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1 Inledning  

Det första kapitlet i uppsatsen inleds med en presentation av bakgrunden till det valda 

ämnet och därefter presenteras problematiseringen som kommer att bestå av tidigare 

forskning inom ämnet. Problematiseringen leder sedan vidare till uppsatsens syfte och 

kapitel ett avslutas sedan med uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund  

Inom revisionsbranschen är komplicerade frågeställningar och hög arbetsbelastning en 

del av revisorns vardag (Broberg, 2013b). Revision handlar främst om att granska 

klientföretagens finansiella rapporter och förvaltning, vilket skapar en typ av trygghet för 

klientföretagens intressenter när de fattar viktiga ekonomiska beslut (Broberg, 2013b). 

Yrkesrollen som revisor är ett komplext och hårt belastat yrke eftersom revisorn idag 

behöver hantera en del olika intressen och möta olika krav från klienter, klientföretagens 

intressenter, allmänheten och lagstiftare (Broberg, 2013b). Revisorn måste agera 

professionellt samt följa regelverk och standarder, samtidigt som det ställs krav på att 

agera klientorienterat och kommersiellt. Revisorn måste se till att revisionen lever upp 

till ett mervärde som resulterar i att klienten blir nöjd (Broberg, Tagesson, Argento, 

Gyllengahm, Mårtensson, 2016). Yrket som revisor har alltid ansetts krävande men i takt 

med den samhällsenliga utveckling som sker, anses yrket ha blivit ännu mer krävande 

(Broberg, 2013a). Revisionsyrket är säsongsbetonat och karaktäriseras av ojämn 

arbetsbelastning under året, framförallt första delen av räkenskapsåret, december till 

februari, anses vara mer hektisk än de andra perioderna under året. Perioden anses 

hektiskt eftersom många klienter avslutar räkenskapsåret under perioden december till 

februari (Broberg, 2013a).  

 

Större delen av individens liv spenderas på arbetsplatsen och därför är det av stor 

betydelse att trivas och må bra på sin arbetsplats (Bryson & Freeman, 2009). 

Arbetsmiljöverket (2016) skriver utifrån en undersökning att gränsen mellan arbete och 

fritid blir allt mer otydlig. Undersökningen visar att mer än hälften av de deltagande 

ekonomerna är tungt belastade av arbetsuppgifter som resulterar i att lunchen uteblir eller 

att arbetet tas med hem efter arbetsdagen, för att fortsätta på kvällen. Arbetsmiljöverket 
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(2020) skriver att några utav de aspekter som påverkar en dålig arbetsmiljö på 

arbetsplatsen och som i sin tur påverkar medarbetarna är för långa arbetsdagar och för 

hög arbetsbelastning. En bra arbetsmiljö som präglas av en optimal arbetsbelastning och 

arbetstid påverkar medarbetarna positivt eftersom detta medför ett positivt välbefinnande 

(Arbetsmiljöverket, 2020). Yrkesrollen som revisor är ett populärt yrke men väl inne i 

rollen inser många att arbetsmiljön är tuffare än förväntat (Civilekonomen, 2019). 

Civilekonomen (2016) redogör för ett antal intervjuer med revisorer där uppfattningen 

utifrån intervjuerna är att arbetsbelastningen är tuff, personalomsättningen hög och det 

fokuseras mer på delägarnas vinst än medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Den höga 

personalomsättningen beror framförallt på den höga arbetsbelastningen som revisorer 

ställs inför och de väljer att lämna branschen. Civilekonomen (2016) skriver vidare att 

ungefär en tredjedel av deltagarna i en undersökning uttalar sig om att deras 

arbetsbelastning kommer ha en påverkan på deras välbefinnande i framtiden om 

arbetsförhållandena inte förändras. Kinman och Jones (2008) belyser hur viktigt det är att 

skapa en balans i livet för att uppnå ett sunt välbefinnande.  

 

Till skillnad från anledningarna till varför revisorer väljer att lämna branschen, så nämner 

Broberg och Gertsson (2019) att några av orsakerna till att revisorsassistenter väljer att 

lämna branschen, handlar om att yrket varken upplevs stimulerande eller 

tillfredsställande. Vidare skriver de även att beslutet att lämna branschen har ett samband 

med obalansen mellan privatliv och arbetsliv, då de anser att både det sociala livet och 

hälsan blir lidande av den höga arbetsbelastningen. Även om branschen möjliggör långa 

semestrar, så menar revisorassistenterna att det inte kompenserar för den hårda 

belastningen under högsäsongen. Ovan diskuterat utgör aspekter som påverkar 

framförallt revisorsassistenternas välbefinnande och arbetstillfredsställelse, men också 

valet att lämna branschen (Broberg & Gertsson, 2019). Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att revisionsbranschen ställer högre krav på de anställda och fler revisorer 

känner sig stressade på grund av den höga arbetsbelastningen och de långa arbetsdagarna. 

På grund av detta riskerar revisorernas välbefinnande att påverkas negativt (Kinman & 

Jones, 2008).   
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1.2 Problematisering  

Det är inte främmande att revisionsbranschen präglas av ett tufft arbetsklimat och en hög 

arbetsbelastning. Tidigare forskning visar att en revisor inte enbart utsätts för ett tufft 

arbetsklimat utan i samband med den höga arbetsbelastningen som finns, är tidspress 

också något som förekommer i branschen i större utsträckning (Margheim, Kelley & 

Pattison, 2005). Tidigare studier visar att inom revisionsbranschen är tidspress något som 

ständigt förekommer (Gundry & Liyanarachchi, 2007; Pierce & Sweeney, 2004; Broberg, 

m.fl.,2016). Tidspress är något som uppstår när människor inte använder tiden på ett 

effektivt sätt eller har för många uppgifter. Den form av tidspress som nämns i litteraturen 

och som är vanligt förekommande inom revisionsbranschen är oftast tidsbudgetpress och 

tidsdeadlinespress. Dessa två typer av tidspress är två ofta diskuterade begrepp som 

handlar om att dels kontrollera revisorns arbetade tid, dels att kunna erbjuda kunden ett 

rimligt och förmånligt revisionsarvode (Margheim,m.fl., 2005; Broberg,m.fl.,2016).  

 

Ett argument till varför studiens genomförande är relevant är på grund av att tidigare 

studier har visat på att revisionsyrket är säsongsbetonat och högsäsong råder vid 

undersökningstillfället (Broberg, 2013a; Gertsson, m.fl.,2017; Pradana & Salehudin, 

2015). Med högsäsong menas att arbetsbelastningen är högre än vad den är under 

resterande månaderna av året. Den rådande högsäsongen förklarar varför det är högst 

lämpligt och relevant att undersöka tidspress och dess inverkan på välbefinnandet under 

denna period och inte under resterande månader av året.  Då revisionsyrket är 

säsongsbetonat resulterar det i högre arbetsbelastning i perioder och är också en av 

faktorerna som leder till arbetsrelaterad tidspress (Broberg, 2013a).  

 

Tidspress är ett väl diskuterat ämne inom revision och det finns en hel del tidigare studier 

kring ämnet. Tidigare forskning inriktas däremot främst på hur tidspress påverkar 

revisorns beteende och hur detta i sin tur påverkar revisionskvalitén (Broberg, 

m.fl.,2016)). Broberg m.fl. (2016) poängterar att det bör genomföras fler studier på hur 

tidspress påverkar revisorns välbefinnande. Begreppet välbefinnande förknippas ofta med 

tidspress och är speciellt intressant ur ett arbetsgivarperspektiv. Juniper (2011) menar att 

det finns ett tydligt samband mellan individens välbefinnande och individens 
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prestationsförmåga på arbetsplatsen. Idag har välbefinnande blivit ett ämne som 

diskuteras ofta i media och diskussioner har förts hur viktigt det är att prioritera hälsa och 

välbefinnande på arbetsplatsen (Danna, & Griffin, 1999).  Danna och Griffin (1999) anser 

att ämnet är viktigt utifrån konsekvenserna som uppstår för de anställda, då de anställda 

som upplever ett negativt välbefinnande är mindre produktiva och riskerar att fatta sämre 

beslut. Vidare nämner Danna och Griffin (1999) att välbefinnande är något som har en 

delad uppfattning om dess innebörd och kan studeras utifrån fysiska, psykologiska och 

emotionella perspektiv. Subjektivt välbefinnande innebär studerande av individers egen 

bedömning av deras eget välbefinnande (Pontin, Schwannauer, Tai & Kindermann, 

2013). Subjektivt välbefinnande anses lämpligt för denna studie med syftet att studera 

individers erfarenheter, känslor och utvärdering av livet. Objektiva aspekter är motsatsen 

till subjektiva aspekter och utgår istället från individens hälsa, utbildningsnivå, 

anställning och här finns risken att den mänskliga uppfattningen undanhålls och detta är 

viktigt för att få en uppfattning för individers välbefinnande (Pontin, m.fl.,2013).  

 

Gärling, Krause, Gamble och Hartig (2014) menar att den stress som tidspress medför 

kan leda till negativa effekter på individens välbefinnande. Stressen som tidspress medför 

behöver inte enbart medföra negativa effekter utan Widmer, Semmer, Kälin, Jacobshagen 

och Meier (2012) menar att stressen som tidspressen medför även kan ha motsatt effekt. 

Widmer m.fl. (2012) beskriver de motsatta effekterna som en mer utmanande effekt som 

leder till positiva effekter på välbefinnandet i form av en bättre självkänsla. För att 

stressen ska framhäva en positiv effekt på välbefinnandet krävs det att den negativa 

effekten kan kontrolleras och hanteras av individen (Widmer, m.fl., 2012). Sambandet 

mellan tidspress och välbefinnande inom revisionsbranschen menar Broberg m.fl (2016)  

är något som det krävs vidare forskning kring.   

 

Gundry och Liyanarachchi (2007) nämner att tidspress kan ses som något som förbättrar 

prestationen men menar även att tidspress främst har en negativ påverkan på 

välbefinnandet. Forskning som gjorts tidigare kring tidspress visar att tidsbudgetpress 

leder till negativ stress och kan påverka individens välbefinnande samt produktivitet 

(Broberg, m.fl.,2016). Widmer m.fl. (2012) menar att tidspress kan både skapa positiva 

och negativa känslor hos individen. När tidspress är kontrollerat kan det ses som en 
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stressfaktor som innebär en god självkänsla och medför en positiv attityd till livet och ett 

gott välbefinnande. Widmer m.fl. (2012) argumenterar även för att om tidspress anses för 

hög och okontrollerad kan det istället få en negativ effekt på individens välbefinnande. 

Tidspress i olika situationer kan uppfattas annorlunda utifrån individens personlighet och 

har stor betydelse för hur individen uppfattar tidspress utifrån ett välbefinnande 

perspektiv (Sagiv & Schwartz, 2000; Schmidt & Umans, 2014).  

 

Förhållandet mellan tidspress och välbefinnande är ämnen som tidigare studerats och är 

ämnen som är relevanta att analysera vidare. Som tidigare nämnt fokuserar den redan 

befintliga forskningen på hur tidspress och välbefinnande går hand i hand utifrån 

revisorers perspektiv. Veterligen har det inte gjorts någon forskning kring hur skillnader 

i revisorers respektive revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress som yrket 

medför och därför anses studien fylla ett tomrum som ännu inte blivit studerat.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska om det finns skillnader mellan hur revisorers och 

revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress.  

1.4 Disposition 

Kapitel två kommer att bestå av den valda vetenskapliga metoden för studien som utgörs 

av en kvantitativ enkätundersökning. Kapitel två kommer att innehålla redogörelse för 

studiens forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsstrategi, teoretiskt perspektiv 

och slutligen kommer litteraturinsamling att behandlas. Vidare kommer kapitel tre att 

bestå av studiens teoretiska referensram som baseras på tidigare forskning bestående av 

tidspress inom revisionsbranschen och tidspressens påverkan på välbefinnandet. Det 

fjärde kapitlet kommer behandla studiens empiriska metod med enkätundersökning som 

forskningsmetod, urval och genomförande, operationalisering, svarsfrekvens och 

bortfall, analysmetod, reliabilitet och validitet samt etiska beaktanden för studien. Kapitel 

fem är en analyserande del som kommer presentera empirin utifrån tidspressens påverkan 

på välbefinnandet samt om titel har en påverkan på sambandet. Slutligen kommer 

uppsatsens sista kapitel presentera slutsatser, studiens teoretiska, praktiska och empiriska 

bidrag, begränsningar samt förslag på framtida forskning. 
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2 Vetenskaplig metod  

Kapitel två kommer att innefatta en introduktion till den valda metoden för studien samt 

även en kort presentation av argumenten för valet. Kapitlet inleds med en introduktion av 

studiens forskningsfilosofi, följt av en presentation av studiens forskningsansats som 

utgår ifrån en diskussion kring induktion och deduktion.  Därefter fortsätter kapitlet med 

en redogörelse för valet av en kvantitativ forskningsstrategi för studien. Kapitel två 

avslutas därefter med en förklaring av det teoretiska perspektivet för studien samt ett kort 

avsnitt om studiens litteraturinsamling. 

2.1 Forskningsfilosofi  

Vad som anses som aktuell kunskap inom ett forskningsområde, samt hur social 

verklighet ska studeras, delas huvudsakligen in i två kunskapsteoretiska utgångspunkter, 

interpretivism och positivism (Bryman & Bell, 2017). Inom filosofin positivism ses den 

sociala verkligheten som något som är oberoende och kan studeras utifrån ett 

vetenskapligt objektivt perspektiv. Positivism kommer från matematiken och filosofin 

baseras på fakta från verkligheten, som i sin tur består av analys av insamlad data 

(Bryman & Bell, 2017). Eftersom studiens syfte är att förklara skillnaden mellan hur 

revisorers och revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress, har valet gjorts 

att positionera studien närmare en positivistisk utgångspunkt snarare än en 

interpretivistisk. Positivistiska studier går ut på att endast verifiera det som går att mäta 

och som är meningsfullt (Bryman & Bell, 2017). Eftersom studiens fokus ligger på att 

utforska ett samband och vara objektiv anses den positivistiska studien tillämpbar. 

Intresset i studien är att objektivt undersöka skillnaderna mellan hur revisorers och 

revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress. Intresset i studien kommer att 

undersökas utifrån mätbar information och genom objektivitet, kan en förklaring ges av 

forskningsresultatet och därför anses en positivistisk filosofi tillämpbar för denna studie.  

2.2 Forskningsansats  

Sambandet mellan teori och empiri förklaras inom samhällsvetenskapen genom antingen 

induktion eller deduktion. Studiens syfte är att utforska skillnaderna mellan hur revisorers 

och revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress som yrket medför. Det finns 

en hel del tidigare studier och litteratur kring förhållandet mellan välbefinnande och 
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tidspress inom revision (Gundry & Liyanarachchi 2007; Gärling, m.fl.,2014; 

Margheim,m.fl., 2005; Otley & Pierce 1996) som inte går att bortse ifrån och därför 

valdes en deduktiv ansats där den teoretiska referensramen har utformats. En teoretisk 

modell har lyfts fram utifrån den teoretiska referensramen som kommer att testas 

empiriskt. När en modell skapas utifrån redan befintlig kunskap och teori, som sedan 

testas empiriskt, handlar det om deduktion (Bryman & Bell, 2017). Till skillnad från en 

deduktiv ansats, är en induktiv ansats en förbindelse mellan teori och empiri omvänd. 

Forskaren utgår då ifrån empirin och därefter dras generaliserbara slutsatser från det 

empiriska resultatet (Bryman & Bell, 2017). En nackdel med att tillämpa en deduktiv 

ansats är risken att gå miste om tidigare aspekter som inte påvisats men detta är en risk 

som inte anses så stor för denna studie (Deegan & Unerman, 2011). På samma sätt 

reduceras mängden tolkningstillfällen då den starka förbindelsen till tidigare teori som en 

deduktiv ansats innebär, vilket underlättar forskarnas möjlighet att vara objektiva när 

forskningen sker (Bryman & Bell, 2011).  

2.3 Forskningsstrategi  

Som tidigare konstaterats faller denna studien inom ramen för den positivistiska filosofin 

och därmed har även en deduktiv ansats tillämpats. Ämnet studeras även objektivt och 

därför anses forskningsansatsen falla inom ramen för att studien är kvantitativ (Bryman 

& Bell, 2017). En kvantitativ forskningsstrategi associeras med studier som sker i stora 

skalor innehållande information som antingen värderas eller mäts numeriskt. Det ställs 

krav på att numeriska data behöver vara objektiva för att resultatet inte ska påverkas av 

forskaren (Denscombe, 2016). Tillämpning av en kvantitativ forskningsstrategi är 

lämpligt i studien som förutsätter en omfattande svarsfrekvens som därefter kan ge en 

generell bild av om det finns skillnader mellan hur revisorers och revisorsassistenters 

välbefinnande påverkas av tidspress. Till skillnad från kvantitativ forskning är kvalitativ 

forskning förknippad med mindre studier där syftet är att skapa en djupare förståelse för 

händelsen eller problemet. Kvalitativ forskning innehåller forskarens egna värderingar 

och forskarens personlighet har stor inverkan på både analys och resultatet av studien 

(Denscombe, 2016).  
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 2.4 Teoretiskt perspektiv 

Studiens syfte är att utforska om det finns skillnader mellan hur revisorers och 

revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress inom revisionsyrket. Bryman 

och Bell (2017) beskriver att väsentlig litteratur till ett specifikt ämne fungerar som en 

motsvarighet till en teori utifrån att påverka den inriktning som den specifika studien får. 

Studiens valda teoretiska perspektiv utgörs av litteratur inom områden som anses vara 

väsentlig, för att skapa en förståelse för det som kommer att studeras och som även 

kommer att underlätta för att uppnå studiens syfte (Bryman & Bell, 2017). Det teoretiska 

perspektivet inom ämnet består därför av forskning med inriktning på välbefinnande och 

tidspress. Forskningen som valts för dessa specifika områden ger en tydlig bild av hur 

tidspress inom revisionsyrket uppstår, hur tidspress påverkar revisorers och 

revisorsassistenters välbefinnande och om det finns en skillnad mellan dess påverkan av 

tidspress. 

2.5 Litteraturinsamling  

Bryman och Bell (2017) hävdar att redan existerande litteratur utgör en betydande del i 

all form av forskning. För att skapa förståelse för vad som är välkänt inom ämnet och 

vilka begrepp som är väsentliga, behövs litteraturen utforskas av forskarna.  I studien har 

litteraturinsamlingen för den teoretiska referensramen gjorts via Högskolan Kristianstads 

databas Summon samt Google Scholar, för att utöka sökfältet med syftet att hitta relevanta 

artiklar för studien. Referenser i tidigare uppsatser har även använts för att kunna hitta 

ytterligare litteratur till denna studie. De artiklar som valts till studien är peer-reviewed 

som innebär att dessa blivit vetenskapligt granskade före publicering av artiklarna. 

Sökord som använts är baserade på engelska begrepp och för att kunna söka i Högskolan 

Kristianstads databas har några ord tillämpats vid sökningen som är: wellbeing, time-

pressure, life satisfaction, job satisfaction, life balance, timebudgetpressure och 

timedeadlinepressure. Sökorden som använts för att hitta lämpliga artiklar har varit till 

stor hjälp och bidragit med förståelse för studiens valda ämne.  
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3 Teoretisk referensram  

I detta avsnitt kommer en redogörelse för studiens litteratur och väsentliga begrepp att 

presenteras med syftet att skapa en förståelse för skillnaderna mellan hur revisorers 

respektive revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress. Kapitlet inleds med 

en beskrivning av begreppet tidspress som även innefattar tidsdeadlinespress och 

tidsbudgetpress inom revisionsbranschen. Nästa avsnitt behandlar välbefinnande och 

består av tre delar: balans i livet, arbetstillfredsställelse samt livstillfredsställelse. Kapitlet 

avslutas därefter med ett avsnitt kring tidspressens inverkan på välbefinnandet inom 

revisionsbranschen.  

3.1 Tidspress inom revision  

Inom revisionsbranschen som omfattas av både revisorer och revisorsassistenter, är 

tidspress något som är vanligt förekommande. Tidspress kan ses som ett problem 

eftersom det anses vara en källa till förekomsten av stress, men det har även visat sig ha 

en negativ inverkan på revisorers beslutsfattande (Gundry & Liyanarachchi, 2007). 

Tidspress förekommer ofta vid situationer då en större del arbete ska utföras under en 

begränsad tid (Gärling, m.fl., 2014). Tidigare studier inom revision med fokus på 

tidspress, menar att det uppstår till följd av tidsdeadlinepress och tidsbudgetpress (Gundry 

& Liyanarachchi, 2007; Margheim, m.fl.,2005; Pierce & Sweeney; 2004). Utöver dessa 

två pressfaktorer konstateras det att den höga arbetsbelastningen som revisorer ställs inför 

även anses vara en orsak till tidspress (Pradana & Salehudin, 2015). 

 

När revisorn har svårigheter att fullfölja arbetsuppgifter inom en utsatt arbetstid, uppstår 

tidsdeadlinepress (Margheim, m.fl., 2005; Gundry & Liyanarachchi, 2007). 

Tidsdeadlinepress är inte bestämd av byrån utan blir påtvingat utifrån den höga 

arbetsbelastningen eftersom arbetsuppgifterna ska vara slutförda inom en viss utsatt tid 

(Pierce & Sweeney 2004). Vidare nämner Pierce och Sweeney (2004) att 

tidsdeadlinespress tenderar att öka på revisionsbyråer som en följd av ökade krav och 

förväntningar från revisionsföretagets klienter. Ökade krav och förväntningar från 

klienterna uppkommer genom att de önskar ta del av revisionen tidigare än vad de 
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vanligtvis brukar göra, vilket resulterar i att revisorer upplever ytterligare 

tidsdeadlinepress (Jelinek & Jelinek, 2008).  

 

När revisionsbyrån fördelar färre timmar till en arbetsuppgift i förhållande till hur mycket 

arbetstid som arbetsuppgiften kräver, uppstår en form av stress genom tidsbudgetpress 

(Margheim, m.fl.,2005; Gundry & Liyanarachchi, 2007). Tidsbudgetpress definieras som 

en långvarig och kronisk stress och anses vara oförändrad under en längre tid (Pierce & 

Sweeney, 2004). Istället nämner Otley & Pierce (1996) att revisorer är väl medvetna om 

vikten av att möta tidsbudgeten eftersom det kan vara hänförligt till en framgångsrik 

karriär, vilket i sin tur också förknippas med värdefulla belöningar. Tiden som avsätts för 

en specifik arbetsuppgift har ett samband med revisionsarvodet och företagets klient. Den 

rådande konkurrensen för revisionstjänster i dagens samhälle resulterar i att byråerna har 

som mål att erbjuda lägre revisionsarvoden till företagets klienter, vilket leder till att 

tidsbudgetar blir stramare och tidsbudgetspressen högre (Broberg, m.fl.,2016; Gundry & 

Liyanarachchi, 2007). Dagens revisorer upplever en högre press att hinna slutföra 

revisionsarbetet inom den utsatta tiden vilket resulterar i att en högre tidspress uppstår 

(Broberg, m.fl.,2016; Gundry & Liyanarachchi, 2007). 

 

Hög arbetsbelastning är en faktor som har stor betydelse för tidspress inom 

revisionsbranschen, framförallt under högsäsongen som infaller under första perioden av 

ett räkenskapsår (Gertsson, Sylvander, Broberg & Friberg, 2017). Under högsäsongen är 

arbetsbelastningen betydligt högre men oftast är det under högsäsongen som 

revisionsbyråerna kräver att revisorerna håller samma kvalitet i arbetet oavsett hög- eller 

lågsäsong (Pradana & Salehudin, 2015). Under denna period utsätts revisorer för långa 

arbetsdagar, bland annat på grund av den höga arbetsbelastningen. Långa arbetsdagar är 

även förknippat med förekomsten av övertid som är vanligt förekommande inom 

revisionsbranschen (Pentland, 1993). 

 

Utifrån vad som diskuterats ovan, konstateras det att tidspress utifrån dessa tre tidigare 

nämnda aspekter, är något som vanligtvis förekommer inom revisionsbranschen där både 

revisorer och revisorsassistenter är verksamma. Till följd av de höga kraven och 
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förväntningarna som byråerna ställs inför utifrån klienternas behov, uppstår en högre 

konkurrens för revisionstjänster och bidrar till att tidspress blir högre inom branschen. 

3.2 Välbefinnande   

Att avgöra hur individen mår och hur olika individer upplever sin tillvaro kan förklaras 

utifrån olika begrepp. Det allra vanligaste sättet att förklara detta är genom begreppet 

välbefinnande. Begreppet utgörs av tre dimensioner: balans i livet, arbetstillfredsställelse 

och livstillfredsställelse (Schinmack, 2002; Greenhaus, Collins & Shaw, 2003). De tre 

dimensionerna hör i en större utsträckning samman och kan vara svåra att särskilja 

eftersom de alla tre i stort sätt utgör ett välbefinnande (Greenhaus, Collins & Shaw, 2003). 

Enligt tidigare forskning tenderar individer som upplever en balans i livet vara allt mer 

nöjda med livet och upplever både en bättre psykisk och fysisk hälsa (Carlsson, Grzywacz 

& Zivnuska, 2009; Greenhaus, Collins & Shaw, 2003; Haar, 2014).  

 

Välbefinnandet har under den senaste tiden blivit ett attraktivt forskningsområde och kan 

innefatta flera perspektiv, nämligen fysiska, sociala, emotionella och 

utvecklingsperspektiv (Juniper, 2011). Enligt Danna och Griffin (1999) är det framförallt 

viktigt att prioritera individernas hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen eftersom om 

individen trivs bra på arbetsplatsen, kommer också en högre grad av lycka att upplevas. 

Som tidigare nämnt kan välbefinnande påverkas både positivt och negativt, där positiva 

effekter kan vara framgång och en högre motivation till arbetet, medan negativa effekter 

kan vara utmattning, hälsoproblem och ibland även frustration (Widmer, m.fl.,2012). 

Arbetstillfredsställelse är något som kan leda till både negativa och positiva effekter på 

välbefinnandet, där de negativa effekterna resulterar i att revisorer i många fall väljer att 

lämna branschen på grund av de negativa effekterna (Broberg & Gertsson, 2019).  

 

För att undersöka individens hälsotillstånd är det vanligt att fokus ligger på de känslor 

som individen upplever (Bowling, 2005). Hälsa beskrivs av World Health Organization 

(1946) som ett tillstånd som består av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte 

något som enbart består av sjukdomar och svaghet. Det är alltså inte tillräckligt att enbart 

fokusera på individens frånvaro av ett icke- hälsotillstånd utan det är också viktigt att 
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fokusera på värdet av att leva (Bowling, 2005). Positiv hälsa kan vara en förmåga att 

hantera stressiga situationer, att uppleva psykiskt välbefinnande, att ha ett stabilt socialt 

nätverk runt om sig, men också att kunna känna att individen är nöjd med livet (Bowling, 

2005). Ett begrepp som ofta nämns i samband med välbefinnande är subjektivt 

välbefinnande. Begreppet innebär studerande av individens egen bedömning av det egna 

välbefinnandet (Pontin, Schwannauer, Tai, & Kinderman, 2013). Begreppet 

välbefinnande kan diskuteras utifrån subjektivt välbefinnande, men det kan även inriktas 

på psykologiskt välbefinnande (Linley, Maltby,Wood, Osborne & Hurling, 2009). Det 

psykologiska välbefinnandet består utav sex komponenter: individens autonomi, positiva 

relationer med andra, hur omvärlden hanteras, vad syftet är med livet, självacceptans och 

den personliga utvecklingen (Linley, m.fl., 2009). Eftersom studien fokuserar på hur 

individen upplever det individuella välbefinnandet, är subjektivt välbefinnande mer 

lämpligt att fokusera på än det psykologiska välbefinnandet.  

3.2.1 Balans i livet  

Godman (2017) skriver att balans i livet handlar om att hitta en balans i obalansen, snarare 

än att försöka sträva efter en hundraprocentig balans. Godman (2017) menar att strävan 

efter att uppnå en perfekt balans i livet istället kan medföra mer stress och att ständigt 

vara på topp är mer ohälsosamt och ineffektivt, än hälsosamt och effektivt. Vidare skriver 

Godman (2017) att det handlar om den egna inställningen till stress och därefter bestäms 

det hur den ska få påverka oss. Individen behöver hitta ett förhållningssätt till obalansen 

som accepteras av individen själv eftersom obalans är en del av livet (Godman, 2017).  

De flesta individer kan må bra och ha ett bra liv trots att obalans förekommer, men det 

krävs att individen inte klassificerar obalans som något negativt utan lär sig leva med det 

och hitta ett bra förhållningssätt till obalansen (Godman, 2017). Att hitta en harmonisk 

balans mellan arbete, fritid, vänner, träning och vila är högt prioriterat hos många 

individer. 

Vidare skriver Diener, Lucas och Suh (1999) att det finns ett samband mellan att uppnå 

uppsatta mål i livet och en positiv påverkan på välbefinnandet. Samtidigt hävdar Diener 

m.fl. (1999) att det omvända sambandet råder, mellan att inte nå upp till sina uppsatta mål 

i livet och en negativ påverkan på välbefinnandet. Individens mål i livet anses påverka 

välbefinnandet i hög grad, eftersom utformande av tydliga mål i livet underlättar för 
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individens vardagliga liv (Diener, m.fl.,1999). Vidare skriver Diener m.fl. (1999) att 

individer som sätter upp mål i livet upplever en högre grad av livstillfredsställelse, bättre 

självförtroende samt upplever en positiv påverkan på individuella känslor. Dessa 

individer tenderar däremot att uppleva ångestsymtom, som kan vara en följd av ökad 

stress och pressen på att uppnå de uppsatta målen (Diener, m.fl.,1999). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att balans i livet handlar om att acceptera den 

obalans som råder och hitta ett förhållningssätt som fungerar för den enskilde individen.  

3.2.2 Arbetstillfredsställelse 

Kinman & Jones (2008) definierar arbetstillfredsställelse som en utvärdering av 

exempelvis individens känslor, beteende, yrke eller sysselsättning. Arbetstillfredsställelse 

kan utöver en utvärderingssynpunkt också ses som en prioritering när individen vill 

förbättra välbefinnandet (Kinman & Jones, 2008).  Gambacorta och Iannario (2013) 

beskriver att förbättrade arbetsvillkor i form av utökad flexibilitet i yrket och antalet 

arbetstimmar i det dagliga arbetet är några av faktorerna som påverkar individens 

välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Att spendera fler timmar på arbetsplatsen kan 

vara lockande då det kan leda till högre lön och i vissa fall även en högre självuppfyllelse 

som bidrar till en ökar arbetstillfredsställelse, men individens fritid blir allt mindre och 

dyrbar (Gambacorta & Iannario, 2013).  

 

Arbetstillfredsställelse kan också leda till negativa effekter på välbefinnande inom 

revisionsbranschen då revisorer i många fall väljer att lämna branschen på grund av de 

negativa effekterna (Broberg & Gertsson, 2019). Författarna nämner vidare att hög 

arbetsbelastning, obalans mellan privatliv och arbetsliv samt att revisionsyrket varken 

upplevs stimulerande eller tillfredsställande är aspekter med negativ påverkan på 

revisorns arbetstillfredsställelse (Broberg & Gertsson, 2019). Begreppet 

arbetstillfredsställelse har framförallt en betydande roll inom revisionsbranschen för att 

få revisorerna att jobba kvar, eftersom personalomsättningen är hög och många revisorer 

väljer att lämna branschen (Broberg & Gertsson, 2019).  Som tidigare nämnt i detta 

kapitel är tidspress en faktor som framkallar stress och har i sin tur en negativ påverkan 

på välbefinnandet (Gundry & Liyanarachchi, 2007). Stressen som uppstår till följd av 

tidspress kan i sin tur påverka individens arbetstillfredsställelse. Slutligen skriver 
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Fairbrother & Warn (2008) att hög arbetsrelaterad stress leder till lägre 

arbetstillfredsställelse.  

3.2.3 Livstillfredsställelse  

Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985) definierar livstillfredsställelse som en 

helhetsbedömning av en individs livskvalitet. Livstillfredsställelse präglas av lyckan som 

individen upplever och utgörs därmed av en balans mellan positiva och negativa känslor 

som individen upplever och är även grunden för ett subjektivt välbefinnande (Diener, 

m.fl.,1985). Livstillfredsställelsen bedöms utifrån individens egna förhållanden samt hur 

individerna jämför sin livssituation med en passande och självvald livsstandard (Diener, 

m.fl., 1985). Personlighetsvariabler såsom optimism, självuppfyllande och positiva 

känslomässiga upplevelser är aspekter som förutser individens livstillfredsställelse 

(Diener, m.fl., 199). Livstillfredsställelse kan likställas med begreppet lycka där 

uppfattningen av lycka är den glädje i individens liv som varierar från dag till dag 

(Bowling, 2005). En bedömning görs utifrån individens livssituation där individens egna 

uppfattningar bestämmer gränserna. Om individen exempelvis trivs bra på sin arbetsplats 

förekommer lycka i en högre grad hos individen. Om individen istället upplever en sämre 

trivsel på arbetsplatsen kommer också den upplevda lyckan att vara lägre (Danna & 

Griffin, 1999).  

 

Utifrån vad som diskuterats i denna del av kapitlet kan det konstateras att en balans i livet, 

arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse är tre dimensioner till välbefinnande och 

är viktiga aspekter framförallt inom revisionsbranschen som omfattas av revisorer och 

revisorsassistenter.  

3.3 Tidspressens inverkan på välbefinnandet 

Tidspress förknippas ofta med revisorns välbefinnande och är speciellt intressant ur ett 

arbetsgivarperspektiv eftersom det finns ett tydligt samband mellan individens 

välbefinnande och prestationsförmågan på arbetsplatsen (Juniper, 2011). Tidspress som 

uppstår omedelbart anses vara kortsiktig och kännetecknas av hög intensitet och anses 

skadligt för revisorns välbefinnande (Pierce & Sweeney 2004). Vidare skriver Pierce och 

Sweeny (2004) utifrån en undersökning inom revisionsbranschen, att deltagarna 
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beskriver att den höga tidspress som upplevs inom revisionsbranschen har lett till 

personalbrist. Resultaten av undersökningen visar även att tidsdeadlines är en viktig del 

av styrsystemet inom branschen när det kommer till omständigheter såsom krävande 

kunder, ökad arbetsbelastning och även för den personalbrist som tidspress ger upphov 

till (Pierce & Sweeney, 2004). 

 

Tidspress är något som kan upplevas och kontrolleras olika beroende på personlighetstyp 

(Gundry & Liyanarachchi, 2007). Som tidigare nämnt i uppsatsen beskriver Gundry och 

Liyanarachchi (2007) att tidspress kan ses som något som förbättrar prestationen 

samtidigt som de menar att tidspress främst har en negativ påverkan på välbefinnandet. 

Revisorer med en viss personlighetstyp kan i vissa fall hantera tidspress bättre, därav den 

ökade prestationen under tidspress. Medan revisorer med en annan personlighetstyp 

påverkas negativt av tidspress som i sin tur går ut över revisorns välbefinnande (Gundry 

& Liyanarachchi 2007). Många revisorer upplever att den avsatta tiden för 

arbetsuppgiften är alldeles för stram än vad som anses optimalt för att kunna slutföra den, 

vilket kan påverka revisorers välbefinnande negativt (Pierce & Sweeney 2004).  

 

Även Widmer.m.fl (2012) nämner att tidspress kan ha både positiva och negativa effekter 

på individerna inom revisionsbranschens välbefinnande. För att stressen ska framhäva en 

positiv effekt på välbefinnandet krävs det att den negativa effekten kan kontrolleras och 

hanteras av individen (Widmer, m.fl.,2012). De positiva effekterna som tidspress leder 

till, hänförs till det positiva välbefinnandet och kan vara relaterade till “jaget”, som 

exempelvis uppskattning, utmanande och självuppfyllande (Widmer, m.fl., 2012). 

Tidspress som upplevs utmanande för individen är mer positivt relaterat till individen, i 

form av självuppfyllelse, snarare än för organisationen. Samtidigt kan negativa effekter 

uppstå på välbefinnandet i samband med positiva, i form av hög arbetsbelastning 

(Widmer, m.fl., 2012). Det arbetsrelaterade välbefinnandet kan både vara positivt och 

negativt och riskerar att påverka privatlivet hos individen. Vikten av att hitta balans i 

obalansen anses vara en viktig faktor för att uppnå ett sunt välbefinnande, eftersom denna 

faktor utgör en del av välbefinnandet. De positiva effekterna vid arbetsrelaterad tidspress 

är hänförliga till en allmänt positiv inställning till livet (Widmer, m.fl., 2012).  
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Som tidigare nämnt i uppsatsen är tidspress en faktor som framkallar stress och har i sin 

tur en negativ påverkan på välbefinnandet för revisorer (Gundry & Liyanarachchi, 2007). 

Stressen som uppstår till följd av tidspress kan i sin tur påverka revisorers 

arbetstillfredsställelse och påverkar därför också välbefinnandet. Fairbrother och Warn 

(2008) skriver att hög arbetsrelaterad stress leder till lägre arbetstillfredsställelse och en 

lägre grad av välbefinnande.  Livstillfredsställelse för revisorer har visat sig vara lägre 

vid långvarig stress som i vissa fall uppstår vid tidspress, då studier visar att individer 

som utsätts för långvarig stress tenderar att uppleva mindre grad av lycka och större 

hälsoproblem (Ng, Aurora & Harter, 2009).   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidspress har en stark koppling till revisorers 

välbefinnande. Tidspress kan ha både positiva och negativa effekter på revisorers 

välbefinnande men i de flesta fall har tidspress en negativ påverkan välbefinnandet. 

Tidspress är också kopplat till balans i livet, arbetstillfredsställelse och 

livstillfredsställelse som utgör dimensioner av välbefinnandet. En hög grad av dessa tre 

dimensioner leder också till en hög grad av välbefinnande eftersom dessa faktorer går 

hand i hand.  

3.4 Titel som modererande effekt  

Eftersom syftet med studien är att undersöka om titel har en utforskande effekt på 

sambandet mellan tidspress och välbefinnande, ansågs det lämpligt att även ta med en 

undersökning kring om det finns skillnader i hur detta upplevs utifrån titel. Tidigare 

forskning kring tidspressens påverkan på välbefinnandet har enbart fokuserat på 

revisorers perspektiv (Broberg, m.fl.,2016). Att utforska skillnader i hur yrkesrollernas 

välbefinnande påverkas av tidspress är en ostuderad kontext och därför anses studien fylla 

det tomrummet. Ett argument för att undersöka om det finns skillnader mellan hur 

auktoriserade revisorer och revisorsassistenter upplever tidspress är att Pierce och 

Sweeney (2004) nämner att just revisorsassistenter inte debiterar övertid eftersom de är 

oroliga för vad deras chefer ska tycka. Vidare skrivs det att revisorsassistenter upplever 

att deras arbete ska utföras på mindre antal timmar för att sedan kunna bemötas med 

respekt av de högre uppsatta revisorerna (Pierce & Sweeney, 2004).  
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Vidare skriver Pierce och Sweeney (2004) att tidsbudgetar minskar allt mer och mer 

vilket leder till ännu mer upplevd tidspress och övertidsrapportering av revisorer. 

Revisorer som arbetat längre inom branschen är i största del auktoriserade/godkända 

revisorer och upplevs allt mer bekväma med att rapportera övertid, eftersom de är väl 

inne i rollen och vet hur det fungerar kring övertidsarbete. Har revisorer arbetat länge 

inom branschen kan det antas att inte samma tävlingsinriktning upplevs och behöver inte 

heller visa framfötter på samma sätt som revisorsassistenter (Pierce & Sweeney, 2004). 

Därför är detta också ett argument till varför titel är intressant att utforska, om det finns 

skillnader mellan hur revisorer och revisorsassistenter upplever tidspress och om det har 

någon inverkan på deras välbefinnande.  

3.5 Modell  

Utifrån avsnitten i kapitel tre skapades en modell, se figur 3.1. Av figuren nedan går det 

att utläsa att sambandet mellan tidspress och välbefinnande kopplat till auktoriserade 

revisorer och revisorsassistenter är uppsatsens huvudfaktorer. I enlighet med tidigare 

forskning (Pierce & Sweeney, 2004; Gundry & Liyanarachchi, 2007; Widmer, 

m.fl.,2012) antas tidspress påverka välbefinnandet. Inom begreppet välbefinnande ingår 

tre dimensioner, balans i livet, arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse.  Tidspress 

består av två dimensioner, tidsdeadlinespress och tidsbudgetpress. Den modererande 

variabel är den som förväntas ha en påverkan på sambandet mellan de oberoende och 

beroende variablerna i form av en utforskande effekt (Denscombe, 2016). I denna studie 

utgörs den oberoende variabeln av tidspress medan den beroende variabeln utgörs av 

välbefinnandet. Den modererande variabeln i studien innefattar titeln, auktoriserade 

revisorer respektive revisorsassistent. Beroende på titel antas sambandet mellan tidspress 

och välbefinnande variera.  
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Figur 1 Uppsatsens modell 
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4 Empirisk metod  

Kapitel fyra behandlar studiens empiriska metod innefattande argument för de val som 

gjorts gällande studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en redogörelse för valet av 

en kvantitativ ansats där en enkät använts som datainsamlingsmetod, följt av en 

presentation av studiens urval och genomförande. Vidare kommer en beskrivning av 

operationalisering att presenteras där de olika variablerna för studien kommer att 

diskuteras samt av validiteten och reliabiliteten. Slutligen avslut kapitlet med en 

presentation av analysmetoden för studien samt en genomgång av undersökningens 

bortfall.  

4.1 Undersökningens metod  

För att möjliggöra en uppfyllelse av studiens syfte som är att utforska skillnader mellan 

hur revisorers och revisorsassistenters välmående påverkas av tidspress, har en kvantitativ 

metod använts i form av en enkätundersökning. Denscombe (2016) skriver att enkäter är 

en väl lämpad metod att använda då det som efterfrågas är standardiserade data och är 

inte i behov av personlig påverkan, eftersom detta är fallet i denna studie anses en 

enkätundersökning lämplig. Valet av en enkätundersökning beror även på möjligheten 

till en större svarsfrekvens, än om en intervju istället skulle genomföras (Bryman & Bell, 

2017). Enkäten utformas i webbformat och skickas ut via e-post tillsammans med ett 

följebrev, se bilaga 2, direkt till auktoriserade/godkända revisorer. Målet vid 

utformningen av enkäten var att göra den så lättförståelig som möjligt, detta för att 

undvika risken för missförstånd och bortfall, men också för att det skulle gå fort att 

genomföra. Då enkätundersökningen sker under revisionsbranschens högsäsong, anses 

det av stor betydelse att öka chansen för hög svarsfrekvens och därför utformades en 

enkät som är relativt enkel att besvara. Enkäten skapades i Webbenkäter och Evasys, för 

att säkerställa att enkätfrågorna blev korrekta och enkla att besvara för respondenten, men 

också för underlättning av konvertering till SPSS (Denscombe, 2016). Enkäten 

utformades via två plattformar eftersom Webbenkäter har ett maxantal svar som går att 

ta del av kostnadsfritt. Vidare användes Evasys för att skicka ut enkäten direkt till både 

bekanta revisorsassistenter, men också till revisorsassistenter på mindre byråer vars 

kontaktuppgifter inhämtades via byråernas hemsidor. Evasys användes eftersom 

plattformen är kostnadsfri och obegränsat med deltagare och svar går att ta del utav. 
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Insamlad data från enkätundersökningen sammanställdes därefter i SPSS. Innan enkäten 

skickades ut fick en testperson besvara enkäten för att säkerställa att frågorna var 

lättförståeliga samt för att bilda oss en uppfattning om hur lång tid det tog att besvara 

enkäten. Efter att enkäten godkänts av uppsatsens handledare skickades denna sedan ut 

till respondenterna via e-post.   

4.2 Urval och genomförande 

Utifrån studiens syfte är det lämpligt att urvalet för studien är auktoriserade/godkända 

revisorer samt revisorsassistenter. Anledningen till att både revisorer och 

revisorsassistenter inkluderas i studien är att båda parterna ingår i revisionsteamet och 

utsätts för tidspress speciellt under högsäsongen. Ytterligare en anledning till att 

undersöka båda parternas påverkan av tidspress, är att det konstaterats att det saknas 

tidigare studier kring hur tidspress påverkar välbefinnandet utifrån titel. Genom ett 

sannolikhetsurval skickades enkäten ut till 2862 auktoriserade revisorer i Sverige 

eftersom dessa har registrerat sin e-post hos Revisorsinspektionen (Revisorsinspektionen, 

2021). För att kunna nå ut till dessa 2862 registrerade revisorer erhölls en sammanställd 

lista från en tidigare uppsats som inhämtat e-postadresser från revisorsinspektionens 

databas (Revisorsinspektionen, 2021). 

 

Ett sannolikhetsurval innebär enligt Denscombe (2016) att individerna inom urvalet har 

valts ut för att lämna ett representativt resultat. Registret för de registrerade auktoriserade 

revisorerna blir därför urvalsramen för studien (Denscombe, 2016). Utskicket av enkäten 

tillsammans med ett följebrev (se bilaga 2) nådde ut till en räckvidd om 2862 

auktoriserade/godkända revisorer. Det var dock svårare att nå ut till revisorsassistenter på 

samma sätt då det saknas ett register för samtliga revisorsassistenter i Sverige. För att nå 

ut till revisorsassistenter valdes ett snöbollsurval, vilket innebär att redan valda personer 

söker sig till andra personer som sedan tas med i urvalet (Denscombe, 2016). Därefter 

fortsätter utskicket och resulterar i en växande urvalsprocess. Totalt utifrån 

snöbollsurvalet deltog 33 revisorsassistenter. En ytterligare urvalsmetod som använts för 

att nå ut till revisorsassistenter är ett bekvämlighetsurval. Ett personligt e-postmeddelande 

skickades ut till tio bekanta revisorsassistenter som besvarat enkäten och 

vidarebefordrade e-postmeddelandet med enkätundersökningen till sina kollegor som 
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arbetar som revisorsassistenter. Utöver e-postmeddelande som gick ut till bekanta 

revisorsassistenter, inhämtades kontaktuppgifterna via mindre byråer till deras 

revisorsassistenter. Av bekvämlighetsurvalet deltog sammanlagt 20 stycken 

revisorsassistenter.  

4.3 Operationalisering  

För att genomföra en undersökning utifrån studiens syfte är utgångspunkten den 

teoretiska referensramen och den teoretiska modellen för studien, se tabell 3.1. Första 

delen av enkäten innefattar sex kontrollfrågor i form av kön, ålder, familjesituation, byrå, 

antal år i branschen och antal arbetade timmar den senaste månaden. Andra delen av 

enkäten består av 27 mer ingående frågor och påståenden utifrån två kategorier, tidspress 

i arbetet och välbefinnande. Andra delen av enkäten besvaras av respondenterna utifrån 

en sjugradig likert-skala där 1=instämmer inte alls och 7= instämmer helt. Fördelen med 

att använda likert-skalan är att en mer ingående reflektion från respondenten krävs, än om 

ett svarsalternativ skulle innefatta antingen ja eller nej med endast två svarsalternativ 

(Bryman & Bell, 2017). Enkätfrågorna är neutralt men omvänt formulerade för att inte 

vägleda till ett svar utan låta respondenten besvara frågorna utifrån sin egen uppfattning 

och för att engagera respondenten ytterligare. Om samtliga frågor istället vore positivt 

laddade finns det risk att respondenten svarar likadant på samtliga frågor, men om vissa 

frågor är omvända måste respondenten vara mer engagerad vid deltagandet. 

 

Studien undersöker ett samband mellan tidspress och välbefinnande och när samband 

mäts anser Denscombe (2016) att det är viktigt att dela upp dessa två i oberoende 

respektive beroende variabler. Den beroende variabeln består av en faktor som påverkas 

av förändringen i den oberoende variabeln (Denscombe, 2016). Studiens oberoende 

variabel utgörs av tidspress medan den beroende variabeln utgörs av välbefinnande. För 

att testa reliabiliteten för varje variabel, mäts detta utifrån ett Cronbach´s alpha-värde och 

därigenom kan det säkerställas om påståendena mäter samma sak och dess relevans för 

studien. Cronbach´s alpha mäter den interna reliabiliteten och värdet varierar från 0–1 där 

1=perfekt intern reliabilitet och 0= ingen reliabilitet (Bryman & Bell, 2017). Ett 

acceptabelt Cronbach´s alpha-värde anses ligga på 0.7 (Bryman & Bell, 2017).  
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4.3.2 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln är det som ger upphov till förändringar i den beroende variabeln 

(Denscombe, 2016). Tidspress är studiens oberoende variabel som mäts utifrån fem 

(stycken) påståenden, se tabell 4.1, som tagits fram med hjälp utav inspiration ifrån 

Svanberg och Öhman (2013) och Sweeney och Pierce (2004). Tre av påståendena mäter 

tidspress i förhållande till tidsbudgeten för ett uppdrag och är hämtade från Svanberg och 

Öhman (2013). En fråga mäter tidspress i förhållande till tidsdeadlines i form av hur 

tillräcklig den disponerade tiden är för en arbetsuppgift, som är utformad utifrån tidigare 

forskning inom ämnet (Sweeney & Pierce, 2004). Förutom påståendet från Sweeney och 

Pierce (2004) kan det utläsas utifrån tidigare studier att endast tidsdeadlines har mätts 

utifrån experiment och därför anses tidsdeadline vara en variabel som är intressant att 

mäta. På grund av att inga tidigare studier mätt tidsdeadlines utifrån ett instrument, kunde 

inget tidigare utformat instrument tillämpas för studien utan ett eget påstående 

formulerades. Påståendet formulerades utifrån studiens teoretiska referensram och togs 

fram eftersom endast ett påstående inte ansågs tillräckligt för att undersöka tidsdeadline 

(Bryman & Bell, 2017).   

 

Tabell 4.1 Tidspress i arbetet 
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4.3.1 Beroende variabel  

Studiens beroende variabel utgörs av välbefinnande som påverkas av tidspress som är 

studiens oberoende variabel. Med hjälp utav Nilsson och Olssons (2014) uppsats, 

Satisfaction with life scale, Andrews and Withey´s job satisfaction scale och Bradburn´s 

Affect Balance scale och den teoretiska referensramen för studien, har 22 påståenden 

utformats som mäter välbefinnandet.  Livstillfredsställelse är den första dimensionen som 

mäter välbefinnandet hos individen och mäts utifrån fem påståenden där respondenten 

svarat utifrån instämmer inte alls och instämmer helt (tabell 4.2). Dessa fem påståenden 

kring livsstilstillfredställelse har utformats med hjälp utav Satisfaction with life scale 

(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Arbetstillfredsställelse är den andra 

dimensionen som mäter välbefinnandet utifrån sju frågor (tabell 4.3). De sju frågorna 

kring arbetstillfredsställelse har utformats med hjälp av Andrews and Withey´s job 

satisfaction scale (Andrews & Withey, 1974). Den sista dimensionen som mäter 

välbefinnandet hos individen är balans i livet där respondenten fick ta ställning till tio 

påståenden kring hur individen upplevt sina känslor den senaste veckan (tabell 4.4). Dessa 

tio påståenden har utformats med hjälp utav Bradburn´s Affect Balance Scale (Bradburn, 

1969).   

 

Tabell 4.2 Livstillfredsställelse 
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Tabell 4.3 Arbetstillfredsställelse 

 

Tabell 4.4 Balans i livet 

 

4.3.3 Modererande variabel  

Syftet med studien är att utforska skillnader mellan hur revisorers och revisorsassistenters 

välbefinnande påverkas av tidspress. En modererande variabel är den som förväntas ha 

en påverkan på sambandet mellan de oberoende och beroende variablerna i form av en 

förstärkande eller försvagande effekt (Denscombe, 2016).  Titel är en variabel som mäter 
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om den anses påverka sambandet mellan tidspress och välbefinnande. Exempelvis om 

sambandet mellan tidspress och välbefinnande hos auktoriserade revisorer är starkare än 

hos revisorsassistenter, är titel en modererande variabel som förstärker sambandet mellan 

tidspress och välbefinnandet hos den godkända eller auktoriserade revisorn. Den 

godkända revisorn med revisorsexamen har tidigare varit en mellankategori men har nu 

slagits ihop med de auktoriserade revisorerna (Bolagsverket, 2018).  Titel som är studiens 

modererande variabel mäts genom fråga fyra som har tre svarsalternativ där respondenten 

får klicka i antingen, auktoriserad revisor, godkänd revisor eller revisorsassistent.  

4.3.4 Kontrollvariabel  

För att minimera risken för felaktigheter i slutsatsen kring sambandet mellan tidspress 

och välbefinnande inom revisionsbranschen, har sex frågor som mäter studiens 

kontrollvariabler utformats, kön, ålder, familjesituation, byrå, antal år i branschen samt 

antal arbetade timmar den senaste månaden. Kontrollvariablerna anses inte vara det 

huvudsakliga intresset i studien, utan kontrollvariablerna används för att kontrollera den 

oberoende variablens påverkan på de beroende variablerna (Bryman & Bell, 2017). 

Folkhälsomyndigheten (2021) nämner att män generellt sett inte är stressade i samma 

utsträckning som kvinnor. Därför anses kön vara en variabel som är utav intresse att 

undersöka och se om det kan ha någon påverkan på respondenternas nivå på tidspress. I 

fråga ett i enkäten fick respondenterna ange sin könstillhörighet. Tidigare studier påvisar 

att det finns ett samband mellan ålder och upplevd arbetsrelaterad stress. Sparks, Cooper, 

Fried och Shirom (1997) nämner att det finns ett positivt samband mellan ålder och 

arbetsrelaterad stress medan Ernst-Kossek, Kalliath och Kalliath (2012) påvisar att det 

finns ett negativt samband. På grund av detta anses variabeln ålder vara intressant att 

undersöka om det har någon påverkan på resultatet. Variabeln mäts genom fråga två där 

respondenten anger sin ålder i hela år. Familjesituation är en kontrollvariabel som 

kommer att undersökas i studien då det finns ett samband mellan tidspress och individens 

familjesituation, enligt tidigare forskning (Ng, m.fl.,2009). Individer som lever i en 

relation upplever tidspress i en högre grad än de som inte lever i en relation (Ng, m. 

fl,2009).  Kontrollvariabeln familjesituation mäts utifrån fråga tre där respondenten får 

besvara dess familjesituation utifrån ensamstående med barn, ensamstående utan barn, 

partner med barn och partner utan barn.  
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Svanberg och Öhman (2013) skriver att tidspress upplevs i en större utsträckning på större 

revisionsbyråer än på mindre revisionsbyråer. För att analysera om byråtillhörighet är en 

faktor som påverkar sambandet mellan tidspress och välbefinnandet undersöks det utifrån 

fråga fem. Fråga fem består av åtta svarsalternativ: PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant 

Thornton, BDO, Mazars eller annan revisionsbyrå. Tidigare studier inom ämnet har 

påvisat att revisorer med färre år i branschen upplever en högre nivå av tidspress än 

revisorer med fler års erfarenhet i branschen (Gundry & Liyanarachchi, 2006; Sweeney 

& Pierce, 2006). Andra studier visar på det motsatta sambandet (Otley & Pierce, 1996) 

och därför anses antal år i branschen vara en variabel som är intressant att undersöka om 

resultatet blir annorlunda beroende på denna variabel. Antal år i branschen mäts utifrån 

fråga sex där respondenten får fylla i antal år inom branschen. Antal arbetade timmar den 

senaste månaden är den sista kontrollvariabeln och mäts genom fråga sju där 

respondenten får ange antal arbetade timmar den senaste månaden (april). 

4.5 Svarsfrekvens och bortfall  

Totalt skickades enkäten ut till 2862 auktoriserade/godkända revisorer och av dessa kom 

sammanlagt 156 stycken tillbaka på grund av okänd avsändare eller att e-postadressen 

inte längre existerade, se tabell 4.5. En stor del av undersökningens utskick var beroende 

av att mottagaren vidarebefordrade e-postmeddelandet till revisorsassistenter på deras 

byrå och därför kan det inte säkerställas hur många revisorsassistenter som egentligen 

blivit erbjudna att delta i undersökningen. Det är omöjligt att beräkna svarsfrekvens och 

bortfall för revisorsassistenter på samma sätt som för auktoriserade/godkända revisorer, 

eftersom det inte finns någon statistik på totalt antal revisorsassistenter i Sverige. Efter 

att enkätundersökningen på webenkäter.com avslutades erhölls 150 svar, varav 146 var 

fullständiga. Enkätens frågor var obligatoriska, att endast 146 av 150 var fullständiga 

tyder på att alla respondenter inte fullföljt enkäten. Fyra av respondenterna fullföljde inte 

enkäten och besvarade inte frågorna för studiens beroende variabel och togs därför bort. 

Ytterligare två svar togs bort vid analysen eftersom de besvarades av en testperson vilket 

resulterade i en total svarsfrekvens utifrån webenkäter.com, på 144 fullständiga svar. 

Utifrån enkätundersökningen som besvarades i Evasys erhölls totalt 20 svar från enbart 

revisorsassistenter. Utifrån både webenkäter.com och Evasys erhölls totalt 53 fullständiga 

svar ifrån revisorsassistenter. En bidragande faktor till varför deltagandet var lågt i 

förhållande till hur många enkäten skickades ut till, kan vara att enkäten endast kunde 
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besvaras under en vecka. Två dagar under perioden inträffade på en helg och en dag var 

afton vilket kan innebära att vissa kan ha tagit en extra dag ledigt. Studiens svarsfrekvens 

blev sex procent för auktoriserade/godkända revisorer, se tabell 4.5 Det råder inget tvivel 

om att svarsfrekvensen är relativt låg i förhållande till hela populationen som enkäten 

skickades ut till. Den rådande högsäsongen för tidpunkten av enkätundersökningens 

utskick anses därför ha ett samband med den relativt låga svarsfrekvensen. Revisorer har 

mycket att göra under perioden som enkätundersökningen skickades ut, dessutom råder 

ett högt tryck av enkätutskick till revisionsbyråer, då många studenter skriver sin 

kandidatuppsats under samma period. Dessa två faktorer anses vara något som påverkar 

den relativt låga svarsfrekvensen av populationen.  

Tabell 4.5 Bortfall och svarsfrekvens från auktoriserade/godkända revisorer 

 

Tabell 4.6 illustrerar könsfördelningen utifrån de svarande auktoriserade/godkända 

revisorerna som enkätundersökningen skickades ut till och som har deltagit. Det går att 

konstatera att studiens respondenter är representativa för urvalet som gjorts när det 

kommer till auktoriserade och godkända revisorer som haft en registrerad e-postadress 

hos Revisorsinspektionen.  

Tabell 4.6 Könsfördelning bland svarande auktoriserade/godkända revisorer 

 

Samma jämförelse som ovan har även gjorts för byråfördelning utifrån svarande 

auktoriserade/godkända revisorer (tabell 4.7). Bortfallsanalysen utifrån Big 4 och Non big 

4 hämtades data från en sammanställning av registrerade revisorer i Sverige utifrån 

Revisorsinspektionen (2021). Bortfallsanalysen jämfördes därefter med mätbara 

Totalt Urval 2862

Ingen e-post/avregistrerad 156

Antal utskick via e-post 2706

Har inte svarat 2542

Antal svar 164

Svarsfrekvens 6%
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uppgifter från 2021-05-11. Även här kan det konstateras att respondenterna representerar 

urvalet som gjorts av auktoriserade/godkända revisorer.  

 

Tabell 4.7 Byråfördelning bland svarande auktoriserade/godkända revisorer 

 

Slutligen bör tolkningen av analysen göras med försiktighet, eftersom det inte går att 

bedöma svarsfrekvens och bortfallsanalys på hela urvalet, då populationen för 

revisorsassistenter saknas samt den låga svarsfrekvensen.   

4.6 Analysmetod  

För att besvara studiens syfte kommer insamlad data att sammanställas och analyseras i 

dataprogrammet SPSS som används för statistiska dataanalyser. Först kommer den 

beskrivande statistiken att presenteras för studiens olika variabler. Första steget i analysen 

av det empiriska materialet var att omvandla data från webbänketer.com samt från Etill 

SPSS. Därefter kommer den beskrivande statistiken att presenteras där exempelvis 

medelvärde och standardavvikelse har beräknats av samtliga variabler. I analysen av 

datamaterialet kommer även ett Cronbach's alpha test att göras på samtliga beroende samt 

oberoende variabler. Dock kommer inte detta test genomföras på Bradburn´s Affect 

Balance scale då måttet istället kommer att mätas genom subtraktion av de negativa 

påståendena från de positiva. Cronbach's alpha test har genomförts eftersom det testar 

den interna reliabiliteten av de olika måtten. Som tidigare har nämnt så anses ett 

Cronbach´s alpha-värde som ligger över 0,7 vara acceptabelt (Bryman & Bell, 2017).  

 

Pearsons korrelationstest tillämpas för att undersöka eventuella korrelationer mellan 

variablerna. Pearsons korrelationstest visar om det finns positiva eller möjligtvis negativa 

korrelationer mellan studiens oberoende och beroende variabler. Korrelationskoefficient 

bör ligga mellan -1 och +1 och när koefficienten anses vara perfekt positiv är värdet +1, 

medan en perfekt negativ korrelation har värdet -1 (Pallant, 2010). Eftersom studien 
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innefattar ett stort stickprov är inte ett normalfördelningstest nödvändigt, utan det antas 

att studiens variabler är normalfördelade eftersom studiens stickprov är större än 100 

(Pallant, 2010). Om studiens variabler inte vore normalfördelade, skulle Spearmans 

korrelation istället tillämpas (Pallant, 2010). Eftersom Pearsons korrelationsmatris endast 

utgör om det finns korrelation mellan studiens variabler, kommer även en multipel 

regressionsanalys att genomföras för att avgöra om de olika variablerna påverkar 

varandra (Pallant, 2010).  

4.7 Reliabilitet och validitet  

Validitet och reliabilitet är två mått som mäter trovärdigheten samt tillförlitligheten i 

studien. Reliabilitet mäter tillförlitligheten i studien, det vill säga om studien skulle 

genomföras på nytt, i vilken utsträckning skulle resultatet då bli detsamma. Medan 

validitet undersöker i hur stor utsträckning forskaren mäter det som ska mätas i studien 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

Neutrala påståenden var en viktig aspekt vid utformandet av enkäten för att skapa 

objektivitet. Påståendena hämtades från tidigare (forskares) undersökningar vilket 

innebär att påståendena tidigare har mätts och kontrolleras att dessa mäter det som det 

avser att mäta. För att öka reliabiliteten vid enkätundersökningen testades enkäten på en 

testperson innan undersökningen publicerades. Fördelen med detta var att här kunde 

eventuella problem eller tolkningsfel upptäckas och hinna korrigeras innan enkäten 

skickades ut. Tidspress och välbefinnande kan uppfattas som känsliga områden att 

besvara och kan därför medföra en risk att reliabiliteten minskas. Men för att förhindra 

detta och öka reliabiliteten behandlades respondenternas svar konfidentiellt. Utöver 

reliabilitet, är validitet något som är viktigt att uppnå i studien så att det som avses mätas 

faktiskt mäts i undersökningen. Frågorna i enkäten utformades därför utifrån studiens 

teoretiska modell (se figur 3.1).  

 

Reliabiliteten i studien testades även genom att kontrollera den interna reliabiliteten i 

studiens mätinstrument. Den interna reliabiliteten visar på hur de olika mätinstrumenten 

mäter samma sak. Den interna reliabiliteten testades genom ett Cronbach´s alpha, vilket 
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ger ett genomsnittligt mått på korrelationen mellan alla mått inom samma mätinstrument. 

Ett accepterat Cronbach´s alpha-värde bör ligga vid 0,7 procent vilket innebär att 

reliabiliteten för mätinstrumentet är högt (Bryman & Bell, 2017). Medelvärden togs också 

fram för respektive mätinstrument för att göra en jämförelse mellan variablerna. 

Cronbach´s alpha testades på två dimensioner av välbefinnande, samt för studiens 

oberoende variabel, tidspress (se tabell 5.8 & 5.9).  

 

Som tidigare nämnt mäter validitet vad som är relevant för studiens sammanhang och 

behandlar användningen av rätt mått vid rätt tillfälle (Bryman & Bell, 2017). För att skapa 

validitet i enkätundersökningen har relevanta begrepp använts som tidigare har förklarats 

och använts i den teoretiska referensramen.  Validiteten i studien har uppnåtts då 

validerade instrument som testats tidigare, har använts för studien. Begreppen har mätts 

på samma sätt som i tidigare forskning kring ämnet. Utifrån vad som diskuteras ovan 

kring reliabilitet och validitet anses det vara något som förekommer genomgående i 

studien.  

4.8 Etiska beaktanden  

Studiens syfte är att utforska om det förekommer skillnader i hur revisorers och 

revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress som yrket innebär. För att 

uppfylla syftet behövde auktoriserade/godkända revisorer samt revisorsassistenter 

besvara enkäten för att kunna mäta och analysera svaren för att därefter testa modellen, 

se figur 3.1. Vid datainsamling ska insamlingen ske på ett etiskt korrekt sätt samt förhållas 

till de regler som existerar (Denscombe, 2016). Enligt Bryman och Bell (2017) finns det 

etiska principer i form av krav som gäller för bland annat svensk forskning. Dessa etiska 

principer och krav utgörs av informationskrav, anonymitetskrav, samtyckeskrav och 

nyttjandekrav. Vid utformandet av enkätfrågorna benämndes inte vilken dimension av 

välbefinnande som frågorna behandlade, men däremot fick mottagarna ta del utav syftet 

med undersökningen i följebrevet och därmed är informationskravet uppfyllt. 

Respondenterna fick enbart ta del av informationen att enkäten mäter hur en 

godkänd/auktoriserad revisor/revisorsassistent upplever tidspress och hur det påverkar 

välbefinnandet.  
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Genom att inte avslöja vilken dimension frågorna behandlar vägleds inte heller 

respondenterna till ett specifikt svarsalternativ. I samband med enkätutskicket fick 

mottagarna ett följebrev där det bland annat framgick att alla svar hanteras konfidentiellt, 

vilket är i linje med anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2017). I följebrevet som 

skickades med enkäten, nämndes inte ordagrant att undersökningen var frivillig, dock 

nämndes att deltagandet i undersökningen uppskattas och därmed är även 

samtyckeskravet uppfyllt för undersökningen (Bryman & Bell, 2017). Genom en 

beskrivning i följebrevet att två studenter från Högskolan Kristianstad genomför en 

enkätundersökning som används till en kandidatuppsats, uppfylls även nyttjandekravet 

eftersom svaren används för att uppfylla studiens syfte. Bryman och Bell (2017) nämner 

att forskare har skyldighet att försäkra sig om att ingen av respondenterna drabbas av 

personlig, psykologisk eller fysisk skada. Enkätundersökningens utskick anses inte utgöra 

någon av ovannämnda skador för respondenterna, då undersökningen behandlar tidspress 

och välbefinnande i form av neutrala frågor där respondenten inte blir vägledd till ett 

specifikt svar. Deltagandet i undersökningen anses således inte orsaka någon negativ 

effekt för respondenterna som går i linje med personlig, psykologisk eller fysisk skada.  
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5 Empirisk analys  

I kommande kapitel kommer enkätundersökningens resultat att presenteras och 

analyseras. Kapitlet inleds med en presentation av beskrivande statistik för studiens 

kontrollvariabler, beroende, oberoende och modererande variabler. Därefter kommer 

även en presentation av ett t-test av den modererande, oberoende och beroende variabeln 

att göras. Vidare kommer en analys av studiens teoretiska modell att presenteras utifrån 

en korrelationsmatris och en multipel linjär regressionsanalys. Kapitel fem avslutas 

därefter med en redogörelse av resultatet och en sammanställning av analysen.  

5.1 Beskrivande statistik  

Den beskrivande statistiken presenteras för att skapa en överblick av det insamlade 

empiriska materialet.  

 5.1.1 Kontrollvariabel  

Genom att jämföra könsfördelning utifrån respondenterna konstateras enligt tabell 5.1 att 

56,7 procent består av män respektive 43,3 procent består av kvinnor. Det kan därmed 

konstateras att det är en relativt jämn fördelning utifrån kön. Kontrollvariabeln kön utgör 

en dummyvariabel där man kodas som (0) och kvinna (1) 

Tabell 5.1 Könsfördelning 

 

Respondenterna fick vidare besvara en fråga om deras familjesituation utifrån fyra 

svarsalternativ, ensamstående med barn, ensamstående utan barn, partner utan barn 

respektive partner med barn, se tabell 5.2. Utifrån tabell 5.2 går det att utläsa att 

majoriteten av respondenternas familjesituation är partner med barn, då 53,7 procent 

besvarade sin familjesituation med det alternativet. Vidare besvarade 20,7 procent att 

deras familjesituation består av partner utan barn, vilket utgör 34 svar. När det kommer 

till svarsalternativen ensamstående, besvarade 19,5 procent att de är ensamstående utan 

barn och 6,1 procent att de är ensamstående med barn, se tabell 5.2. Familjesituationen 

kodades så att ensamstående med barn (1), ensamstående utan barn (2), partner utan barn 
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(3) och partner med barn (4). Vidare skapades två dummyvariabler, där den ena 

utformades utifrån de som har barn med kodningen (1) och de som inte har barn kodades 

(0). Den andra dummyvariabeln kodas så att ensamstående oavsett barn eller inte kodas 

(1) och partner oavsett barn eller inte kodades (0).  

Tabell 5.2 Familjesituation 

 

Respondenternas byråtillhörighet går att utläsa från tabell 5.3 som presenteras nedan. 

Både PwC och EY representerar 11,6 procent vardera av svarsfrekvensen som utgör 19 

svar från respektive revisionsbyrå. Vidare står KPMG för 12,8 procent av 

byråtillhörigheten med 21 respondenter. Deloitte står för 1,2 procent då endast två utav 

respondenterna tillhör den revisionsbyrån. På samma sätt representerar 6,7 procent av 

respondenterna Grant Thornton med totalt 11 svar. BDO representerar en andel på 4,3 

procent som utgör sju svar och Mazars med endast två deltagare representerar 1,2 procent.  

Majoriteten på 50,6 procent representerar annan revisionsbyrå utöver Big 7 med totalt 83 

svar. Byråtillhörighet kodades så att PwC (0), EY (1), KPMG (2), Deloitte (3), Grant 

Thornton (4), BDO (5), Mazars (6) och annan revisionsbyrå (7). Utifrån tabell 5.3 går det 

även att konstatera att generellt sätt är fördelningen mellan Big 4 och Non Big 4 relativt 

jämn.  För att underlätta analysen av kontrollvariabeln byråtillhörighet gjordes ytterligare 

en omkodning där PwC, EY, KPMG och Deloitte ingår i Big 4 och kodas (0) medan Grant 

Thornton, BDO, Mazars och annan revisionsbyrå benämns Non Big 4 och kodas (1).  

Tabell 5.3 Fördelning mellan byråtillhörighet 
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I tabell 5.4 nedan presenteras respondenternas ålder, antal år inom revisionsbranschen 

samt antalet arbetade timmar den senaste månaden (april).  Den yngsta respondenten är 

22 år gammal, medelåldern är 41,85 år och den äldsta är 71 år gammal med en 

standardavvikelse på 13,53. När det kommer till antal år inom revisionsbranschen utifrån 

respondenterna är den kortaste tiden ett år, medellängden på åren inom branschen 16,19 

år och det längsta 47 år. Standardavvikelsen avseende antal år inom revisionsbranschen 

uppgår till 12,63. Utifrån tabellen går det att konstatera att fyra respondenter utav 164 

inte besvarat hur många timmar de arbetat den senaste månaden, vilket kan bero på att 

respondenten inte haft någon uppfattning om antalet arbetade timmar under april månad. 

En annan möjlig orsak kan vara att de fyra respondenterna inte haft möjlighet att stämma 

av antalet arbetade timmar när enkätundersökningen genomfördes och därmed inte 

besvarat frågan. Det minsta antalet arbetade timmar uppgick till 40 och det högsta antalet 

arbetade timmar uppgick till 300. Medelvärdet på antalet arbetstimmar i april motsvarar 

177,47 timmar, med en standardavvikelse på 47,550.  

Tabell 5.4 Beskrivande statistik för ålder, antal år i branschen och arbetade timmar 

 

5.1.2 Beroende variabel  

Som tidigare nämnt i denna studie så utgörs den beroende variabeln av välbefinnande och 

mäts utifrån tre mått, nämligen Satisfaction with life scale, Andrews and Withey´s job 

satisfaction och Bradburn's Affect Balance scale. Inledningsvis kommer den beskrivande 

statistiken utifrån ovannämnda mått att presenteras följt av en presentation av 

reliabiliteten i de tre måtten av välbefinnande. Påståendena för Satisfaction with life scale 

har vänts om så att desto högre siffra respondenten anger, desto högre livstillfredsställelse 

upplever individen.  På samma sätt har de tre sista påståendena för Andrews and Withey´s 

job satisfaction vänts om så att en hög siffra indikerar på hög arbetstillfredsställelse. Tre 

utav de sju påståendena vändes om för att möjliggöra en jämförelse mellan alla sju 
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påståenden för Andrews and Withey´s job satisfaction.   När det gäller Bradburn´s Affect 

balance scale så användes inte en Cronbach´s alpha-värde, utan här adderas alla positiva 

värden för att därefter subtrahera de negativa värdena. Ett positivt värde innebär en hög 

grad av välbefinnande utifrån dimensionen balans i livet.  

 

Den beskrivande statistiken för Satisfaction with life scale visar på att det högsta 

medelvärdet av de fem påståendena utgörs av om jag kunde leva om mitt liv hade jag inte 

ändrat något, se tabell 5.5 Att detta påstående har högst medelvärde av alla fem påstående 

tyder på att i genomsnitt är de flesta revisorerna relativt tillfredsställda med deras 

livssituation eftersom de inte hade förändrat deras liv om de fick möjligheten. Av de tre 

måtten som mäter välbefinnandet så är Satisfaction with life scale det mått som besvarats 

av flest respondenter, 164 stycken vilket utgör hela urvalet som valt att delta i 

undersökningen (tabell 5.5). Påståendet tillståndet i mitt liv är perfekt har den lägsta 

standardavvikelsen på 1,490, vilket indikerar på att avvikelsen från medelvärdet 4,63 är 

relativt lågt. Reliabiliteten på måttet Satisfaction with life scale har ett Cronbach's alpha-

värde som ligger på 0,88 vilket är över det accepterade värdet på 0,7 och anses därför 

vara av hög reliabilitet (tabell 5.5).  

Tabell 5.5 Beskrivande statistik för Satisfaction with life scale 

 

Den beskrivande statistiken för Andrews and Withey´s job satisfaction scale visar att fem 

av sju påståenden har relativt höga medelvärden och dessa utgörs av arbete, 

arbetsuppgifter, arbetskollegor, arbetsmiljö samt stöd från omgivningen på 

arbetsplatsen, se tabell 5.6. Det högsta medelvärdet ligger på 6,05 vilket är generellt högt 

i jämförelse med de andra påståendena för Andrews and Withey´s job satisfaction scale. 
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Att medelvärdet är relativt högt för fem av de sju påståendena kring trivsel på 

arbetsplatsen, tyder på att respondenterna trivs bra på sin arbetsplats. Medelvärdet på de 

två andra påståendena är lägre, vilket generellt tyder på att respondenterna upplever att 

arbetsbelastningen och antal arbetade timmar inte är hållbart. Påståendet som berör dina 

arbetsuppgifter har den lägsta standardavvikelsen och förklarar att påståendets avvikelse 

från medelvärdet är lägst. Andrews and Withey´s job satisfaction scale har en hög intern 

reliabilitet då Cronbach´s alpha-värdet ligger på 0,834 vilket är över värdet på 0,7 som 

anses acceptabelt.  

Tabell 5.6 Beskrivande statistik för Andrews and Withey´s job satisfaction 

 

Påståendena som mäter välbefinnandet utifrån Bradburn´s Affect Balance scale kodades 

om så att nej (0) och ja (1). Den beskrivande statistiken för Bradburn´s Affect Balance 

scale kan det konstateras att endast 162 utav 164 respondenter har tagit ställning till 

samtliga påståenden, se tabell 5.7. Bradburn´s Affect Balance scale mäts utifrån att alla 

positiva påståenden subtraheras med de negativa påståendena och utifrån detta blir det 

lägsta värdet -5 och detta värde har endast en av respondenterna angivit, se tabell 5.7. 

Reliabiliteten av Bradbrund´s Affect Balance scale undersöks inte utifrån ett Cronbach's 

alpha-värde som de andra två måtten (har gjort), utan mäts genom att subtrahera de 

negativa effekterna från de positiva effekterna.  Utifrån tabell 5.7 går det att konstatera 

att det är generellt många positiva värden, vilket tyder på att respondenterna generellt sett 

upplever ett högt välbefinnande utifrån denna dimensionen. 
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Tabell 5.7 Beskrivande statistik för Bradburn´s Affect Balance scale 

 

Utifrån ovan diskussion kring Andrews and Withey´s job satisfaction scale, Satisfaction 

with life scale och Bradburn's Affect Balance scale, konstateras det att Satisfaction with 

life scale är besvarat av respondenterna i något större utsträckning än de andra två 

dimensionerna av välbefinnande, se tabell 5.8. Den högsta reliabiliteten utgörs av 

dimensionen Satisfaction with life scale där Cronbach´s alpha-värdet är 0,88, vilket är en 

bit över de accepterade värdet på 0,7. Högst medelvärde av de tre dimensionerna av 

välbefinnande har Andrews and Withey´s job satisfaction scale, vilket indikerar att 

respondenterna trivs på sin arbetsplats då detta mått har det högsta medelvärdet. Slutligen 

kan det även konstateras att respondenterna upplever högre arbetstillfredsställelse än 

livstillfredsställelse, eftersom medelvärdet för arbetstillfredsställelse är högre.  

Tabell 5.8 Beskrivande statistik för välbefinnandets tre dimensioner
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5.1.3 Oberoende variabel  

Precis som den beroende variabeln, har det tidigare i studien nämnt att studiens oberoende 

variabel utgörs av tidspress. För att mäta tidspress bildades fem påståenden där tre utav 

dessa påståenden hämtades från Svanberg och Öhman (2013), ett påstående hämtades 

från Sweeney och Pierce (2004) och ett påstående utformades på egen hand utifrån 

studiens teoretiska referensram. Påståendena undersöker om revisionsyrket medför 

tidspress utifrån tidsdeadlines och tidsbudgetar. Påståendet jag har svårigheter att 

fullfölja arbetsuppgifter inom en utsatt tid, vändes om för att möjliggöra en jämförelse 

mellan de andra påståendena. När detta påstående vändes om indikerar en hög siffra att 

en hög grad av tidspress förelåg. De två högsta medelvärden för de fem påståendena som 

utgör studiens oberoende variabel, jag har svårigheter att fullfölja arbetsuppgifter inom 

en utsatt arbetstid och om du inte underrapporterar tid, uppnår du din tidsbudget då, har 

ett medelvärde på 4,68 respektive 4,49, vilket är relativt högt (se tabell 5.9). Ett högt 

medelvärde utifrån tabell 5.9 indikerar i att genomsnitt upplever revisorerna att de har 

svårigheter att fullfölja arbetsuppgifter under en utsatt tid samt att uppnå sin tidsbudget, 

vilket medför en högre grad av tidspress. Påståendet jag har svårigheter att fullfölja 

arbetsuppgifter inom en utsatt arbetstid, har en relativ låg standardavvikelse vilket 

betyder att avvikelsen från medelvärdet 4,68 är lågt. Påståendet när det gäller 

tidsdeadlines, har det lägsta medelvärdet på 3,49, vilket tyder på att revisorerna generellt 

sett upplever att tiden för ett jobb oftast är tillräcklig. Variabeln tidspress har en hög intern 

reliabilitet då Cronbach´s alpha värdet ligger på 0,824, vilket är över det värde på 0,7 som 

anses acceptabelt. 

Tabell 5.9 Medelvärde och standardavvikelse för tidspress 
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5.1.4 Modererande variabel 

Den modererande variabeln utgörs av titel och består av auktoriserad/godkänd revisor 

och revisorsassistent. I tabellen går det att utläsa att 57 procent utgör auktoriserade 

revisorer, 11 procent utgör godkända revisorer samt 32 procent utgör revisorsassistenter. 

Resultatet tyder på att majoriteten på totalt 68 procent av respondenterna innehar titeln 

auktoriserad respektive godkänd revisor och det är alltså fler revisorer som besvarat 

enkäten jämfört med revisorsassistenter, på 32 procent, se tabell 5.10. Den modererande 

variabeln kodas så att auktoriserad revisor kodas som (0), godkänd revisor som (1) och 

revisorsassistent (2).  I fortsatt analys har dessa kodats om till en dummyvariabel där 

auktoriserad/godkänd revisor kodades (1) och revisorsassistent kodades (0).   

Tabell 5.10 Modererande variabel titel 

 

5.1.5 T-test för modererande variabel  

Ett t-test har skapats för att testa skillnader mellan studiens beroende, oberoende och 

modererande variabel för att se om dessa är signifikanta. Det går att utläsa från tabell 5.11 

att medelvärdet för studiens beroende och oberoende variabler utifrån både 

revisorsassistent och auktoriserad/godkänd revisor ligger över 0,050, vilket indikerar på 

att spridningen i måtten är densamma (Bryman & Bell, 2017). Differensen mellan 

medelvärdena beroende på om revisorn är revisorsassistent eller auktoriserad revisor är 

minimalt låga. Det finns således ingen signifikant skillnad mellan revisorsassistenter och 

auktoriserad/godkänd revisor och därmed har ingen signifikansnivå tagits med i tabellen.  
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Tabell 5.11 T-test 

 

 

5.2.1 Pearsons korrelationsmatris  

Utifrån Pearsons korrelationsmatris går det att utläsa om det finns en korrelation mellan 

två variabler (Pallant, 2010). Korrelationskoefficienten fastställer om det rådande 

förhållandet är positivt eller negativt medan det numeriska värdet anger styrkan på 

förhållandet (Pallant, 2010). En positiv korrelation mellan variablerna antyder att om den 

ena variabeln ökar så kommer även den andra att öka (Pallant, 2010). 

Korrelationskoefficienterna för studiens samtliga variabler presenteras i bilaga 3. En 

signifikansnivå på fem procent tillämpas i studien eftersom detta anses vara vara en vanlig 

nivå i statistiska sammanhang (Bryman & Bell, 2017). En signifikansnivå på P <0.05 

indikerar i att signifikansnivån måste vara högst fem procent för att ett samband ska 

föreligga mellan variablerna. Skulle ett p-värde vara högre än 0,05 betyder detta att inget 

signifikant samband föreligger (Bryman & Bell, 2017).  

 

Studien undersöker tre dimensioner av välbefinnande som utgör studiens beroende 

variabel och dessa är Satisfaction with life scale, Andrews and Withey´s job satisfaction 

scale och Bradburn´s Affect Balance Scale.  Studiens beroende variabler testas för att se 

om det finns en korrelation med studiens oberoende variabler och kontrollvariablerna. 

Utifrån testet kan det även utläsas om det föreligger något samband mellan variablerna.  

 

Korrelationsmatrisen visar på att det finns en negativ korrelation mellan tidspress och de 

tre dimensionerna av välbefinnande som mäts utifrån Andrews and Withey´s job 

satisfaction scale, Satisfaction with life scale och Bradburn´s Affect Balance scale. Den 

negativa korrelationen indikerar att ju högre tidspress som upplevs, desto lägre 

välbefinnande har revisorn. Den negativa korrelation som råder mellan tidspress och de 
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tre dimensionerna av välbefinnande visar på ett starkt samband då detta identifieras 

utifrån två till tre asterixstjärnor. Därefter kan även en negativ stark korrelation 

identifieras mellan tidspress och byråtillhörighet (Big 4) identifieras. Ytterligare en 

variabel som har ett starkt samband med tidspress, är familjesituation med eller utan barn 

och sambandet har även en negativ korrelation (bilaga 3).  

 

Vidare identifieras även en stark positiv korrelation mellan Andrews and Withey´s job 

satisfaction scale och byråtillhörighet. Att korrelationen anses som stark utläses utifrån 

de två asterixstjärnorna, vilket indikerar att desto större revisionsbyrå revisorn arbetar på, 

desto högre välbefinnande upplevs i form av arbetstillfredsställelse. Vidare går det att 

utläsa att Andrews and Withey´s job satisfaction scale har en positiv stark korrelation till 

familjesituation med eller utan barn.  

 

Vidare råder det en positiv korrelation mellan Satisfaction with life scale och 

familjesituation med eller utan barn. Den positiva korrelationen mellan variablerna har 

ett relativt starkt samband, vilket går att utläsa utifrån två asterixstjärnor. Vidare går det 

att utläsa att det istället finns en negativ korrelation mellan Satisfaction with life scale och 

familjesituation med partner eller ensamstående, även här påvisas ett starkt samband för 

korrelationen. 

 

Ytterligare korrelationer kring Bradburn´s Affect Balance scale gick att identifiera utifrån 

korrelationsmatrisen, nämligen en positiv korrelation till familjesituation med eller utan 

barn. Även denna påvisades ha ett starkt samband vilket kan avläsas utifrån två 

asterixstjärnor. Vidare kunde även en negativ korrelation identifieras till familjesituation 

med partner eller ensamstående, där även denna korrelation visade på ett relativt starkt 

samband utifrån en asterixstjärna. Utifrån korrelationsmatrisen kan det konstateras att 

titel inte har någon korrelation till varken tidspress eller de tre dimensionerna av 

välbefinnande.  
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5.2.2 Multipel regressionsanalys  

Som nämndes i avsnitt 4.6 kommer en multipel regressionsanalys att genomföras för att 

testa samband mellan variablerna. Utifrån regressionsanalysen går det att utläsa variance 

inflation factor (VIF), som mäter multikollinearitet mellan variablerna.  Ett VIF-värde 

över tio anses vara problem enligt Pallant (2010), men samtidigt menar Pallant (2010) på 

att denna nivå kan diskuteras. Först testades en regressionsanalys där alla 

kontrollvariablerna togs med i förhållande till den oberoende variabeln. När detta testades 

kunde det utläsas två extremt höga VIF-värden på 17,883 respektive 16,064, vilket är 

alldeles för högt och kan därmed anses vara problem för studien. De två variablerna som 

resulterade i höga VIF-värden utgörs av ålder och antal år inom revisionsbranschen. 

Istället testades att utesluta en av variablerna som resulterade i ett högt VIF-värde, vilket 

ledde till ett VIF-värde på 1,503 respektive 1,468, se tabell 5.11 samt 5.12. Att VIF-

värdena blev så höga på det första testet där båda variablerna var med tyder på att det 

råder multikollinearitet, vilket indikerar i att två eller flera variabler är högt korrelerade 

med varandra. Nivån på VIF-värdet ska inte överstiga 2,5 (Bryman & Bell, 2017). 

Variabeln ålder uteslöts utifrån testet eftersom den inte ansågs utgöra någon skillnad på 

signifikansnivån om denna togs bort.  

 

Resultaten som utgjordes av den multipla linjära regressionen på studiens beroende 

variabel Satisfaction with life scale presenteras i tabell 5.12. Istället för det 

ostandardiserade betavärdet har det standardiserade valts att användas för att möjliggöra 

en jämförelse mellan variablerna, vilket underlättar om variablerna är omräknade i samma 

skala (Pallant, 2010). Utifrån tabell 5.12 går det att utläsa att variablerna tidspress, antal 

år inom revisionsbranschen, familjesituation med eller utan partner, är signifikanta. Det 

signifikanta sambandet mellan Satisfaction with life scale och antal år inom 

revisionsbranschen indikerar på att desto fler år inom revisionsbranschen, desto lägre 

livstillfredsställelse upplevs. Det går även att utläsa utifrån justerad R2 att 12,1 procent 

av variation i välbefinnandet förklaras av variationen i studiens oberoende variabel, 

tidspress och studiens kontrollvariabler. Utifrån tabell 5.12 går det även att utläsa ett F-

värdet som ligger på 4,117, vilket indikerar i att det är signifikant utifrån de tre 

asterixstjärnorna. Tidspress har ett negativt standardiserat betavärde vilket indikerar i att 
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när individen upplever en hög grad av tidspress, så upplevs en lägre grad av 

livstillfredsställelse.  

Tabell 5.12 Multiple regressionsanalys - Satisfaction with life scale 

 

Tabell 5.13 utgör resultaten för den multipla regressionen som utfördes på Andrews and 

Withey´s job satisfaction scale. Utifrån tabellen går det att utläsa att tidspress och 

Andrews and Withey´s job satisfaction scale har ett negativt signifikant samband, som 

indikerar att desto högre grad av tidspress, desto lägre grad av arbetstillfredsställelse 

upplevs. Regressionen för modellen där variabeln ålder har tagits bort, visar en justerad 

R2 på 0,291 vilket indikerar på att 29,1 procent av variationen i välbefinnandet beror på 

variationen i tidspress. F-värdet för modellen är 10,164 och är signifikant. 
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Tabell 5.13 Multiple regressionsanalys - Andrews and Withey´s job satisfaction scale

 

Resultaten från den multipla regressionen för studiens beroende variabel Bradburn´s 

Affect Balance scale presenteras i tabell 5.14. Tidspress har ett negativt signifikant 

samband med Bradburn´s Affect Balance scale, vilket tyder på att desto högre grad av 

tidspress, desto lägre grad av välbefinnande upplevs i form av balans i livet. Modellens 

konstanta variabel är signifikant vilket kan utläsas genom de tre asterixstjärnorna (p 

<0,001). Regressionen för tabell 5.14 visar en justerad R2 på 0,070, vilket indikerar på 

att sju procent av variationen i välbefinnandet förklaras av variationen i tidspress.  

Tabell 5.14 Multiple regressionsanalys - Bradburn's Affect Balance scale
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5.3 Effekten av titel som modererande variabel  

För att kunna besvara studiens syfte där titel undersöks om det har effekt på hur tidspress 

påverkar välbefinnandet, skapades multipla regressionsanalyser. Genom att utgå ifrån 

titel som modererande variabel går det att utläsas ifall variabeln har någon effekt på 

sambandet mellan tidspress och välbefinnandet. När multipla regressioner görs, används 

en eller ibland flera variabler som antas ha en påverkan på sambandet mellan studiens 

beroende och oberoende variabel (Pallant, 2010). Därmed inkluderas även 

kontrollvariablerna i regressionerna där syftet är att verifiera om det finns någon påverkan 

på sambandet mellan tidspress och välbefinnande. Studiens modererande variabel har 

multiplicerats med studiens oberoende variabel för att kunna skapa en ny variabel som 

utgörs av tidspress multiplicerat med titel. Dock finns det en risk med att slå samman 

variabler eftersom regressionsanalyser med en modererande effekt kan indikera i att 

multikollinearitet uppstår, dvs utgöra ett högt VIF-värde (Bryman & Bell, 2017). Både 

variabeln ålder och antal år inom branschen testades i regressionsanalysen men ålder 

exkluderades från modellen då denna inte gjorde någon förändring på signifikansnivån 

för regressionen.   

 

I följande tabeller presenteras tre multipla regressioner där studiens modererande 

variabel, titel har multiplicerats med studiens oberoende variabel, tidspress. Att dessa två 

variabler multiplicerades med varandra gjordes för att skapa en ny multiplikativ produkt 

som utgörs av tidspress och titel. Vid sammanslagningen av variabler finns risken att 

regressionsanalyser som innefattar en modererande effekt resulterar i multikollinearitet. 

Utifrån tabell 5.14 identifieras det om titel anses ha effekt på sambandet mellan tidspress 

och välbefinnande genom dimensionen Satisfaction with life scale. Modell 1 beskriver 

regressionen mellan tidspress och välbefinnande när titel inte beaktats. Vidare har titel 

tagits med i modell 2 för att se dess direkt effekt på välbefinnandet och modell 3 testar 

den modererande effekten. Genom att lägga till studiens modererande variabel, skapas 

minimala skillnader i hur välbefinnandet påverkas av tidspress. Utifrån tabell 5.14 går det 

att utläsa att titel som modererande variabel inte har någon påverkan på sambandet mellan 

tidspress och välbefinnande i form av livstillfredsställelse, eftersom det inte är signifikant.  

Titelns påverkan på välbefinnandet blir signifikant i modell 3 som beror på den 

multiplicerade faktorn, vilket indikerar att modererande effekt inte kan påvisas. Utifrån 
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tabell 5.15 går det att utläsa att det råder multikollinearitet då det högsta VIF-värdet är 

11,895. 

Tabell 5.15 Multiple regressionsanalys med modererande variabel - Satisfaction with 

life scale 

 

Utifrån tabell 5.16 går det att även här konstatera att titel inte har någon modererande 

effekt på tidspress och välbefinnande i form av arbetstillfredsställelse, eftersom denna 

inte är signifikant. VIF-värdet är även här väldigt högt på 11,593, vilket indikerar i att 

multikollinearitet råder.  

Satisfaction with life scale Modell 1 Modell 2 Modell 3

Std. Beta Std.Fel Std. Beta Std.Fel Std. Beta Std.Fel

Tidspress oberoende variabel  - .237** .090  - .230** .091  - .364*** .128

Kön .049 .207 .037 .210 .034 .207

Familjesituation 0   .150 .246 .183* .264   .214* .262

Familjesituation 1  - .187* .249  - .188* .249  - .183* .248

Byråtillhörighet .066 .233 .069 .233 .088 .233

Antal arbetade timmar den senaste månaden  - .188* .009  - .148 .010 .054 .002

Antal år inom revisionsbranschen .062 .002 .063 .002  - .100 .012

Titel .094 .148  - .525* .708

Modererande effekt 

Tidspress*Titel   .388 .168

Total regression 

Konstant 5.327*** .590 5.081*** .649 5.931*** .684

Justerad R2 .121 .120 .135

F-värde 4.117*** 3.702*** 3.756***

VIF (högsta) 1.503 1.927 11.895

N=164

Signifikansnivå: ***p<0.001.  **p<0.01.  *p<0.05
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Tabell 5.16 Multiple regressionsanalys med modererande variabel - Andrews and 

Withey's job satisfaction scale

 

För Bradburn's Affect Balance scale är den nya multiplikativa variabeln inte signifikant 

och utesluts för att den inte anses ha någon effekt på den beroende variabeln (tabell 5.17).  

Tabell 5.17 Multiple regressionsanalys med modererande variabel – Bradburn´s Affect 

Balance scale 

 

Andrew & Whitey´s job satisfaction scale Modell 1 Modell 2 Modell 3

Std. Beta Std.Fel Std. Beta Std.Fel Std. Beta Std.Fel

Tidspress oberoende variabel  -  .472*** .064  - .473** .064  - .554*** .091

Kön -.049 .147 -.045 .148 -.045 .148

Familjesituation 0 .097 .173 .085 .185 .095 .186

Familjesituation 1 -.084 .177 -.084 .178 -.078 .178

Byråtillhörighet .022 .165 .019 .166 .027 .167

Antal arbetade timmar den senaste månaden  - .135 .002  - .136 .002  - .141* .002

Antal år inom revisionsbranschen -.018 .007 -.041 .008 -.042 .008

Titel .042 .230 -.173 .505

Modererande effekt 

Tidspress*Titel .229 .120

Total regression 

Konstant 7.122*** .414 7.115*** 0.415 7.380*** .485

Justerad R2 .291 .287 .288

F-värde 10.164*** 8.863*** 8.007***

VIF-värde (högsta) 1.468 2.399 11.593

N=164

Signifikansnivå: ***p<0.001.  **p<0.01.  *p<0.05
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att titel som modererande variabeln inte har 

någon effekt på sambandet mellan tidspress och välbefinnande inom revisionsbranschen.  

5.4 Sammanfattning av analys  

Kapitel fem inleddes med en presentation av enkätundersökningens beskrivande statistik 

för studiens kontrollvariabler, modererande, beroende samt även oberoende variabel. 

Därefter gjordes även ett t-test för att testa eventuella skillnader mellan studiens 

modererande, oberoende och beroende variabel. Efter presentationen av den beskrivande 

statistiken genomfördes Pearsons korrelationstest där syftet vara att undersöka 

korrelationer mellan studiens olika variabler. Utöver Pearsons korrelationsmatris 

genomfördes även multipla regressionsanalyser som kontrollerade styrkan i hur tidspress 

påverkar välbefinnandet. De multipla regressionsanalyserna kompletterades därefter med 

studiens modererande variabel där syftet vara utforska om titel hade en förstärkande eller 

försvagande effekt på tidspress och dess inverkan på välbefinnandet. Vad som går att 

utläsa från regressionsanalyserna är att desto högre grad av tidspress, desto lägre 

välbefinnande utifrån samtliga dimensioner upplevs. Utifrån analyserna går det även att 

konstatera att titel som modererande variabel inte har en effekt på varken studiens 

beroende eller oberoende variabel.  

 

 

 

 

 

 



  Mårtensson & Tuwezén 

 

 

49 

6 Slutsats och diskussion  

I detta kapitel kommer studiens syfte att besvaras utifrån de resultat och analyser som 

gjorts tidigare i studien utifrån en korrelationsmatris och regressionsanalyser. En 

summering av studien kommer först att presenteras följt av en presentation av studiens 

bidrag, både samhälleliga, empiriska och teoretiska bidrag, som studien genererat. 

Kapitlet avslutas därefter med en diskussion kring begränsningar för studien samt några 

förslag till framtida forskning.  

6.1 Slutsatser  

Studiens syfte är att utforska om det finns skillnader mellan hur revisorers och 

revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress. Välbefinnande är ett begrepp 

som anses ha många olika definitioner, vilket även tidigare forskning har kommit fram 

till (Pontin, m.fl.,2013). Som tidigare nämnt innefattas välbefinnande av tre dimensioner, 

nämligen balans i livet, arbetstillfredsställelse och livsstilstillfredsställelse. 

Välbefinnande och dess tre dimensioner är ett centralt begrepp i studien. Tidspress är 

även ett centralt begrepp i studien och har utforskats utifrån tidsbudgetpress och 

tidsadeadlinespress. Figur 3.1 illustrerar studiens framtagna modell där tidspress och 

välbefinnande speglar ett samband där titel utgör en utforskande variabel på sambandet.  

 

Tidigare forskning har använts för att skapa lärdomar kring tidspress och välbefinnande 

som har varit till stor hjälp för att uppfylla studiens syfte (Broberg, m.fl.,2016; Gundry & 

Liyanarachchi, 2007; Pierce & Sweeney, 2004).  För att göra välbefinnande mätbart, har 

tre mått som mäter just välbefinnande använts, nämligen Satisfaction with life scale, 

Andrews and Withey´s job satisfaction scale och Bradburn’s Affect Balance scale. 

Tidigare forskning har varit utgångspunkt för den framtagna modellen för studien som 

sedan har testats statistiskt. Enkätundersökningen som nått ut till auktoriserade/godkända 

revisorer och revisorsassistenter utifrån Revisorsinspektionens (2021) register visar på 

indikationer att välbefinnande påverkas av tidspress. Precis som tidigare studier, visar 

även denna studie på att tidspress är något som existerar inom revisionsbranschen 

(Broberg, m.fl.,2016; Gundry & Liyanarachchi, 2007; Pierce & Sweeney, 2004).  
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Analysen av tidspress och välbefinnande visar att tidspress har en negativ påverkan på 

välbefinnandet. Regressionsanalysen av Satisfaction with life scale och tidspress 

indikerade att vid en hög grad av tidspress, upplevs en lägre grad av livstillfredsställelse. 

På samma sätt visar regressionsanalyserna för Andrews and Withey´s job satisfaction 

scale, Bradburn's Affect Balance scale och tidspress att desto högre grad av tidspress, 

desto lägre arbetstillfredsställelse och balans i livet upplevs. Resultatet stödjer även 

tidigare teori där det diskuteras att tidspress är något som ofta förekommer inom 

revisionsbranschen och vid en hög grad av upplevd tidspress kommer revisorers 

välbefinnande att påverkas negativt (Gärling, m.fl.,2014).  Enligt Juniper (2011) är 

tidspress inom revisionsbranschen något som förknippas med välbefinnandet. Juniper 

(2011) nämner vidare att sambandet är speciellt intressant utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv, eftersom det finns ett tydligt samband mellan individens 

välbefinnande och prestationsförmågan på arbetsplatsen. Resultatet från denna studie 

styrker sambandet mellan tidspress och välbefinnande eftersom vid en hög grad av 

tidspress, minskar välbefinnandet, vilket kan indikera i att revisorers arbetsprestationer 

försämras. Risken som finns när detta uppstår är att en högre grad av personalbrist 

förekommer, precis som Pierce och Sweeney (2004) nämner.  

 

Det har även gjorts en undersökning kring hur titel har en utforskande effekt på studiens 

beroende och oberoende variabel. För välbefinnandets tre dimensioner, Satisfaction with 

life scale, Andrews and Withey´s job satisfaction scale och för Bradburn´s affect balance 

scale, blev den nya multiplikativa variabeln inte signifikant, vilket indikerar att titel inte 

har en effekt eller modererande effekt på välbefinnandet. Som tidigare nämnt i studien 

skriver Pierce och Sweeney (2004) att revisorsassistenter inte debiterar övertid, eftersom 

de vill kunna bemötas med respekt av de högre uppsatta cheferna. Pierce och Sweeney 

(2004) menar att detta leder till att revisorsassistenter upplever en högre grad av tidspress 

än vad auktoriserade/godkända revisorer gör. Dock är detta inget som vår studie kan 

påvisa då titel inte anses ha en modererande effekt på välbefinnandet.  

 

När det kommer till slutsatsen av studiens kontrollvariabler så har familjesituation med 

eller utan barn en positiv påverkan på Bradburn´s Affect Balance scale, samt på 
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Satisfaction with life scale. Denna positiva påverkan indikerar i att oberoende om revisorn 

har barn eller inte, kommer en högre grad av balans i livet och livstillfredsställelse att 

upplevas. Vidare har antal arbetade timmar den senaste månaden en negativ påverkan på 

Andrews and Withey´s job satisfaction scale. Den negativa påverkan indikerar i att desto 

fler antal arbetade timmar den senaste månaden, desto lägre arbetstillfredsställelse 

upplevs. På det omvända sättet indikerar lägre antal arbetade timmar en högre upplevd 

arbetstillfredsställelse.  

 

Studiens syfte var att utforska om titel har en modererande effekt på sambandet mellan 

tidspress och välbefinnande. För att summera slutsatsen för studien ska detta syfte 

besvaras. Det kan konstateras att tidspress har en negativ påverkan på välbefinnandet och 

dess tre dimensioner, ju högre tidspress desto lägre grad av välbefinnande upplevs, vilket 

går att utläsa från regressionsanalyserna.  Däremot går det inte att påvisa att titel har en 

påverkan på sambandet mellan tidspress och välbefinnande.  

6.2 Studiens bidrag  

Genom enkätundersökningen som utfördes i studien har en förståelse kunnat skapas för 

hur auktoriserade/godkända revisorer och revisorsassistenter upplever tidspress och dess 

inverkan på välbefinnandet. Resultatet för studien visar på att tidspress har en påverkan 

på revisorns välbefinnande, däremot går det inte att påvisa om titel skulle påverka 

sambandet mellan tidspress och välbefinnande.  

 

Sambandet mellan tidspress och välbefinnande är ett ämne som tidigare är studerat 

(Broberg, m.fl.,2016). Däremot är det outforskat om det förekommer skillnader i hur 

revisorer och revisorsassistenter påverkas av tidspress och därför anses denna studie bidra 

med ett empiriskt bidrag. Eftersom det saknas tidigare studier kring hur välbefinnandet 

påverkas av tidspress utifrån titel, har inget stöd från tidigare studier kunnat användas i 

denna studie. En tänkbar anledning till varför det saknas studier, är att inga reflektioner 

gjorts ifall några märkbara skillnader existerar kring hur revisorer respektive 

revisorsassistenter upplever tidspress och dess inverkan på välbefinnandet. Resultatet av 

studien anses bidra till en förståelse för hur revisionsmedarbetare upplever tidspress och 
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hur det påverkar välbefinnandet utifrån tre dimensioner. En ökad förståelse kring hur 

tidspressen faktiskt påverkar välbefinnandet kan leda till att uppkomsten av tidspress 

minskas i form av en förebyggande effekt. Väl inne i sin yrkesroll diskuteras tidspress 

sällan, men utifrån studien kan det leda till att många företag väljer att istället arbeta emot 

förekomsten av tidspress för ett ökat välbefinnande hos revisionsmedarbetare. Juniper 

(2011) nämner att tidspress och välbefinnande är speciellt intressant ur ett 

arbetsgivarperspektiv då sambandet är starkt förknippat med individens 

prestationsförmåga på arbetsplatsen. Utifrån en ökad kunskap om hur revisorer faktiskt 

upplever tidspress och hur det påverkar välbefinnandet, kan revisorernas arbetssituation 

förbättras och främja en allt mer hållbar arbetsmiljö där revisorerna får möjligheten till 

att utvecklas under gynnsamma förhållanden. Ovan diskussion betraktas som studiens 

praktiska bidrag.  

 

Det samhälleliga bidraget för studien betraktas som en nyvunnen kunskap kring vad 

tidspress innebär inom revisionsbranschen och hur det hänger samman med 

välbefinnande. Broberg och Gertsson (2019) nämner att några av orsakerna till att 

revisorsassistenter lämnar branschen väldigt tidigt, handlar om att yrket varken upplevs 

stimulerande eller tillfredsställande. Med hjälp av den kunskap som studien bidragit med, 

kan situationer som leder till att ostimulerade situationer och ett negativt välbefinnande 

uppstår förebyggas, för att främja en hållbar arbetsmiljö. 

 

Tidigare studier har gjorts inom revision med fokus på tidspress, men har då främst 

fokuserat på att studera tidspressens påverkan på välbefinnandet och har därmed inte lagt 

någon vikt vid om sambandet skulle påverkas utifrån vilken titel revisorn innehar 

(Broberg, m.fl.,2016). Denna studie bidrar därför med insikter kring ett, oss veterligen, 

outforskat område där det studerats om det förekommer skillnad i hur 

auktoriserade/godkända revisorer respektive revisorsassistenter upplever tidspress och 

dess inverkan på välbefinnandet. Studien har även kunnat påvisa signifikanta samband 

mellan tidspress och välbefinnande, vilket innebär att det gått att påvisa precis som 

tidigare studier gjort, att tidspress faktiskt har en påverkan på revisorns välbefinnande. 

Slutligen har studien delvis genomförts i en relativt studerad kontext där tidigare 
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forskning studerat sambandet mellan tidspress och välbefinnande (Gundry & 

Liyanarachchi, 2007; Pierce & Sweeney, 2004; Broberg, m.fl.,2016), men anses här fylla 

ett tomrum och bidra med vetskap och teori kring om titel har en påverkan på sambandet. 

Dessa ovannämnda resonemang får betraktas som studiens teoretiska bidrag.   

6.3 Begränsning av studien samt förslag på framtida forskning   

Utifrån resultatet kring studiens syfte kan förslag på framtida forskning föreslås. En 

begränsning för studien är valet av metod eftersom enkäterna skickades ut via e-post till 

revisorerna, går det inte att fastställa med säkerhet att samtliga har besvarat enkäten 

sanningsenligt eller om enkäten missuppfattats. Då studien inriktar sig på 

auktoriserade/godkända revisorer och revisorsassistenter i Sverige, går inte studien att 

generalisera till den population som är utanför denna avgränsning. Det kan därför anses 

vara intressant att studera i framtiden hur tidspress påverkar välbefinnandet inom 

revisionsbranschen runt om i världen.  

 

En annan möjlig framtida forskning är att titta på revisorns familjesituation i relation till 

tidspress och välbefinnande, då det genom studiens gång har funnits indikationer på att 

beroende på familjesituation, kan generera i olika effekter på tidspress och dess inverkan 

på välbefinnandet. Vidare visade det sig att tidspressens påverkan på välbefinnande 

överensstämde med förväntningar som fanns innan studiens genomförande baserat på 

tidigare forskning, där författarna konstaterat att tidspress är något som existerar inom 

revisionsbranschen. Det hade däremot varit intressant att istället göra en motsvarande 

undersökning under hösten som inte är högsäsong betonat inom revisionsbranschen. Här 

hade det varit intressant att jämföra svarsfrekvensen och eventuella skillnader kring hur 

tidspress påverkar revisorers välbefinnande. Eftersom studiens svarsfrekvens var relativt 

låg och har ett samband med den rådande högsäsongen, hade studiens utfall förmodligen 

blivit annorlunda om studien istället genomfördes under lågsäsong. Vidare ges även 

förslaget att i framtiden genomföra en kvalitativ undersökning kring hur tidspress faktiskt 

uppstår och vilka bakomliggande faktorer som orsakar uppkomsten av tidspress. Utifrån 

en kvalitativ undersökning skulle det även vara intressant att titta på hur tidspress kan 

motverkas inom revisionsbranschen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät  
En enkät om hur du som revisor/ revisorsassistent upplever tidspress och om detta har 

någon påverkan på ditt välbefinnande.  
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Bilaga 2: Följebrev till enkätundersökning  

 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats. Vi har 

valt att undersöka hur du som arbetar med revision upplever tidspress och dess påverkan 

på ditt välbefinnande.  

 

För att undersöka detta har vi utformat en enkätundersökning som vi uppskattat om du 

velat besvara. Enkätundersökningen tar max fem minuter att besvara och alla svar 

hanteras konfidentiellt. 

 

Du kommer till enkätundersökningen genom nedanstående länk: 

https://www.webbenkater.com/s/85be5f4  

Vi anser att det är svårt att nå ut till revisorsassistenter, så har du som 

godkänd/auktoriserad revisor möjlighet att vidarebefordra detta e-postmeddelande till 

revisorsassistenter, vore vi enormt tacksamma.  

 

Tack för att du deltar! 

Med vänliga hälsningar 

Ronja Mårtensson och Emma Tuwezén 

Ekonomprogrammet, redovisning och revision 

Högskolan Kristianstad 

 

Kontaktinformation 

ronja.martensson0047@stud.hkr.se 

emma.tuwezen0012@stud.hkr.se 

https://www.webbenkater.com/s/85be5f4
mailto:roma0047@stud.hkr.se
mailto:emma.tuwezen0012@stud.hkr.se
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Bilaga 3: Korrelationsmatris   
 

         
 

Signifikansnivå ***<0,001, **<0,01, *<0.05 
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