabler, Tidspress och Arbetsbelastning. Beskrivande 

statistik för de två variablerna presenteras nedan. 
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5.1.3.1 Tidspress 
Högst medelvärden av de åtta påståendena som skapade modellens variabel Tidspress 

hade påståendena Jag arbetar mot en tidsdeadline och Jag arbetar efter tidsbudget med 

medelvärden på 4,59 respektive 4,40 vilket överensstämmer med tidigare forskning 

(Gundry et al. 2007; Margheim et al. 2005; Pierce et al. 2004). Variabelns totala 

medelvärde är 3,54 med en standardavvikelse på 0,553 (se tabell 5.5). 
 

Tabell 5.5: Medelvärde och standardavvikelse för Tidspress 

	   Medelvärde	   Standardavvikelse	   Cronbachs	  

Alpha	  
Tidspress	   3,54	   0,553	   0,716	  
Jag	  upplever	  tidspress	  i	  mitt	  arbete	  	   4,03	   	  0,810	   	  
Jag	  arbetar	  mot	  en	  tidsdeadline	   4,59	   	  0,633	   	  
Jag	  arbetar	  efter	  tidsbudget	   4,40	   	  0,811	   	  
Jag	  uppnår	  min	  tidsbudget	   2,65	   	  0,933	   	  
Tidsbudgeten	   är	   inte	   tillräcklig	   utifrån	   min	  

erfarenhet	  
2,94	   1,102	   	  

Det	  är	  viktigt	  på	  min	  byrå	  att	  uppnå	  tidsbudgeten	   3,76	   	  0,938	   	  
Det	  är	  svårt	  att	  klara	  min	  byrås	  tidsdeadlines	   2,91	   	  1,113	   	  
Tidsbudgeten	  har	  blivit	  stramare	  med	  åren	   3,06	   	  1,176	   	  

 
 

5.1.3.2 Arbetsbelastning 
Enkätundersökningen visade att revisorns arbete är säsongsbetonat då 94 % av 

respondenter svarade ja på frågan Anser du att ditt arbete är säsongsbetonat? vilket 

överensstämmer med Broberg, (2013); Gertsson et al. (2017). Variabeln Arbetsbelastning 

högsäsong visade att respondenterna i snitt har en sysselsättningsgrad på 131,1 % under 

högsäsong och variabeln Arbetsbelastning lågsäsong visade en sysselsättningsgrad på i 

snitt 102,6 % under lågsäsong. Vilket ytterligare bekräftar att revisionsyrket är 

säsongsbetonat och att revisorerna har hög arbetsbelastning under högsäsong. 
  
Variabeln Arbetsbelastning består av två påståenden som undersöker om respondenternas 

privatliv påverkas av deras arbetsbelastning. I tabellen 5.6 kan utläsas att variabeln 

Arbetsbelastning har ett medelvärde på 3,25 och en standardavvikelse på 0,941. 
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Tabell 5.6: Medelvärde och standardavvikelse för Arbetsbelastning 

	   Medelvärde	   Standardavvikelse	  
Arbetsbelastning	   3,25	   0,941	  
Jag	  behöver	  inte	  ändra	  mina	  privata	  planer	  på	  grund	  av	  mitt	  

arbete	  
3,32	   1,053	  

Jag	  har	  på	  grund	  av	  mitt	  arbete	  svårt	  att	  få	  tid	  till	  att	  utöva	  

mina	  fritidsintressen	  
3,17	   1,244	  

5.1.4	  Modererande	  variabeln	   

Den modererande variabeln Fysisk aktivitet består av två grupper där den ena gruppen 

innehåller de respondenter som når upp till YFAs rekommendationer (se avsnitt 5.3) och 

den andra gruppen de respondenter som inte når upp till rekommendationerna. I tabell 5.7 

går att utläsa att endast 24 % av de svarande nådde upp till YFAs rekommendationer och 

att 76 % inte nådde upp till rekommendationerna. Resultatet visar att det är få av 

respondenterna som når upp till YFAs rekommendationer vilket tyder på att det överlag 

är låg grad av fysiskt aktivitet bland revisorer. 
 

Tabell 5.7: Gruppindelning dummyvariabeln Fysisk aktivitet 

	   Antal	   Andel	  
Når	  upp	  till	  YFAs	  rekommendationer	   43	   24	  %	  
Når	  inte	  upp	  till	  YFAs	  rekommendationer	   136	   76	  %	  
Totalt	   179	   100	  %	  

5.2	  Analys	  av	  hypoteser 

Nedan presenteras resultat från bivariat-korrelationsanalys och multipel linjär 

regressionsanalys som används för att testa studiens tre hypoteser. 

5.2.1	  Bivariat-‐korrelation 

Pearson och Spearman är vanliga test för att testa korrelationen mellan variabler. 

Pearson´s korrelationstest kan användas om materialet är normalfördelat. Om materialet 

inte är normalfördelat används det icke-parametriska korrelationstestet Spearman 

(Wahlgren, 2008). Vid stora stickprov kan materialet anses vara normalfördelat och som 
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nämnts tidigare baseras analysen i denna studie på 179 besvarade enkäter och vi har 

därmed valt att använda oss av Pearson´s korrelationstest (Pallant, 2016). Korrelation 

används för att se om det finns ett samband mellan två variabler oavsett om det är ett 

positiv eller negativt samband. Korrelationskoefficienten kan ha ett värde mellan -1 och 

1. Värde -1 innebär ett perfekt negativt samband vilket innebär att den ena variabeln 

minskar i samma utsträckning som den andra ökar. Värde 1 innebär ett perfekt positivt 

samband och då följs variablerna åt och ökar och minskar i samma utsträckning 

(Wahlgren, 2008). 
 

Samtliga av studiens variablers korrelationskoefficienter har studerats som ett första steg 

för att se hur sambandet ser ut för våra hypoteser.  Kontrollvariablerna Titel, Civilstånd, 

Byrå, Stillasittande under arbetsdagen och Antal år i branschen, visade sig försämra 

modellernas determinationskoefficient i de multipla linjära regressionerna och inkluderas 

därför inte i fortsatt analys. Variablerna Arbetsbelastning högsäsong och Arbetsbelastning 

lågsäsong syfte i studien var endast att undersöka om respondenternas arbete var 

säsongsbetonat och har således uteslutits från vidare analys. I korrelationsmatrisen nedan 

(se tabell 5.8) presenteras endast de variabler som förbättrar eller inte påverkade 

determinationskoefficient negativt i de slutliga multipla linjära regressionerna. Vidare 

inkluderar analysen endast variablerna Arbetsrelaterad stress, Tidspress, 

Arbetsbelastning, Kön, Ålder, Kontroll och Konflikt. I korrelationsmatrisen kan vi se hög 

positiv korrelationen mellan tidspress och arbetsrelaterad stress med ett 

korrelationskoefficient-värde på 0,515 och mellan arbetsbelastning och stress med ett 

värde på 0.575. Korrelationen mellan kön och stress är låg och har värdet 0,136 vilket 

innebär att det inte går påvisa att den arbetsrelaterade stressnivån för kvinnor och män 

skiljer sig åt. En anmärkningsvärd korrelation är den mellan kontroll och stress som har 

ett värde på 0,402 vilket innebär att när kontrollen ökar så ökar den arbetsrelaterade 

stressen vilket skiljer sig från Holmgren et al. (2009) resultat. Konflikt har en korrelation 

på 0,359 vilket innebär att när konflikter på arbetet ökar så ökar även den arbetsrelaterade 

stressen.   
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Tabell 5.8: Korrelationsmatris 

(n=179)	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

1.	  Arbetsrelaterad	  stress	   1	  
	   	   	   	   	   	  

2.	  Tidspress	   ,515***	   1	  
	   	   	   	   	  

3.	  Arbetsbelastning	   ,575***	   ,341***	   1	  
	   	   	   	  

4.	  Kön	   ,136+	   ,061	   ,145+	   1	  
	   	   	  

5.	  Ålder	   -‐,275***	   -‐,044	   -‐,196**	   -‐,264***	   1	  
	   	  

6.	  Kontroll	   ,402***	   ,416***	   ,361***	   ,036	   -‐,196**	   1	  
	  

7.	  Konflikt	   ,359***	   ,411***	   ,284***	   ,015	   ,065	   ,445***	   1	  
Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, + <0,1 

5.2.3	  Multipel	  regressionsanalys	   

Multipel linjär regressionsanalys är en metod för att undersöka förhållandet mellan en 

beroende samt en eller flera oberoende variabler och kommer vidare att användas för att 

testa studiens tre hypoteser. För att inte äventyra generaliserbarheten och för att få en 

trovärdig ekvation vid en multipel regression krävs ett stickprov på minst 15 deltagare per 

oberoende variabel (Pallant, 2016). Eftersom vi erhöll 179 fullständiga svar på enkäten är 

stickprovets storlek inte en faktor som försvagar regressionsanalysens trovärdighet. Vid 

hypotesprövning genom multipel linjär regression bör F-värdet vara över 4,6 för att 

regressionen ska anses vara signifikant (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vidare bör Variance 

Inflation Factor (VIF) understiga 10 för att det inte ska förekomma multikollinearitet 

mellan variabler (Pallant, 2016). 
 

5.2.3.1 Multipel regression för hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan tidspress 
och arbetsrelaterad stress för revisorer 
Som vi kan se i tabell 5.9 är modell 1 signifikant. P-värdet visar signifikans på 0,1 % 

nivån och modellens F-värde (20,809) överstiger gränsvärdet. Högsta VIF-värdet i modell 

1 är 1,446 vilket med god marginal understiger gränsvärdet. Modell 1 visar att tidspress 

har ett positivt samband till arbetsrelaterad stress då β=,385 och har en trestjärning 
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signifikans vilket innebär ett p-värde mindre än 0,1 %. Modellens justerade R2 är ,358 

vilket innebär att 35,8 % av variationen i den beroende variabeln förklaras av modellens 

oberoende variabel samt kontrollvariabler. Tabellen visar att stressen minskar med åldern, 

alltså för varje år äldre revisorer blir desto mindre stressade är dem. Kön är inte 

signifikant i modellen vilket innebär att det inte är någon skillnad på nivån av 

arbetsrelaterad stress mellan kvinnor och män. Tabellen visar även att respondenternas 

nivå av arbetsrelaterad stress i viss mån kan förklaras av våra kontrollvariabler Kontroll 

och Konflikt. Den variabeln med högst förklaringsgrad är vår oberoende variabel 

Tidspress. Värdena visar alltså ett positivt samband mellan Tidspress och Arbetsrelaterad 

stress och hypotes 1 accepteras. 

Tabell 5.9: Multipel regression för hypotes 1 

 Modell 1 
(n=179) Stand.β  SE 
Konstant 0,797+ ,414 
Kontrollvariabler   
Ålder -,233*** ,005 
Kön ,045 ,110 
Konflikt ,160* ,065 
Kontroll ,123+ ,086 
Oberoende variabel    
Tidspress ,385*** ,110 
Total Regression    
Justerad R2 ,358  
F-värde 

Högsta VIF 

20,809*** 

1,446 

 
Högsta VIF 1,446  
Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, + <0,1 

 

5.2.3.2 Multipel regression hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan 
arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress för revisorer  
Även modell 2 (se tabell 5.10) är signifikant på 0,1 % nivån och F-värdet (25,122) 

överstiger gränsvärdet. VIF-värdet (1,411) i modellen understiger gränsvärdet. Modellen 

visar att arbetsbelastning har ett positivt samband till arbetsrelaterad stress då β=,439 och 

har en trestjärnig signifikans vilket innebär ett p-värde på mindre än 0,1 %. Modellens 

justerade R2 är ,404 vilket innebär att 40,4 % av variationen i den beroende variablerna 

förklaras av modellens oberoende variabel samt kontrollvariabler. Även modell 2 visar att 

den arbetsrelaterade stressen minskar med åldern, dock minskar stressen mindre med 

åldern i modell 2 än i modell 1. Likt i modell 1 är respondenternas kön inte signifikant 

vilket innebär att det inte är någon skillnad på nivån av arbetsrelaterad stress mellan 
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kvinnor och män. Även modell 2 visar att konflikter på arbetet och kontroll till viss del 

förklarar nivån av arbetsrelaterad stress, här i något högre grad än i modell 1. Oberoende 

variabeln Arbetsbelastning är den variabel som har det starkaste sambandet till den 

beroende variabeln Arbetsrelaterad stress. Värdena visar att det förekommer ett positivt 

samband mellan Arbetsbelastning och Arbetsrelaterad stress och även hypotes 2 

accepteras. 
 
Tabell 5.10: Multipel regression för hypotes 2 

  Modell 2 
(n=179) Stand.β  SE 
Konstant 1,425*** ,313 
Kontrollvariabler   
Ålder -,171** ,005 
Kön ,020 ,106 
Konflikt ,189** ,061 
Kontroll ,125+ ,082 
Oberoende variabel   
Arbetsbelastning ,439*** ,060 
Total Regression    
Justerad R2 ,404  
F-värde 

Högsta VIF 

25,122*** 

1,411 

 
Högsta VIF 1,411  
Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, + <0,1 
 
 

5.2.3.3 Multipel regression hypotes 3: Fysisk aktivitet försvagar det positiva sambandet 
mellan pressfaktorerna och arbetsrelaterad stress för revisorer 

 
Både modell 3a och 3b (se tabell 5.11) har en trestjärnig signifikans vilket innebär att 

modellerna är signifikanta på 0,1 % nivån. F-värdet för modell 3a är 18,307 och för 3b 

15,683 vilket innebär att båda överstiger gränsvärdet. Det förekommer inte 

multikollinearitet i någon av modellerna då högsta VIF-värde (1,600) som kan utläsas 

understiger gränsvärdet. Modell 3a visar att variabeln Fysisk aktivitet direkt kopplat till 

Arbetsrelaterad stress har β= -,119 och är signifikant på 5 % nivån vilket innebär att 

variabeln har ett signifikant negativt samband till arbetsrelaterad stress och minskar 

därmed den arbetsrelaterade stressen.  I modell 3b kan däremot utrönas att 

Tidspress*Fysisk aktivitet som modererande variabel inte har någon signifikant effekt på 

sambandet mellan variablerna Tidspress och Arbetsrelaterad stress (β-0,41, p> 0,1). Det 

går även i tabell 5.11 se att förändringen från modell 3a till 3b inte är signifikant (p>0,1). 
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Tabell 5.11: Multipel regression 1 för hypotes 3 

 Modell 3 a Modell 3 b 
(n=179) Stand.β    SE Stand.β SE 
Konstant ,890* ,413 ,780+ ,454 
Kontrollvariabler     
Ålder -,238*** ,005 -,238*** ,005 
Kön ,043 ,109 ,040 ,110 
Konflikt ,167* ,064 ,171* ,065 
Kontroll ,121+ ,086 ,121+ ,086 
Tidspress ,381*** ,109 ,400*** ,109 
Fysisk aktivitet -,119* ,123 -,120* ,123 
Modererande effekter     
Tidspress*Fysisk 

aktivitet 

  -,041 ,124 
Total Regression      
Justerad R2 ,368 ,366 
Förändring i R2  ,553 
F-värde 18,307*** 15,683*** 
Högsta VIF 1,446 1,600 
Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, + <0,1   
 

Tabell 5.12 visar att modell 4a och 4b är signifikanta på 0.1 % nivån. F-värdet för både 

modell 4a (21,797) och modell 4b (18,645) överstiger gränsvärdet. Högsta VIF för modell 

4a (1,332) samt modell 4b (1,785) visar att det inte förekommer någon multikollinearitet i 

modellerna. Modell 4a visar att det även förekommer ett direkt signifikant negativt 

samband mellan den oberoende variabeln Fysisk aktivitet och den beroende variabeln 

Arbetsrelaterad stress då  β= -,107 och sambandet har en signifikansnivå på 10 % nivå. 

Vi kan därmed inte påvisa att variabeln Arbetsbelastning*Fysisk aktivitet skapar någon 

signifikant modererande effekt på sambandet mellan variablerna Arbetsbelastning och 

Arbetsrelaterad stress (β-0,038, p>0,1). I tabell 5.12 kan utläsas att förändringen från 

modell 4a till 4b inte är signifikant (p>0,1). 
 

 

 

 

 

 

 

 



	  

43 

 

 

 

 

Tabell 5.12: Multipel regression 2 för hypotes 3 

 Modell 4 a Modell 4 b 
(n=179) Stand.β  SE Stand.β SE 
Konstant 1,508*** ,413 1,449*** ,454 
Kontrollvariabler     
Ålder -

,177** 

,005 -,178** ,005 
Kön ,019 ,106 ,018 ,106 
Konflikt ,196** ,061 ,200** ,061 
Kontroll ,124+ ,082 ,119+ ,083 
 Oberoende variabler     
Arbetsbelastning ,432**

* 

,060 ,455*** ,072 
Fysisk aktivitet -,107+ ,119 -,108+ ,119 
Modererande effekter     
Arbetsbelastning*Fysisk aktivitet   -,038 ,108 
Total Regression      
Justerad R2 ,412 ,410 
Förändring i R2  ,598 
F-värde 21,797*** 18,645*** 
Högsta VIF 1,332 1,785 
Signifikansnivå: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, + <0,1   
 

Modellerna 3b (se tabell 5.11) och 4b (se tabell 5.12) visar att fysisk aktivitet inte har 

någon signifikant modererande effekt på sambandet mellan någon av pressfaktorerna och 

arbetsrelaterad stress. Alltså kan vi inte påvisa att fysisk aktivitet försvagar det positiva 

sambandet mellan pressfaktorerna och arbetsrelaterad stress, därmed förkastas hypotes 

3.   

5.3	  Resultatdiskussion	  och	  sammanställning	  av	  hypotesprövning	   

I följande avsnitt diskuteras och analyseras inledningsvis studiens resultat. I tabell 5.13 

sammanställs slutligen resultatet av genomförd hypotesprövning. 
 

I både korrelationstest och regressionstest bekräftades att det förekom ett positivt 

samband som visade att såväl tidspress som arbetsbelastning påverkar revisorers nivå av 

arbetsrelaterad stress vilket innebär att hypotes 1 och 2 accepteras. Det gick däremot inte 

att påvisa att fysisk aktivitet hade någon modererande effekt på sambandet mellan 

pressfaktorer och arbetsrelaterad stress vilket innebär att hypotes 3 förkastas. Analysen 

visade dock att fysisk aktivitet gav en försvagande effekt direkt kopplat till arbetsrelaterad 

stress. En orsak till att analysen inte kan påvisa att fysisk aktivitet har en modererande 
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effekt på sambandet men ändå visar en försvagande effekt direkt på arbetsrelaterad stress 

kan vara att det positiva sambandet mellan pressfaktorer och arbetsrelaterad stress är så 

pass starkt att fysisk aktivitets påverkan inte är tillräcklig för att försvaga sambandet. En 

annan orsak till att resultatet inte kunde påvisa att fysisk aktivitet försvagar det positiva 

sambandet mellan pressfaktorer och arbetsrelaterad stress skulle kunna vara att den 

fysiska aktiviteten är mätt genom respondenternas egna uppfattning och bedömning. 

Risken med detta är att det är väldigt individuellt vad som anses vara vardagsmotion och 

aktiviteter som gör en märkbart andfådd. Om respondenterna resonera olika kring detta 

kan det leda till att resultatet inte blir helt rättvist utan att en del av de som nu hamnar i 

den första gruppen och inte når upp till YFAs rekommendationer kanske borde tillhöra 

den andra gruppen som når upp och tvärtom. Resultatet av studien visade även att 

revisorerna är stillasittande större delen av sin arbetsdag. Detta kan vara en tredje orsak 

till att vi inte kunde påvisa att fysisk aktivitet försvagade sambandet mellan 

pressfaktorerna och arbetsrelaterad stress, eftersom fysisk aktiv efter arbetstid inte kan 

kompensera långa perioder av stillasittande under arbetsdagen (Ekblom Bak, 2013). 
  
Av kontrollvariablerna som undersöks i denna studie fann vi intressanta samband 

gällande Ålder, Kön, Kontroll, Konflikt och Stillasittande under arbetsdagen. Resultatet 

av regressionen visade att den arbetsrelaterade stressen minskar med åldern vilket är i 

linje med tidigare forskning (Ernst Kossek et al. 2012). Däremot indikerar resultatet att 

det inte finns någon skillnad i upplevd nivå av arbetsrelaterad stress mellan kvinnor och 

män vilket skiljer sig från tidigare studiers resultat (Collins, 1993). Kontrollvariablerna 

Konflikt och Kontroll visade intressanta resultat. Analysen visade i både korrelationstest 

och regressionen att den arbetsrelaterade stressen ökar av konflikter vilket stämmer 

överens med resultat från tidigare studier (Holmgren et al. 2009). Ett anmärkningsvärt 

resultat är att analysen visade ett positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och 

kontroll vilket innebär att ökad kontroll ökar den arbetsrelaterade stressen, vilket inte är i 

linje med tidigare forskning som påvisat det motsatta sambandet (Holmgren et al. 2009). 

En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att den ökade kontrollen även innebär 

mer ansvar och fler arbetsuppgifter, vilket ökar arbetsbelastningen och därmed även den 

arbetsrelaterade stressen.  
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Sammanfattningsvis accepteras två av studiens tre hypoteser. Nedan summeras resultatet 

av genomförd hypotesprövning i tabell 5.13 

Tabell 5.13 Resultat av hypoteser 

Resultat	  av	  hypoteser	   Slutsats	  

H1:	  Det	  finns	  ett	  positivt	  samband	  mellan	  tidspress	  och	  stress	  för	  revisorer	   Accepteras	  

H2:	  Det	  finns	  ett	  positivt	  samband	  mellan	  arbetsbelastning	  och	  stress	  för	  revisorer	   Accepteras	  

H3:	  Fysisk	  aktivitet	  försvagar	  den	  positiva	  relationen	  mellan	  pressfaktorerna	  och	  

arbetsrelaterad	  stress	  för	  revisorer	  
Förkastas	  
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6.	  Slutsats	  och	  diskussion	  	  

I följande kapitel besvaras studiens syfte och de resultat analysen genererat presenteras. 

Inledningsvis ges en summering av studien. Vidare presenteras de teoretiska, praktiska 

och samhälleliga bidrag studien genererat. Slutligen diskuteras begränsningar och förslag 

till framtida forskning ges. 

6.1	  Summering	  av	  studien	  	  

Syftet med studien var att förklara hur sambandet mellan revisorers pressfaktorer och 

arbetsrelaterad stress påverkas av fysisk aktivitet. Vi ansåg att ämnet stress var intressant 

att undersöka då det är ett växande folkhälsoproblem och på grund av den strama 

tidsramen och att studien riktade sig till medarbetare inom revision var det naturligt att 

begränsa sig till arbetsrelaterad stress. Valet av att genomföra studien inom revisionsyrket 

grundade sig dels på att yrket är säsongsbetonat och därav riskerar att utsättas för 

arbetsrelaterad stress under högsäsong och dels för att vi finner yrket intressant då vi 

själva kommer arbeta inom branschen. 
  
Att valet av pressfaktorer föll på tidspress och arbetsbelastning grundade sig i att tidigare 

studier visat att det är de två faktorer som är de mest frekventa källorna till revisorers 

arbetsrelaterade stress (Gundry et al. 2007; Margheim, et al. 2005; Sweeney et al. 2002). 

Denna studie testar detta samband genom två hypoteser som är skapade baserat på 

studerad litteratur varav en undersöker sambandet mellan tidspress och arbetsrelaterad 

stress och den andra undersöker sambandet mellan arbetsbelastning och arbetsrelaterad 

stress. I linje med Gundry et al. 2007, Margheim, et al. 2005 och Sweeney et al. 2002 

forskning visar studiens resultat att det finns ett signifikant positivt samband mellan de 

två pressfaktorerna och arbetsrelaterad stress. 
  
Vi ansåg att det var intressant att undersöka effekten av fysisk aktivitet som modererande 

variabel då det sen tidigare är känt att fysisk aktivitet kan medföra positiva hälsoeffekter 

och motverka de negativa effekterna som stress medför (Aziz et al. 2015), men oss 

veterligen har dessa effekter inte undersökts inom revisionsbranschen. En annan 

bidragande faktor till valet av fysisk aktivitet som modererande variabel var att det är ett 
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aktuellt ämne i dagens samhälle och är en stor del av vår vardag. Studien innehåller en 

hypotes som testar om fysisk aktivitet har någon modererande effekt på det kausala 

sambandet mellan pressfaktorerna och arbetsrelaterad stress. Hypotes 3 skapades med 

utgångspunkt i coping-teorin (Lazarus & Folkman, 1984) som utforskar strategier 

människor använder sig av för att bekämpa eller förhindra stress och med bakgrund i 

tidigare forskning som har visat att fysisk aktivitet kan användas som sådan strategi (Aziz 

et al. 2015). Resultatet kan inte påvisa att det förekommer någon modererande effekt 

däremot framgår det att fysisk aktivitet har en direkt negativ effekt på arbetsrelaterad 

stress. 

6.2	  Studiens	  bidrag	  

Nedan presenterad de teoretiska, praktiska och samhälleliga bidrag studien har genererat 

6.2.1	  Teoretiskt	  bidrag 

Tidigare forskning som har undersökt det kausala sambandet mellan pressfaktorer och 

arbetsrelaterad stress har till stor del varit inriktad på att förklara vilka negativa 

konsekvenser den arbetsrelaterade stressen får på revisorernas välmående och 

revisionskvalité. (Chang et al. 2017; Gundry et al. 2007; Margheim et al. 2005; Pierce et 

al. 2004). Till skillnad från de studier som fokuserar på de konsekvenser den 

arbetsrelaterade stressen medför fokuserar denna studie på att undersöka en alternativ 

lösning på problemet. Vår studie bidrar med en ny infallsvinkel där vi istället för att 

fokuserar på konsekvenserna den arbetsrelaterade stressen medför, försöker att genom 

coping-teorin finna lösningar på problemet. Vårt resultat visar att fysisk aktivitet går 

att använda som cooping-teorin för att minska den arbetsrelaterade stressen vilket bidrar 

till att upplysa om att det finns lösningar att finna som kan minska den arbetsrelaterade 

stressen och därmed konsekvenserna den medför. 
  
Studiens resultat visar även att tidspress och arbetsbelastning är starkt positivt korrelerade 

till arbetsrelaterad stress och att arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande inom 

branschen, vilket är i linje med tidigare forskning (Chang et al. 2017; Margheim et al. 

2005; Pierce et al. 2004). Resultatet bekräfta befintlig forskning inom ämnet och bidrar 
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till att utöka förståelsen för sambandet mellan pressfaktorerna och arbetsrelaterad stress. 

Den kompletterande kunskapen om att arbetsrelaterad stress är ett utbrett problem inom 

yrket bidrar även till att öka medvetenheten om att problemet förekommer. 
  
Studien visar att den arbetsrelaterade stressen blir lägre ju äldre revisorerna är. Resultatet 

bidrar därav till ökad insikt om att yngre revisorer är mer utsatta för arbetsrelaterad stress 

än äldre.  Resultatet visar också att konflikter på arbetsplatsen är något som ökar stressen 

vilket bidrar till en förståelse för vikten att lösa de konflikter som uppstår. 

6.2.2	  Praktiskt	  bidrag 

Resultatet visar att fysisk aktivitet har en försvagande effekt på arbetsrelaterad stress 

vilket tillhandahåller information om att fysisk aktivitet fungerar som coping-teori. Därav 

bidrar studien praktiskt med att upplysa såväl byråer som enskilda medarbetare om att 

fysisk aktivitet kan användas som strategi för att minska den arbetsrelaterade stressen. 
  
Insikten som studien ger om att yngre inom revisionsbranschen är mer utsatta för 

arbetsrelaterad stress än äldre bidrar till information som byråer kan använda till att rikta 

insatser för att motverka arbetsrelaterad stress inom yrket där behovet är som störst. 
  
Resultatet visar att revisorer i hög grad är stillasittande under arbetsdagen. Tidigare 

studier har visat att längre perioder av stillasittande försvagar effekten av fysisk aktivitet 

(Ekblom Bak, 2013). Vår studie bidrar därmed till förståelse om vikten av att vara i 

rörelse med jämna mellanrum under arbetsdagen. Insikten kan byråer och enskilda 

revisionsmedarbetare använda sig av för att implementera rörelse med jämna mellanrum 

under arbetsdagen. 

6.2.3	  Samhälleliga	  bidrag	  	  

Ett bidrag studien ger är kunskap om att fysisk aktivitet är viktigt för alla människor då 

det har flera positiva hälsoeffekter och motverka flera sjukdomar som ett liv utan fysisk 

aktivitet kan orsaka (Faskunger, 2013).   
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Tidigare forskning förklarar att långvarig stress är ett växande folkhälsoproblem med 

negativa hälsoeffekter som följd (Agervold, 2001; Jones, 1999; Naczenski et al. 2017). 

Arbetet är även en av de största orsakerna till stress (Giauque, 2016; Jones, 1999). Studier 

har visat att arbetsrelaterad stress är ett stort problem inom revisionsbranschen. Den 

arbetsrelaterade stressen medför att kvaliteten på revisionen sjunker och att revisorers 

välmående försämras (Gundry et al. 2007; Pierce et al. 2004; Soobaroyen et al .2006). 

Studien bidrar genom att belysa att stressen är ett växande problem och de 

konsekvenserna den medför till såväl revisionsbranschen som samhället i stort. 

6.3	  Begränsningar	   

En begränsning i vår studie är att vi på grund av den knappa tid som fanns att tillgå och 

begränsade resurser inte hade möjlighet att mäta fysisk aktivitet på ett mer tillförlitligt 

sätt. Respondenterna fick själva uppskatta sin grad av fysisk aktivitet vilket kan ge ett 

något missvisande resultat då olika individer kan bedöma sin aktivitetsgrad på olika sätt. 

Begränsningen gör att det inte går att utesluta fysisk aktivitet som en signifikant 

modererande variabel. 
  
En annan begränsning med studien är att majoriteten av de svarande är auktoriserade 

revisorer. Detta är förmodligen en följd av att de mailadresser som fanns att tillgå endast 

tillhörde auktoriserade och godkända revisorer, varav majoriteten var auktoriserade 

revisorer. 

6.4	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	   

Det kan konstateras att analysen visade att en viss nivå av fysisk aktivitet försvagar den 

arbetsrelaterade stressen. Vi kunde däremot inte påvisa att fysisk aktivitet var signifikant 

som modererande variabel till sambandet mellan studiens pressfaktorer och 

arbetsrelaterad stress. Med bättre förutsättningar kan en framtida studie genomföra en 

grundligare undersökning av revisorers aktivitetsgrad. Undersökningen hade exempelvis 

kunnat ske med hjälp av pulsband och då både kunnat få en exaktare bild av individernas 

ansträngningsnivå och även upptäcka längre perioder av stillasittande. Ett annat alternativ 



	  

50 

 

är arrangerade aktiviteter där en grupp deltog medan den andra avstod för att sedan kunna 

testa skillnaderna mellan grupperna. 
  
Tidigare studier har visat att titeltillhörighet kan ha inverkan på revisorers 

arbetsrelaterade stressnivåer (Grundy et al. 2006; Svanberg et al. 2013). Att det i vår 

studie var en ojämn fördelning mellan yrkets titlar kan ha påverkat resultatet vilket gör att 

det hade varit av intresse att genomföra framtida studier med en jämn fördelning mellan 

de olika titlarna för att se om resultatet blev detsamma. 
  
I denna studie har vi valt att fokusera på arbetsrelaterad stress. I framtida studier hade det 

därför varit av intresse att fokusera på stress överlag och då inkludera faktorer utanför 

arbetslivet som kan skapa stress. På så sätt hade det kunnat ge en mer grundlig förståelse 

för hur stor del av revisorernas upplevda stress som faktiskt beror på arbetet och hur stor 

del som grundar sig i privata faktorer. 
  
Med tanke på att flera studier har konstaterat sambandet mellan pressfaktorer och 

arbetsrelaterad stress och även resultatet av denna studie bekräftar sambandet är det 

tydligt att arbetsrelaterad stress som uppstår av pressfaktorer är ett vanligt förekommande 

problem inom revisionsbranschen. Med grund i avsaknaden av forskning som undersöker 

faktorer som kan minska det positiva sambandet mellan pressfaktorerna och 

arbetsrelaterad stress vill vi slutligen föreslå att i framtida studier vidareutveckla 

forskningen om fysisk aktivitets modererande effekter och även undersöka andra 

alternativa modererande variabler både inom revisionsbranschen och andra områden. 
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Bilaga	  1:	  Följebrev	  
Rubrik: Här kommer vår enkät för vidarebefordring till ... medarbetare inom revision 
 

Hej! 
  
Vi är två elever som läser tredje året på ekonomiprogrammet vid Kristianstad Högskola 
med inriktning redovisning och revision. Vi skriver nu vårt examensarbete och behöver 
hjälp med att skicka ut enkäter för att kunna genomföra vår studie. Vi hade varit djupt 
tacksamma om du kunde besvara enkäten och vidarebefordra detta mail till de anställda 
på ditt kontor som arbetar med revision (Radera detta stycke och vidarebefordra texten 
nedan). 
 
Rubrik: Tacksamma för er hjälp 
 

Hej!  
 

Vi är två studenter som skriver en c-uppsats inom revisionsområdet vid Högskolan i 
Kristianstad. Vår målgrupp är revisionsmedarbetare. Vi skulle vara tacksamma om du 
hade kunnat tänka dig att avvara 5 minuter för att besvara våra frågor. 
 

För att komma till enkäten, klicka på länken nedan: 
https://www.webbenkater.com/s/78d4023  
 

- Uppmuntra gärna dina kollegor att svara eftersom vi inte har någon möjlighet att skicka 
ut påminnelser.  
 

- Alla svar behandlas anonymt. Enskilda personer kommer inte att vara identifierbara. 
Om du undrar över något eller har några synpunkter kring vår enkät, skicka gärna ett 
mail till oss!  
 

Stort tack på förhand för din medverkan och för att du bidrar till att din revisionsbyrå 
representeras med hög svarsfrekvens i vår studie! 
 

Med vänliga hälsningar 
Frida Johansson & Hanna Johansson 
Högskolan Kristianstad 
 

Kontaktuppgifter 
Frida Johansson - frida.johansson0107@stud.hkr.se 
Hanna Johansson - hanna.johansson0086@stud.hkr.se 
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Bilaga	  2:	  Enkät
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