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Syfte:

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan teamarbetskrav och
teamresiliens i revisionsteam och hur organisationskulturen påverkar detta
samband.

Teori:

Studien

behandlar

främst

professionsteorin,

kontingensteorin,

gruppbeteendeteori samt teorier beträffande arbetskrav.
Metod:

Studien

utförs

genom

kvantitativ

forskningsmetod

i

form

av

en

enkätundersökning riktad till godkända- och auktoriserade revisorer samt
revisorsassistenter. Vidare intar studien en deduktiv vetenskaplig ansats och data
analyseras genom Cronbach´s alpha, faktoranalys, korrelationsmatris och
multipel linjär regression.
Resultat:

Teamarbetskravet arbetsbelastning har ett negativt samband med utvecklandet
av teamresiliens i revisionsteam, medan rolltvetydighet och strukturerade
bedömningar har ett positivt samband. Teamarbetskraven rollkonflikt,
kommersialisering, branschkunskap och dubbla lojaliteter uppvisar inget
signifikant samband till utvecklandet av teamresiliens i revisonsteam. Därtill
uppvisar organisationskulturen inte någon modererande effekt på sambandet
mellan teamarbetskravens och utvecklandet av teamresiliens i revisionsteam,
istället har det ett direkt positivt samband med teamresiliens.

Slutsatser:

Utmaningar i form av teamarbetskrav rolltvetydighet och strukturerad
bedömningar stärker revisionsteam inför framtida utmaningar, medan
teamarbetskravet arbetsbelastning hämmar revisionsteams förmåga att hantera
framtida utmaningar. Det föreligger såldes inte en enhetlig trend kring
teamarbetskravs samband med utvecklandet av teamresiliens. Vidare är en
kollektivistisk organisationskultur att föredra då det är främjande för
utvecklandet av teamresiliens i revisionsteam.
1

Abstract
Title:

The challenge that is faced today develops the strength needed for tomorrow.
- A study about team resilience in audit teams.

Authors:

Linn Persson Zetterström and Christian Tingecz

Supervisors: Pernilla Broberg and Timurs Umans
Keywords:

Team resilience, team job demands, challenges, organizational culture, audit
teams

Purpose:

The purpose of the study is to explain the relation between team job demands
and team resilience in audit teams and how the organizational culture affects this
relationship.

Theories:

The study mainly deals with profession theory, contingency theory, group
behaviour theories and theories concerning job demands.

Method:

The study is conducted by quantitative scientific method in the form of an
enquiry aimed at approved and authorized auditors as well as auditor assistants.
Further, the study use a deductive scientific approach and data is analyzed by
Cronbach’s Alpha, factor analysis, correlation matrix and multiple linear
regression.

Results:

The team job demand workload negatively correlates with the development of
team resilience in audit teams, while role ambiguity and structured judgements
positively correlates. The team job demands role conflict, commercialization,
industry specialization and double loyalties do not significantly correlate with
the development of team resilience in audit teams. In addition, organizational
culture does not have a moderating effect on the correlation between team job
demands and the development of team resilience in audit teams, instead it
directly correlates positively with team resilience.

Conclusions: Challenges as in the team job demands role ambiguity and structured judgements
strengthens audit teams for future challenges, while the team job demand
workload impede audit teams ability to cope with future challenges. Thus, there
is not a common trend concerning team job demands correlation with the
development of team resilience. Further, a collectivistic organizational culture is
preferred since it is beneficial for developing team resilience among audit teams.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Nutida organisationer anses vara mer ostabila och komplexa än förr, delvis mot bakgrund av
hyperkonkurrens och dynamisk arbetsmiljö, vilket medför att organisationer, team och
individer allt oftare konfronteras med förändringar och oförutsägbara händelser (Meneghel,
Martínez & Salanova (2016a); Powley, 2009; Rodríguez Sánchez & Perea, 2015). Därav har
det blivit av större vikt att utveckla organisationers, teams och individers förmåga att effektivt
anpassa sig till sådana händelser, samt att på ett rationellt sätt ta lärdom av dessa (Meneghel et
al., 2016a). Revisionsbranschen har historiskt sett genomgått förändringar, bland annat mot
bakgrund av händelser så som Kreugerkraschen och Enron-skandalen, vars inträffande bidrog
till ökat fokus på revisorers oberoende, tvingande standarder, etiska koder och arbetsprocedurer
(Knechel, 2007; Öhman & Wallerstedt, 2012). Revisionsbranschen kategoriseras som
kunskapsintensiv (Summers & Sweeney, 2002), vilken genomgår kontinuerlig utveckling och
förändring i hopp om att förbättra professionens faktiska och praktiska utformning (Duff, 2009).
Under de två senaste decennierna kan en ökad prispress mellan revisionsbyråer påvisas, där
revisionsbyråer kontinuerligt vid utförandet av olika granskningsuppdrag försöker möta
kunders- och intressenters separata förväntningar (Bowrin & King, 2009). Revisionsuppdrag
varierar i grad av komplexitet, vilket således kräver varierat krav på praktisk erfarenhet
(Abdolmohammadi & Wright, 1987). Revisionsuppdrag utförs därför i betydande utsträckning
i team, vars sammansättning bland annat beror på kundens specifika förutsättningar (Dereli,
Baykasoglu & Das, 2007; Öhman, 2007; Trotsman, Simnett & Khalifa, 2009; Sweeney &
Pierce, 2011; Broberg, 2013). Revisionsteam kan betraktas som en hierarkiskt strukturerad
grupp av samverkande individer med kompletterande färdigheter, vars syfte är att gemensamt
genomföra en objektiv revision av en existerande verksamhet (Rudolph & Welker, 1998;
Sommerville & Daliziel, 1998; Edmondson & Nembhard, 2009; Gilley, Morris, Waite, Coates
& Veliquette, 2010; Agrawal, 2012). Revisionsmedarbetare verkar dessutom i en miljö där man
kan ingå i flera revisionsteam samtidigt (Simon, Yaya, Karapetrovic & Casadesús, 2014).
Den fortlöpande utvecklingen av revisionsbranschen, som en affärsmiljö av ökande
komplexitet, medför även ökande utmaningar exempelvis gällande upptäckandet av finansiella
bedrägerier (Zhao & Hardin, 2013). Vidare har den konkurrerande miljön gett upphov till en
ökad kommersialisering i branschen där revisionsbyråerna måste jaga kunder och sträva efter
att skapa mervärde för befintliga och potentiella kunder (Öhman, 2007; Broberg, Umans, Skog
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& Theodorsson, 2014). Då revisionsarbetet vanligtvis sker i team, är det teamen som möter
dessa förändringar och utmaningar som branschen ställs inför. Revisionsteamen bör besitta
förmågan att erbjuda högkvalitativa professionella tjänster för ett brett spektrum av kunder
(Adeyemi, Obah & Udofia., 2015), samtidigt som de måste bibehålla professionens
grundläggande princip om oberoende (Öhman, 2007). På så vis måste revisionsteamen på ett
föredömligt vis hantera påtryckningar från både marknaden och professionen, samtidigt som de
förväntas leverera en bra slutprodukt (Öhman, 2007).
Revisionsteamen står inför olika utmaningar i revisionsarbetet, vilka tillsammans med
misslyckanden i yrkesmässiga normala processer är nödvändiga att lära utav för att bemästra
framtida komplexitet och utmaningar. Organisationers, gruppers och enskilda individers
framgång bygger på flexibla system som känner igen och anpassar sig till variationer,
förändringar och överraskningar. Kapaciteten att återhämta sig från eller undvika motgångar,
utmaningar, påtryckningar och/eller stressfaktorer anses vara essentiell för så väl
organisationer, team och individer (Carmeli, Friedman & Tishler, 2013; Alliger, Cerasoli,
Tannenbaum & Vessey, 2015). Denna förmåga kan benämnas som resiliens (Carmeli et al.,
2013).
Begreppet resiliens kan studeras på både organisations-, team- och individnivå (Alliger et al.,
2015). Dock förekommer det begränsad forskning gällande resiliens och i synnerhet i
förhållande till teamperspektiv (Meneghel et al., 2016a). Resiliens är viktigt i en omgivning
bestående av hög komplexitet och kontinuerlig förändring (Carmeli et al., 2013), vilket
revisionsteamen kan anses verka i. Team kan betraktas som ett element av tillfällig karaktär
som behöver tid för att utveckla ett effektivt arbetssätt. Förståelse för hur team lär av tidigare
erfarenheter är viktigt, då kritiska utmaningar och bemästrandet av dessa kan stärka team och
enskilda teammedlemmar (Edmondson & Nembhard, 2009). Mångfaldiga team i förhållande
till olika aspekter så som etnicitet, befattning, kön och lösningsorientering betraktas maximera
teams prestationsnivå (Agrawal, 2012), samtidigt som utvecklandet av resiliens i team är
nödvändigt för att upprätthålla effektivitet (Alliger et al., 2015). Då revisionsteamen stöter på
utmaningar i takt med att branschen förändras kan resiliens möjligen utvecklas, men frågan är
vad som mer konkret har ett samband med resiliens i revisionsteam?
1.2 Problematisering
Revisionsbranschen anses som synnerligen föränderlig och revisionsmedarbetare stöter på olika
utmaningar, exempelvis dubbla lojaliteter (Öhman, 2007; Öhman, Häckner & Sörbom, 2012).
Utmanande situationer är en förutsättning för att skapa den resiliens som gör att ett team kan
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prestera väl även under kommande stressiga och utmanande situationer framöver (Meneghel et
al., 2016a) Tidigare studier kring begreppet resiliens har förekommit på organisationsnivå och
samhällsnivå (ex. Ganor & Ben-Lavy, 2003; Youssef & Luthans, 2007; Magis, 2010; Kantur
& Iseri-Say, 2012), men vanligast förekommande är studier om resiliens på individnivå, både
inom- och utanför organisationer (ex. Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels & Conway, 2009;
Algoe & Fredrickson, 2011; Bardoel, Pettit, De Cieri & McMillan, 2014; Loh, Schutte &
Thorsteinsson, 2014). I revisionsbranschen sker större delen av arbetet i team (Dereli et al.,
2007; Öhman, 2007; Trotman et al., 2009; Sweeney & Pierce, 2011; Broberg, 2013) vilket
innebär att utmaningarna inte enbart bemöts av en enskild individ eller av organisationen, utan
av teamen vilket innebär att teamen möjligen utvecklar resiliens.
En grupp av enskilt resilienta individer behöver inte nödvändigtvis utgöra ett resilient team, då
det

trots

hög

individuell

resiliens

alltjämt

kan

förekomma

problem

så

som

kommunikationssvårigheter och/eller ovilja att samarbeta (Alliger et al., 2015). Mot bakgrund
av detta uppmanar flertalet studier därför till fortsatt forskning om resiliens och då främst i
förhållande till teamnivå, så kallad teamresiliens (Carmeli et al., 2013; Alliger et al., 2015;
Meneghel et al., 2016a; Meneghel, Salanova & Martínez, 2016b). Den begränsade befintliga
forskningen inom teamresiliens indikerar på positivt samband mellan resiliens och
teamprestation (Carmeli et al., 2013; Meneghel et al., 2016a). Revisionsteams förmåga att
utveckla resiliens kan därför vara av vikt för att möjliggöra leverans av önskvärd slutprodukt.
Därav kan studier kring vilka faktorer som har ett samband med utvecklingen av teamresiliens
möjligen bidra med insikt som kan hjälpa revisionsteamen att bättre förbereda sig inför att
kunna prestera väl i framtida utmanande situationer (Meneghel et al., 2016a; Meneghel et al.,
2016b).
Tidigare studier av teamresiliens har främst fokuserat på psykologiska faktorer eller
mekanismer så som känslor eller relationer mellan teammedlemmar, vilket har visat sig vara
nödvändigt för att utveckla resiliens i team (Carmeli et al., 2013; Stephens, Heaphy, Carmeli,
Spreitzer & Dutton, 2013; Meneghel et al., 2016b). Meneghel et al. (2016a) uppmärksammade
att det förutom psykologiska faktorer även bör riktas insatser mot att undersöka sambandet
mellan organisatoriska faktorer så som teamarbetskrav eller teamresurser och teamresiliens.
Meneghel et al. (2016a) fann att teamresurser har ett positivt samband med teamresiliens,
medan teamarbetskrav inte har något signifikant samband. Således kunde inte forskarnas
studiehypotes kring att teamarbetskrav skulle ha ett positivt samband med team resiliens
styrkas, trots att det argumenterades skapa de utmanande situationer som krävs för att utveckla
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resiliens. Dock valde Meneghel et al. (2016a) att inkludera flera branscher i forskningen så som
tjänstesektorn, industrier, byggsektorn och jordbruk, vilket innebar att forskarna enbart
inkluderade utmaningar och teamarbetskrav som generellt anses finnas i organisationer;
arbetsbelastning, rolltvetydighet samt rollkonflikter. Då teamarbetskrav, med dessa
ovannämnda tre begrepp som mått, inte visade något signifikant samband med teamresiliens
föreslår Meneghel et al. (2016a) att fler krav bör läggas till vid eventuell framtida forskning. I
enlighet med forskarnas förslag adderas i denna studie ytterligare teamarbetskrav. Då studien
enbart undersöker en bransch, revisionsbranschen, är det möjligt att inkludera teamarbetskrav
som kan betraktas som något mer säregna för revisionsbranschen. Revisionsbranschen har
historiskt genomgått stora förändringar (Knechel, 2007; Öhman & Wallerstedt, 2012) och
fortsätter göra det (genom till exempel införandet av revisionspaketet i juni 2016). Detta medför
att revisionsbranschen måste vara anpassningsbar. Det kan därmed antas att revisionsteam
måste ta lärdom av tidigare utmaningar och händelser. Till skillnad från de branscher som
Meneghel et al. (2016a) studerat torde det således kunna finnas ett samband mellan
teamarbetskrav och teamresiliens i revisionsbranschen.
Revisorers yrkesutövning benämns som en profession, vilket innebär att de skapar
avgränsningar mot andra yrkesgrupper och innehar krav att verka för allmänintresset, besitta
specifik utbildning, samt att följa revisionsstandarder och yrkesetiska koder (Brante, 1988;
Broberg, 2013). Med detta följer även arbetskrav som kan adderas till de teamarbetskrav som
Meneghel et al. (2016a) tar upp, då arbetskrav anses vara de fysiska, psykiska, sociala eller
organisatoriska aspekter som ett yrke kräver (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli,
2001; Schaufeli & Bakker, 2004; Gruman & Saks, 2011). Enligt Herolf (2013) är ISA 315 en
av de viktigaste revisionsstandarderna som revisorer måste följa i det dagliga arbetet då det
sätter ramar för revisionen. Revisionsarbetet innebär att bedöma risk för väsentliga felaktigheter
hos kunden och ISA 315 fastställer att bedömning av detta ska ske genom att förstå företaget
och dess miljö (IFAC, 2015), vilket medför att revisionsteamen måste inneha uppdaterad
kunskap om kunden och dess bransch. Vidare innebär revisionsarbetet att följa yrkesetiska
koder där den grundläggande principen är att arbeta för allmänintresset (FAR, 2015). Samtidigt
verkar revisionsbyråer i en konkurrerande omvärld där de, precis som andra vinstdrivande
företag, strävar efter god lönsamhet vilket medför att revisionsbyråerna värnar om sina kunder.
Revisionsteamen hamnar således i en situation av dubbellojalitet där de måste ha
allmänintresset i åtanke när de utför revisionen, samtidigt som de måste värna om
kundrelationen (Öhman, 2007; Öhman et al., 2012). I en konkurrerande miljö blir
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revisionsbyråerna också alltmer kommersiellt inriktade och marknadsför tilläggstjänster som
kan skapa mervärde för kunder (Öhman, 2007; Broberg et al. 2014). Marknadsföring blir en
allt större del av revisorns professionella arbete (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013) och då
mycket av arbetet sker i team kan även det ses som ett arbetskrav revisionsteamen möter. De
tre ovannämnda arbetskraven, branschkunskap, dubbla lojaliteter och kommersialisering skapar
utmaningar för enskilda revisionsmedarbetare men även för revisionsteam. Det kan nämligen
påvisas att dynamiska och effektiva team förväntas att solidariskt ta ansvar för det arbete som
utförs och för de beslut som tas (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011; Maynard &
Gilson, 2014). Således kan utvecklandet av resiliens knytas till revisionsteamen.
Vad som ska uppmärksammas är att resiliens är kontextberoende (Staudinger et al., 1993,
refererat i Meneghel et al. 2016b; Masten & Reed, 2002, refererat i Meneghel, 2016a), vilket
innebär att resiliens kan påverkas och utvecklas i olika utsträckning beroende på kontextuella
omständigheter. Revisionsbranschen anses vara hierarkisk och tidigare forskning påvisar att det
ofta, speciellt i förhållande till stora byråer, råder en ”up-or-out” filosofi på revisionsbyråerna,
som innebär att medarbetare som inte når tillräckligt önskvärd utveckling och avancerar uppåt
i hierarkin förväntas lämna revisionsbyrån (Kornberger, Justesen & Mouritsen, 2011; Herda,
2012). Då hierarkin är pyramidformad medför det färre positioner högre upp i hierarkin, vilket
innebär att inte alla revisionsmedarbetare kan nå organisationsstrukturens översta del (Lee,
2002). Denna filosofi kan tänkas medföra en individualistisk organisationskultur där
uppmuntran till självständighet förekommer och utvärdering i vidsträckt utformning sker i
relation till enskilda individers prestationer (Chatman & Spataro, 2005). Dock visar forskning
att det i stor grad råder kollektivistisk organisationskultur på revisionsbyråer (Umans, Broberg,
Schmidt, Nilsson & Olsson, 2016), vilket anses kännetecknas av att medarbetare belönas efter
gemensamt uppnådda mål och välfungerande samarbete (Chatman & Spataro, 2005).
Kunskaps- och informationsdelning samt samarbete uppmuntras inom team för att möjliggöra
utvecklandet av teamresiliens (Alliger et al., 2015). Det kan antas att personer i en
kollektivistisk organisationskultur är mer samarbetsvilliga än individer i en individualistisk
organisationskultur (Chatman & Spataro, 2005). Utifrån diskussionen ovan kan det antas att
graden av kollektivistisk organisationskultur skulle kunna ha en positiv påverkan på
teamarbetskravens möjlighet att bidra till utvecklandet av teamresiliens Sammanfattningsvis
ger diskussionen upphov till antagandet om att teamarbetskrav kan ha ett samband med
teamresiliens i revisionsteam, men att revisionsbyråers organisationskultur kan påverka detta
samband.

Utöver

de

ytterligare

teamarbetskraven
11

adderar

studien

därför

även

undersökningsperspektivet kring huruvida organisationskultur kan inverka på teamarbetskravs
förmåga att utveckla teamresiliens i revisionsteam.
1.3 Frågeställning
Hur ser sambandet ut mellan teamarbetskrav och teamresiliens i revisionsteam och hur påverkar
organisationskulturen detta samband?
1.4 Syfte
Syftet med studien är att förklara sambandet mellan teamarbetskrav och teamresiliens i
revisionsteam och hur organisationskulturen påverkar detta samband.

2. Fortsatt disposition
• I kapitel tre presenteras vetenskaplig metod gällande forskningsfilosofi,
forskningsmetod och vetenskaplig ansats. Vidare introduceras studiens
Kapitel 3
teorianvändning och redogör för litteratursökning.
• I kapitel fyra presenteras studiens teoretiska referensram som tar avstamp i
professionsteori, kontingensteorin och gruppbeteendeteori. Vidare presenteras
teamarbetskraven i förhållande till revisionsbranschen samt hypotesbildning och
Kapitel 4
studiens modell.
• I kapitel fem presenteras empirisk metod gällande datainsamling, urval,
operationalisering och svarsfrekevens med bortfallsanalys. Vidare introduceras
Kaptel 5
de analysmetoder som använts i studien samt diskuterar etiska beaktanden.
• I kapitel sex presenteras analysen av det empirirska materialet där det redogörs
för förberedelserna inför analysen, cronbach's alpha, faktoranalys, beskrivande
Kapitel 6
statistik, normalfördelning, korrelationsmatris och multipel linjär regression.

• I kapitel sju framförs en diskussion kring studiens analys och det utfall som det
Kapitel 7 uppvisar.

• I kapitel åtta presenteras studiens slutsatser innehållande teoretiska- och
praktiska bidrag, samt att studiens begränsningar diskuteras.
Kapitel 8

• I kapitel nio presenteras förslag för fortsatt forskning baserat på studiens analys
och diskussion.
Kapitel 9
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3. Vetenskaplig metod
3.1 Forskningsfilosofi, forskningsmetod och vetenskaplig ansats
Syftet med den här studien är att förklara sambandet mellan teamarbetskrav och teamresiliens
inom revisionsteam och hur organisationskulturen påverkar detta samband. Då syftet är att
förklara, snarare än förstå, intas en positivistisk forskningsfilosofi (Patel & Davidson, 2011).
Fördelen med den positivistiska forskningsfilosofin är att det möjliggör en högre objektivitet,
då forskarnas inblandning är mindre än i den hermeneutiska forskningsfilosofin (Bryman &
Bell, 2013).
För att uppfylla syftet och besvara studiens frågeställning används en kvantitativ
forskningsmetod vilken är nära förknippad med den positivistiska forskningsfilosofin. Fördelen
med denna forskningsfilosofi och forskningsmetod är att det, förutom ökad objektivitet, också
gör det möjligt att dra generaliserande slutsatser (Denscombe, 2009) såvida en hög
svarsfrekvens uppnås. Respondenterna kan då anses representera en populations uppfattning
och där igenom möjliggörs generalisering (Körner & Wahlgren, 2014). Dock hade en kvalitativ
forskningsmetod kunnat bidra med mer deskriptiva- och beskrivande aspekter. Mot bakgrund
av att studien ämnar att förklara samband, inte betraktas som explorativ samt att kvalitativ
forskningsmetod inte möjliggör generaliserbarhet (Materud, 2009), valdes dock inte en
kvalitativ forskningsmetod.
Sambandet mellan teamarbetskrav och teamresiliens har diskuterats i tidigare forskning
(Meneghel et al., 2016a), vilket tillsammans med redan etablerade teorier, professionsteorin,
kontingensteorin och gruppbeteendeteori samt teori kring teamarbetskrav, ligger till grund för
studien och den modell som upprättas. Modellen testas sedan empiriskt genom kvantitativ
metod för att kontrollera huruvida den stämmer överens med verkligheten. Därmed antar
studien en deduktiv vetenskaplig ansats där delvis redan etablerade teorier används, vilket kan
anses värdefullt för en studie som utförs under en kort tid, som denna studie. En induktiv ansats
hade istället inneburit att det empiriska materialet utgjort grunden för slutsatser och därefter
hade modeller och teorier skapats (Alvehus, 2013). Då det teoretiska sambandet mellan
teamarbetskrav och teamresiliens redan är diskuterat i tidigare forskning är således en induktiv
ansats inte ett alternativ för den här studien.
3.2 Teorianvändning
För att uppfylla studiens syfte med att förklara sambandet mellan teamarbetskrav och
teamresiliens i revisionsteam och hur organisationskulturen påverkar detta samband tar studien
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avstamp i en kombination av flera teorier. Då revisorer anses utgöra en profession (Willmott,
1986; Lindblom & Ruland, 1997; Öhman & Wallerstedt, 2012; Broberg, 2013) influeras studien
i stor grad av professionsteori. Vidare sätter kontingensteorin ett avtryck i studien genom sitt
uttryck av att kontext har betydelse för vad som anses fungera och vara gynnsamt i
organisationer (Selto, Renner & Young, 1995). Det finns inget universellt sätt att bedriva
verksamhet eller strukturera en organisation då alla har individuella förutsättningar (Selto, et
al., 1995; Otley, in press). Studien grundas även på teorier från det psykologiska
forskningsfältet som samlat kan benämnas gruppbeteendeteori, vilket diskuterar aspekter som
förklarar hur team fungerar och vad som kan påverka dess prestation. Slutligen influeras studien
av teori kring teamarbetskrav och dess relevans för revisionsbranschen och dess revisionsteam.
Då studien tar upp förändringar i revisionsbranschen och teamarbetskrav som bland annat
relaterar till detta skulle agentteorin kunna utgöra ett perspektiv för studien, då det anses att
revisorer intar en agentposition i förhållande till både redovisningsberättigade och
redovisningsskyldiga (Öhman, 2007). Agentteorin kan teoretiskt sett definieras som ett
kontrakterat förhållande mellan en agent och en principal, där agenten utför ett uppdrag till
förmån för principalen med tillhörande ersättning (Eisenhardt, 1989). Agentteorin kan dock
anses vara för snäv för studien, då den nästintill enbart skulle kunna relatera till
teamarbetskravet dubbla lojaliteter, och inte kan användas för att diskutera de övrigt utvalda
teamarbetskraven. Därav anses professionsteorin bättre lämpad för denna studie, då den bidrar
med en bättre inblick i revisionsbranschen och utrycker mer om revisionsteams arbete och de
arbetskrav som dessa möter. En ytterligare möjlig teoretisk infallsvinkel skulle kunna vara att i
studien redogöra för och diskutera den sociala nätverksteorin, vars innebörd är att ett socialt
nätverk består av en uppsättning av aktörer som har förbindelser mot varandra (Katz, Lazer,
Arrow & Contractor, 2004). I relation till denna studie hade teorin bidragit med ökad förståelse
för hur olika individer, team, organisationer och övriga samhällsaktörer integrerar med varandra
samt anpassar sig under olika förutsättningar. Dock anses kontingensteorin utgöra en bättre
grund för diskussion i denna studie, då den främst tar utgångspunkt i organisationsvetenskapen
och såldes på ett mer gynnsamt vis kan redogöra för organisationers kontextberoende operativaoch strategiska verksamhet.
3.3 Litteratursökning
För att få en djupare förståelse för resiliens och team samt kunna skapa en relevant referensram
har litteratursökningen till övervägande del inkluderat vetenskapliga artiklar. De artiklar som
ligger till grund för studien har främst inhämtats från Högskolan i Kristianstads elektroniska
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databas Summon, men även ScienceDirect och Google Scholar har använts. Då studier om
teamresiliens i stort är begränsat har artiklarna även berört andra branscher än
revisionsbranschen samt stundtals varit mer generella om begreppet resiliens. Forskning
angående gruppbeteende finns i stor utsträckning, om än inte i relation till revisionsbranschen,
och därför har de vetenskapliga artiklarna berört andra branscher än bara revisionsbranschen
även på det området. Vanliga sökord för litteratursökningen har varit olika kombinationer av;
team, resilience, team resilience, auditors, audit firm, job demands, group behaviour, group
dynamics, organizational culture och contingency.
I begränsad omfattning har även tryckt litteratur använts i studien och då främst i
metodavsnitten, där stödjande litteratur fokuserat på forskningsfilosofi och statistik. Även
tryckt litteratur utgiven av FAR Akademi, där författaren som tillhör revisorsprofessionen
tolkar revisionsstandarder, har använts för att minska risken för feltolkning av standarden ISA
315 som uppmärksammas i studien.
Vid val av litteratur, har datum för publicering varit i åtanke för att inkludera så aktuell
forskning på området som möjligt. Dock har även forskningsbidrag av äldre karaktär används
i syfte att underbygga den historiska varaktigheten i somliga teorier och forskningsbidrag.
Begrepp och teorier som resiliens, kontingensteori och professionsteori har uppmärksammats i
såväl äldre- samt nutida studier, vilket har påvisat äldre forsknings relevans i förhållande till
studien. För att säkerställa kvalité i litteraturen som använts har the Association of Business
Schools (ABS) utgivning av Academic Journal Guide 2015, där olika journaler har rankats,
varit i åtanke. Några högt rankade journaler som använts är; Group and Organization
Management, Management Accounting Research, Human relations, Journal of Organizational
Behaviour och Accounting, Organizations and Society. Mot bakgrund av vad som redogjorts
för ovan, kan konstateras att litteraturen som studien behandlar vanligtvis har anträffats med
hjälp av de sökord som tidigare nämnts, samt att litteraturen till övervägande del består av
vetenskapliga artiklar som skiftar i förhållande till år för publicering och publikationsforum.

4. Teoretisk referensram
4.1 Professionsteori
Professionsteorin härstammar från det sociologiska forskningsfältet och beskriver yrkesgrupper
med specifika gemensamma drag vilket särskiljer dem från allmänheten (Willmott, 1986;
Brante, 1988; 2005). Det har dock diskuterats vara alltför simpelt att ange generella drag för
professioner, då det trots dessa kan finnas skiljaktigheter mellan professioner samt att
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karaktärsdragen kan härledas till flera yrken på grund av den universella utformningen (Brante,
1988). Revisorer har dock i tidigare forskning ansetts vara en profession med särskiljande drag
(ex. Willmott, 1986; Lindblom & Ruland, 1997; Öhman & Wallerstedt, 2012; Broberg, 2013),
vilket därför ligger till grund för antagandet i den här studien om att revisorer är en profession.
Andra erkända professioner är exempelvis advokater, läkare och präster (Brante, 1988).
Brante (1988, 2005) diskuterar att det finns två kategoriska synsätt på professioner:
funktionalism och neoweberianism. Dock är det främst i funktionalismen som den här studien
tar avstamp även om det finns inslag av neoweberianism, då båda ger upphov till professioners
karaktärsdrag. Förespråkare för funktionalismen menar att professioner utgör en speciell
funktion i samhället, då de har uppstått för att möta genuint mänskliga behov (Lindblom &
Ruland, 1997). För att anses vara en profession ska ett yrke enligt professionsteorin uppfylla ett
antal egenskaper. Enligt Millerson (1964, refererat i Brante, 2005) ska yrket innebära
användandet av färdigheter som erhållits genom teoretisk kunskap, utbildning och träning samt
examination som säkerställer kompetensen. Millerson (1964, refererat i Brante, 2005)
uppmärksammar också att arbetet ska utföras i förhållande till allmänhetens intresse samt att
det ska finnas uppförande koder för att säkerställa professionell integritet. Professioner
kännetecknas också av så kallad ”stängning” vilket innebär att professioner avgränsar sig mot
andra yrkesgrupper (Brante, 1988; 2005), då de ska inneha expertkunskaper som personer inte
kan erhålla på egen hand, vilket också är det som skapar kunskapsbasen för professionen
(Öhman & Wallerstedt, 2012). Vidare innehar professioner egenskapen av självreglering
gällande licensiering och arbetsmetoder (Brante, 1988; Evetts 1999). Enligt Wilensky (1964,
refererat i Öhman och Wallerstedt, 2012) ska professioner, förutom att ha krav på adekvat
utbildning, också vara ett yrke som utförs på heltid, innefatta branschorganisationer, ha
lagstadgat skydd för de yrkesverksamma samt tillhandahålla yrkesetiska koder. Redan år 1940
ansågs svenska revisorer uppfylla Wilenskys kriterier (Öhman & Wallerstedt, 2012).
I Sverige har revisorsprofessionen utvecklats och förändrats över tid i takt med nya beslut och
bestämmelser från olika organ, vilket har påverkat hur revisorsprofessionen ser ut idag. År 1895
infördes bestämmelser om att revision skulle vara obligatoriskt för företag. Kreugerkraschen år
1932 medförde ökat fokus på revisorers oberoende, standarder och etiska koder och år 1944
infördes beslutet om att skydda titeln auktoriserad revisor. År 1971 publicerades professionella
rekommendationer och år 1975 infördes beslut om att revisionsarbetet ska ske enligt god
revisionssed och FAR utsågs till standardsättande organ. Därmed blev det professionens uppgift
att tolka lagar och formulera revisionsstandarder, vilket kan tolkas som införandet av
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självreglering (Öhman & Wallerstedt, 2012). En händelse närmare i tiden som påverkat
revisorsprofessionen är avskaffandet av revisionsplikten för små företag år 2010, vilket har
medfört ökad konkurrens på marknaden och därmed ökad marknadsföring av professionella
tjänster hos revisionsbyråer (Öhman et al., 2012; Broberg, 2013). Avskaffandet av
revisionsplikten innebär en viss konkurrensförändring i revisionsbranschen, då majoriteten av
svenska företag är små företag. Även om det kan påvisas att avgörande mängd av de befintliga
företag som inte längre innefattas av revisonplikten ändå väljer att ha kvar sin revision, måste
revisionsbranschen arbeta för att nyetablerade mindre företag ska välja revisionstjänster
(Broberg, 2013).
Professionsföretag, som revisionsbyråer, färgas av professionens värderingar. Revisionsbyråer
måste genom FAR anpassa sig efter beslut som tas av de organ som tillhör den globala
branschorganisationen International Federation of Accountants (IFAC). Detta innefattar
yrkesetiska koder, krav på utbildning och vidareutbildning samt revisionsstandarder som anger
riktlinjer för hur arbetet ska utföras (IFAC, 2015). Sammanfattningsvis bidrar professionsteorin
till en inblick i revisionsarbetet vilket kan ge en indikation på de organisatoriska aspekter som
kan utgöra teamarbetskrav (Demerouti et al., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004; Gruman & Saks,
2011) för revisionsteamen i det dagliga arbetet. Professionsteorin är därför relevant att ta hänsyn
till i studien.
4.2 Kontingensteorin
Kontingensteorin kan ses som en koncentration av olika delteorier (Delery & Doty, 1996).
Teorin tar utgång i organisationsvetenskap och påvisar att det inte finns ett universellt sätt att
strukturera och utforma en organisation eller bedriva operativ verksamhet (Selto et al., 1995;
Gerdin & Greve, 2004; Otley, in press). Istället ska man se organisationer som enskilda
exemplar med individuella förutsättningar, där det anses nödvändigt att organisationens
utformning och operativa system samspelar med den omgivning för vilken organisationen är
verksam (Otley, in press). Exempelvis bör användningen av bokföringssystem och upprättandet
av de finansiella rapporterna ske mot bakgrund av organisationens specifika omständigheter
(Otley, 1980).
Kontingensteorin förespråkar att det finns interna- och externa influenser som begränsar en
organisation och dess verksamhetsutövning. Således bör organisationers omständigheter,
förutsättningar och omgivning betraktas fastställa organisationens utformning på olika plan.
(Selto et al, 1995). Enligt Hansen, Otley och Van der Stede (2003) kan graden av osäkerhet i
organisationens omgivning ses som en av de viktigaste externa kontingensfaktorerna. Chapman
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(1997) beskriver att redovisnings- och revisionsbranschen genomgår kontinuerliga
förändringar, vilket sätter nya krav på den praktiska yrkesutövningen. Wright och Mock
diskuterade redan år 1985 att revisorer anses förpliktigade att utvärdera och utveckla nya rutiner
och processer som svarar på de specifika förhållanden som kunden omges utav, vilket främjar
revisorers flexibilitet, nytänkande och utveckling. Att lära av nya omständigheter är en viktig
del för att människor ska utveckla den befintliga kapaciteten (Levin & Tzelgov, 2016).
En framgångsrik organisation bör, bland annat mot bakgrund av externa faktorer, ha interna
system och enheter som harmoniserar och kompletterar varandra, samt där ledarskapsstilen
stämmer väl in med arbetsuppgifternas utformning och arbetsstyrkans befintliga
förutsättningar.
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anpassningsförmåga till internt- och externt förekommande förutsättningar (Selto et al, 1995;
Chenhall, 2003), då omgivningen anses essentiell i förhållande till organisationens fortlevnad.
Bland annat ska en organisations subenheter, så som arbetsgrupper, anpassas till
organisationens olika funktioner (Selto et al., 1995).
Enligt Darzin och Van de Ven (1985) kan kontingensteorin i stor utsträckning bidra till att
förklara prestationsförmåga och grad av effektivitet bland organisationers arbetsgrupper. En
organisation kan betraktas utifrån tre komponenter; organisatorisk struktur, organisatorisk
process och kontroll samt organisatorisk kontext. Optimal grad- och utformning av de tre
komponenterna definieras av Selto et al. (1995) som ”matchning” och är av individuell karaktär
i förhållande till enskilda organisationer. Struktur, process och kontroll samt kontext ska
därmed vara anpassade i förhållande till varandra och för den specifika organisationen.
Matchningen av de tre komponenterna anses vara en ständigt pågående process (Cronin, 2015).
Den strukturella komponenten syftar till mekanistisk formalitet, strukturell flexibelt,
stimulansincitament, grad av inflytande och byråkrati. Gällande komponenten process och
kontroll avses kommunikations- och informationsflöde, samt explicita kontrollinstrument. Den
kontextuella komponenten syftar till storlek, omgivning, teknologi, och metod. Även kultur är
en organisatorisk kontext (Darzin & Van de Ven, 1985; Chenhall, 2003).
Då möjligheterna att utveckla resiliens är kontextberoende (Staudinger et al., 1993, refererat i
Meneghel et al. 2016b; Masten & Reed, 2002, refererat i Meneghel, 2016a) är den kontextuella
komponenten av intresse för studien. Möjlighet till utvecklandet av resiliens främjas av en
arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete där information och kunskap delas mellan
medarbetare (Alliger et al., 2015) vilket därför gör arbetsmiljö till en väsentlig aspekt att beakta.
Av de kontextuella komponenterna kan omgivningen därför tänkas vara relevant och då studien
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fokuserar på teamnivå är det teamets omgivning och arbetsmiljö som är intressant. Enligt
Umans et al. (2016) kan organisationskulturen representera denna aspekt.
Organisationskultur kan delas upp i individualistisk- och kollektivistisk kultur (Chatman &
Spataro, 2005; Umans et al., 2016) och har exempelvis påvisats inverka på revisionskvalité och
revisorers välbefinnande (Svanberg & Öhman, 2013; Umans et al., 2016). Enligt Kosmala &
Herrbach (2006) skapar organisationskulturen värderingar och arbetssätt, som formar
medarbetares beteende och prestation, vilket återspeglas i teamens karaktärsdrag (Oosterhof,
Van der Vegt, Van de Vilert & Sanders., 2009). Det kan därför antas att organisationskulturen
förs över eller speglas i revisionsteamen. I en individualistisk organisationskultur uppmuntras
självständighet, och utvärdering sker i relation till enskilda individers prestationer (Chatman &
Spataro, 2005). Revisionsbyråerna som är hierarkiska har ansetts uppmuntra konkurrerande
individualism (Kosmala & Herbach, 2006). Att alla inte kan nå de högre positionerna i den
pyramidformade hierarkin samt att det råder en up-or-out filosofi hos de stora byråerna där
medarbetare som inte når önskad utveckling förväntas lämna revisionsbyrån stöttar det
individualistiska synsättet (Kornberger et al., 2011; Herda, 2012). Dock har forskning visat att
revisionsbyråer till större del har en kollektivistisk organisationskultur (Umans et al., 2016),
vilken enligt Chatman & Spataro (2005) kännetecknas av att medarbetare belönas efter
gemensamt uppnådda mål och välfungerande samarbete. Utifrån ett kontingensperspektiv är
organisationskulturen därför väsentlig att ta hänsyn till i denna studie.
4.3 Gruppbeteende
Gruppbeteendeteori behandlar teamens roll i organisationer, gruppdynamik och gruppinterna
processer så som interaktionen mellan teammedlemmar genom kommunikation och
koordingering, samt teamprestationer. Organisationers operativa verksamhet har fått alltmer
gruppbaserade strukturer (Richter, West, Van Dick & Dawson, 2006) och tanken med team är
en konstruktion av människor som kompletterar varandra arbets- och kunskapsmässigt (Gilley
et al., 2010). Team kan betraktas som dynamiska enheter (Cronin, 2015), där teamprocesser ur
ett teoretiskt synsätt används för att nå maximal effekt (Kozlowski, 2015). Det har konstateras
att team har blivit mer allt mer självbestämmande i organisationer och att reglering av kollektiva
ansträngningar i förhållande till teammedlemmar anses vara en kärnkompetens bland
organisationsteamen (Shin, Kim, Choi & Lee, 2016). Vanligtvis återspeglas organisationens
värderingar i teamens karaktärsdrag och effektivitet (Oosterhof et al., 2009).
Bland team som arbetar i en affärsmiljö med hög konkurrensnivå anses det viktiga att ha en
förmåga att ta till sig information för att förbli konkurrenskraftiga (Roberts, 2015). Denna
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förmåga kan ses som en katalysator för organisatorisk innovation. Dock har inte alla
teammedlemmar samma möjlighet att bidra till teamets totala förmåga att uppta information,
bland annat mot bakgrund av begränsad erfarenhet (Ellemers, Sleebos, Stam & De Gilder,
2013). Team gynnas ofta av intuition och tolkningsprocesser men trots att intuition kan ses som
en kritisk lärandeprocess för team så är det i grunden en högst individuell metod. Team måste
därför kunna förlita sig på flera olika färdigheter utöver individuell assimilering. Extern
kunskap som fångas upp individuellt måste således prioriteras att förmedlas in i teamet (LealRodríguez, Roldan, Ariza-Montes & Leal-Millan, 2014). Ett beteende där teammedlemmar
interagerar med varandra på ett ömsesidigt och samverkande sätt, resulterar vanligtvis i bättre
projektresultat (Carmeli, 2008). För att team ska vara välfungerande krävs det därför att
teammedlemmarna är beredda att hjälpa varandra, vilket indikerar att ett team ska ses som en
enhet och inte som en grupp av enskilda individer (Ellemers et al., 2013).
Kunskaps- och erfarenhetsdelning inom och mellan team har visats vara fördelaktigt och
teammedlemmarnas vilja att investera i kompetenshöjande tid i teamet bidrar till teamets
förmåga att prestera väl (Ellemers et al., 2013). Oosterhof et al. (2009) konstaterar dock att
teammedlemmars förmåga och vilja att hjälpa varandra inom team kan variera. Personer och
team som är yrkesverksamma i en kunskapsintensiv bransch måste vanligtvis även ägna
väsentligt mycket tid åt annat än det direkta yrkesutövandet så som utbildning (Chernoguz,
2011). Vad som också kan anses ha ett samband med teams prestationer både positivt och
negativt är tillit, mångfald, stimulerande arbetsuppgifter och den sinnesstämningen som
utvecklas under ett teamarbete (Cox & Blake, 1991; Peslak, 2005 Horwitz & Horwitz, 2007;
Umans, 2008, Purvanova, 2013). Ett teams engagemangsnivå kan också påverka prestation
(Guchait, 2016) och är direkt kopplat till den vilja och förståelse som ett team har kring att
förvärva nya kunskaper (Horwitz & Horwitz, 2007). Vad som bidrar till kunskapsutveckling
inom team är kontinuerlig briefing och återkoppling (Geitz, Brinke & Kirchner, 2016).
Återkoppling är viktigt för att människor ska känna tillfredsställelse samt utvecklas. Således är
både negativ- och positiv återkoppling viktig, samt att individer och grupper når konkret
förståelse för vad som framgår vid återkopplingstillfället (Rasmussen, 1982).
I revisionsbranschen sker vanligtvis majoriteten av arbetet i team (Dereli et al., 2007; Öhman,
2007; Trotsman et al., 2009; Sweeney & Pierce, 2011; Broberg, 2013) vilka anses vara
hierarkiskt strukturerade, där enskilda team är indirekt självbestämmande på så sätt att det finns
en team-ledare som i enlighet med revisionsstandarder och yrkesetiska koder planerar
revisionens utförande (Broberg, 2013). Revisionsteamen arbetar i en affärsmiljö av hög
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konkurrensnivå (Öhman, 2007; Broberg, 2013; Broberg et al., 2014) och är väl medvetna om
att deras viktigaste tillgång är det befintliga och framtida humankapitalet (Dobre, Vilsanoiu &
Turlea, 2012). Det anses därför viktigt att ha en teamkonstruktion som skapar förutsättningar
för att leverera en bra slutprodukt till kund och som möjliggör erfarenhetsmässig utveckling för
teamet som grupp och som enskilda individer (Dobre et al., 2012). Vidare är det också
nödvändigt med tillit inom revisionsteamen vad gäller praktisk yrkesutövning och delslutsatser
som levereras individuellt (Ferda & Janset, 2003).
Revisionsteamen är hierarkiskt strukturerade (Rudolph & Welker, 1998), vilket medför olika
kunskaps- och erfarenhetsnivåer. Dessutom arbetar revisionsmedarbetare vanligtvis i flera olika
team samtidigt (Simon et al., 2014) vilket möjliggör att de kan dela med sig av kunskap och
erfarenheter mellan teamen. Vidare har revisionsteamen briefingmöten där revisionen
diskuteras och utvärderas (Pierce & Sweeney, 2005), vilket öppnar upp för informationsdelning
och erfarenhetsutbyte. Därmed är det möjligt att inom- och mellan teamen sprida de lärdomar
som tidigare utmaningar och erfarenheter fört med sig. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
uppmuntras för att skapa möjligheter att utveckla resiliens (Alliger et al., 2015).
Gruppbeteendeteori blir därför relevant för studien, då det genom detta perspektiv visar på att
revisionsteamen har förutsättningar för att utveckla resiliens.
4.4 Teamarbetskrav i revisionsbranschen
Som tidigare nämnts, bygger resiliens på förekomsten av flexibla system som känner igen och
anpassar sig till variationer och förändringar i den operativa verksamheten. För att nå
teamresiliens måste team lära av tidigare utmaningar och motgångar för att kunna hantera och
övervinna framtida situationer av liknande karaktär (Carmeli et al., 2013; Alliger et al., 2015).
Arbetskrav ses som krävande aspekter av ett jobb som kräver insatser (Gordon, Demerouti,
Bipp & Le Blanc, 2015) vilket kan vara utmanande. Det här avsnittet presenterar hur de
generella arbetskrav som Meneghel et al. (2016a) studerade; rolltvetydighet, rollkonflikter och
arbetsbelastning

samt

de

nya

kompletterande

arbetskraven

som

valts

utifrån

revisionsbranschens karaktäristiska förutsättningar; branschkunskap, kommersialisering och
dubbla lojaliteter, utgör teamarbetskrav och utmaningar i revisionsbranschen.
4.4.1 Teamarbetskrav från tidigare forskning
Rollkonflikt och rolltvetydighet kan ses som viktiga variabler i bedömningen kring hur effektiv
en individ, ett team eller en organisation är. Rolltvetydighet kan betraktas som oklarheter i en
jobbprofil (Rizzo, House & Lirtzman, 1970; Beehr, Walsh & Taber, 1976), där individer eller
team är oklara på roller och uppgifter, vilket vanligtvis har uppstått i anslutning till någon- eller
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några orsaker så som brist på information, brist på kommunikation eller motstridiga
instruktioner från olika beslutspersoner. Rollkonflikt kan ses som ett fenomen där ett förväntat
professionellt beteende inte uppfylls, där en individ eller ett team sköter olika uppgifter som
anses oförenliga att samma individ eller team utför. Både rolltvetydighet och rollkonflikt
bedöms därför som arbetskrav som kan förekomma i organisationer generellt (Rizzo et al.,
1970), och i enlighet med Bamber, Snowball och Tubbs (1989) och Garcia och Herrbach (2009)
har det även påvisats i revisionsbranschen. Eventuell förekomst av dessa båda förhållanden i
organisationer kan anses sänka organisationers effektivitet och utveckling (Rizzo et al., 1970).
I anslutning till dessa begrepp diskuteras vanligtvis arbetsbelastning, vilket även det kan
betraktas som ett arbetskrav (Beehr et al, 1976; Meneghel et al, 2016a) och kan beskrivas som
de kvantitativa krav som åläggs individer, team eller organisationer, samt som de resurser som
krävs för att utföra dessa (Da Silva, 2014). Lopez och Peters (2012) konstaterar att
revisionsbranschen periodvis karakteriseras av hektiska perioder arbetsmässigt. Sammantaget
kan de tre ovannämnda teamarbetskraven, mot bakgrund av deras giltighet i förhållande till
organisationer generellt men även direkt mot revisionsbyråer, anses relevanta att behandla i
denna studie.
4.4.2 Nya kompletterande teamarbetskrav
För att utföra ett revisionsuppdrag ska risk för väsentliga felaktigheter i kundens finansiella
rapporter fastställas. Detta ska enligt revisionsstandarden ISA 315 utföras med hjälp av
förståelse för kundens verksamhet och omgivning, så kallad branschkunskap (IFAC, 2015)
Branschkunskapen är nödvändig för revisionsteams förståelse för vart de ska rikta sina
granskningsresurser (Balsam, Krishnan & Yang, 2003; Herolf, 2013) och kan påverka graden
av affärsrisk och väsentlighetsgraden för felaktigheter i de finansiella rapporterna (Sarwoko &
Agoes, 2014). På så sätt krävs det att revisionsteamet besitter kunskap om kundens bransch och
att denna kontinuerligt uppdateras i förhållande till befintliga kunder (Rahmina & Agoes, 2014).
Därav kan säkerställandet av detta vid sidan av det direkta revisionsarbetet utgöra ett
teamarbetskrav.
Inom revisionsbranschen anses kommersialisering, exempelvis marknadsföringsåtgärder,
nödvändigt för att nya revisionsbyråer ska kunna etablera sig, samt för att befintliga
revisionsbyråer ska kunna bibehålla sin konkurrensmöjlighet (Öhman, 2007; Broberg, 2013). I
anslutning till detta, kan påvisas att revisorer ser marknadsföring som en del av det
professionella yrkesutövandet. (Broberg, 2013; Broberg et al., 2014). Revisorsprofessionens
yrkesetiska koder uppmärksammar dock att marknadsföring av professionella tjänster enbart
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får utföras om det inte strider mot de grundläggande principerna (FAR, 2015a) och det kan
därför ändå uppfattas vara en svår balansgång för revisionsmedarbetare och revisionsteam trots
att det blivit mer kopplat till yrkesutövandet. Att hantera kommersialisering bör således utgöra
ett teamarbetskrav som skapar utmaningar för revisonsteamen.
I nära relation till utmaningarna gällande allmänintresset och marknadsföring av professionella
tjänster måste revisionsteamen hantera dubbla lojaliteter. Revisionsteamen befinner sig i en
situation där de ska bibehålla professionens grundläggande principer från de yrkesetiska
koderna, samtidigt som de till viss del måste vara lyhörda i förhållande till kunders behov och
värna om kundrelationer (Jubb, 2000; Öhman, 2007; Öhman et al., 2012). Att hantera dubbla
lojaliteter är en unik utmaning för revisorsprofessionen då andra professioner, exempelvis
advokater, enbart förväntas vara lojala mot sin klient (Brante, 1988). Till diskussion om
revisorers dubbellojalitet kan tilläggas förhållandet att revisorers ersättning utgår från
klienterna men att uppdraget utförs i syfte att skydda ägare och externa intressenter.
Problematiken mellan klienters tillfredsställelse och de externa intressenternas användbarhet
karakteriseras som en grundläggande svårighet med revision och således det som revisorer
förväntas balansera (Öhman et al, 2012). Att hantera dubbla lojaliteter bör således kunna vara
ett teamarbetskrav som skapar utmaningar för revisonsteamen. Mot bakgrund av de
ovannämnda arbetskravens relevans i förhållande till revisonbranschen, anses de väsentliga att
behandla i denna studie.
4.5 Hypotesbildning & modell
Arbetskrav kan i för hög utsträckning bidra till ogynnsamma förhållanden i organisationer och
kan leda till utmanande och stressande situationer (Demerouti et al., 2001; Meneghel et al.,
2016a), vilket har påvisats ta mycket energi bland medarbetare i en organisation (Demerouti et
al., 2001; Crawford, LePine & Rich, 2010). Utmanande situationer är grundläggande för
möjligheten att utveckla teamresiliens (Alliger et al., 2015; Meneghel et al., 2016a) och
arbetskrav utgör utmaningar som upplevs möjliggöra lärande och utvecklande av ny kompetens
eller utmaningar som upplevs vara barriärer för framgång (Crawford et al., 2010). Vid
konfrontation med utmaningar tar medlemmar i organisationer tillvara på sociala kontakter och
utökar kommunikationen mellan varandra (Powley, 2009) vilket anses främja utvecklandet av
teamresiliens (Alliger et al., 2015). Att hantera och ta sig igenom utmaningar, som
teamarbetskrav, gör det möjligt för team att ta lärdom av situationen genom att exempelvis vidta
förebyggande åtgärder, tidigare kunna se varningssignaler, inse behovet av att ta hjälp av andra,
få förståelse för hur en liknande situation kan hanteras effektivare samt att i efterhand anordna
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sammankomster där situationen kan diskuteras för erfarenhetsutbyte. På så sätt är det möjligt
för team att ta lärdom av teamarbetskravens påfrestningar och återhämta sig för att vara starkare
inför en liknande motgång i framtiden (Alliger et al., 2015). Därmed lyder studiens första
hypotes som följer:
H1: Teamarbetskrav har ett positivt samband med teamresiliens.
Kontext, där ibland organisationskultur, har en inverkan på vad olika insatser eller situationer
har för effekt på en organisation eller dess team och individer (Selto et al., 1995; Otley, in
press). Därmed kan kontexten skapa olika förutsättningar för möjligheten att utveckla resiliens
vid utmanande situationer. I en kollektivistisk organisationskultur anses medarbetare vara mer
samarbetsvilliga än i en individualistisk organisationskultur (Chatman & Spataro, 2005) vilket
tillsammans med att dela information och kunskap anses vara viktigt för att utveckla resiliens i
team (Alliger et al., 2015). Från ett kontingensperspektiv bör därmed organisationskulturen
påverka ett teamarbetskrav möjlighet att utveckla teamresiliens. Eftersom en kollektivistisk
organisationskultur har bättre förutsättningar för utvecklandet av resiliens, antas att ju mer
kollektivistisk organisationskulturen är desto starkare samband bör teamarbetskraven ha med
teamresiliens. Därav lyder studiens andra hypotes som följer:
H2: Desto högre grad av kollektivistisk organisationskultur, ju starkare positivt samband har
teamarbetskrav med teamresiliens.
Mot bakgrund av den teoretiska referensramen och de antaganden som gjorts i hypoteserna
utvecklades studiens modell, vilken presenteras i modell 4.1 och utgör tillsammans med
hypoteserna grunden för studiens empiriska tester.

Modell 4.1: Teamarbetskrav antas ha ett samband med teamresiliens och organisationskulturen antas
påverka detta samband.
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5. Empirisk metod
5.1 Datainsamlingsmetod
För att samla in data till studien har en kvantitativ forskningsmetod använts i form av en
surveyundersökning. För att på ett tids- och kostnadseffektivt nå populationen användes en
webbaserad enkät (Denscombe, 2009) utformad i SurveyMonkey. Enkäten utformades med
påståenden gällande de tre områden som berörs i studiens modell; teamresiliens, teamarbetskrav
och organisationskultur. I följebrevet och i enkäten framgick dock inte begreppen uttryckligen
för att minska risken att bli ledande för respondenterna (se bilaga 1, 2 och 3). Nackdelen med
webbaserade frågeformulär är att varken respondenterna eller forskaren har möjlighet att ställa
frågor, för exempelvis förtydligande, vilket hade varit möjligt i en kvalitativ studie med
exempelvis intervjuer som metod där syftet är att nå en djupare förståelse (Denscombe, 2009).
Förutom att studiens frågeställning yrkar på en kvantitativ metod är fördelarna med metodvalet
flera. Vid kvantitativ metod istället för kvalitativ undviks eventuella effekter så som
observatörseffekten eller intervjuareffekten, samt att den på ett bättre sätt möjliggör eventuell
generalisering samt ökar objektiviteten (Denscombe, 2009). Dock kvarstår en risk för att
respondenterna besvarar enkäten i enlighet med vad de tror anses vara socialt accepterat, så
kallad social önskvärdhet (Van der Mortel, 2008).
5.2 Urval
Revisionsteam anses vara hierarkiska och består därmed av flera olika rang i organisationen.
Både auktoriserade eller godkända revisorer och revisorsassistenter ingår vanligtvis i
revisionsteamen vilket gör att båda populationerna är av intresse för studien. För auktoriserade
och godkända revisorer gjordes ett subjektivt urval genom att webbenkäten skickades till alla
de auktoriserade eller godkända revisorer som i april 2016 hade en mailadress registrerad hos
FAR vilket uppgick till 2900 stycken. Subjektiva urval används när forskaren har viss kunskap
om de personer som eftersöks till studien och forskaren vill ha tag på personer med vissa
erfarenheter som högst troligen kan förhålla sig till de studerande frågorna och ge värdefull data
(Denscombe, 2009; Alvehus, 2013).
Revisorsassistenterna är inte registrerade på samma sätt som de auktoriserade- och godkända
revisorerna. Därför sammanställdes en egen lista på 331 revisorsassistenter genom att söka fram
mailadresser utlagda på hemsidor för olika revisionsbyråer geografiskt utspridda över hela
Sverige. De stora revisionsbyråerna upplevs vara restriktiva med att öppet presentera
mailadresser, vilket innebär att majoriteten av de adresser som sammanställdes på detta sätt var
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från mindre revisionsbyråer. Med anledning av problematiken att få tillgång till
revisorsassistenters mailadresser skickades enkäten till 129 revisionskontors kontaktmail, så
kallade infomailadresser, där mottagaren ombads att vidarebefordra mailet innehållandes länk
till enkäten till revisionsbyråns revisorsassistenter. Här blev det också möjligt att även nå ut till
större byråer. På så sätt har urvalet av revisorsassistenter precis som revisorer varit av subjektiv
natur (jmf Denscombe, 2009; Alvehus, 2013). Vidare lades en länk till enkäten på LinkedIn i
hopp om att nå ytterligare några revisorsassistenter. I anslutning till länken lades information
om att enkäten avsåg revisionsmedarbetare, då särskilt revisorsassistenter, för att undvika att
personer från andra branscher skulle delta. Även en uppmuntran om att dela länken vidare
inkluderades och därmed har valet av revisorsassistenter också inslag av snöbollsurval (jmf
Denscombe, 2009, Alvehus, 2013). Enkäten inleddes med att respondenten fick svara på om
den var auktoriserad/godkänd revisor eller revisorsassistent. För att minska risken för att andra
än önskat urval besvarade enkäten fanns alternativet ”annan”, vilket avslutade enkäten om det
fylldes i.
Utskick av enkäten gjordes den 14:e april. Ett följebrev (se bilaga 1 och 2) och länk till enkäten
skickades

från

Högskolan

i

Kristianstads

högskolemail

till

revisorerna

och

revisorsassistenternas mailadresser samt info-mailadresserna. Nackdelen med att inte använda
SurveyMonkeys mailfunktion är att det inte är möjligt att notera vilka som har svarat för att
kunna skicka påminnelse till de som inte har svarat. Fördelen är dock att det gör det möjligt att
kringgå eventuella spärrar av SurveyMonkey. Då många enkätutskick görs via hemsidan kan
SurveyMonkey utgöra en spärrad användare hos många i revisionsbranschen. Länken på
LinkedIn lades ut en dag senare, den 15:e april. Möjligheten att delta i denna undersökning
kvarstod till och med den 3:e maj, varvid enkäten stängdes den 4:e maj.
5.3 Operationalisering
För studiens variabler har det valts att i så stor utsträckning som möjligt använda redan
etablerade mått, som tidigare visats ha hög tillförlitlighet, med avsikt att försöka stärka
validiteten. Dock har nya mått behövts upprättas för ett par oberoende variabler då redan
etablerade mått inte hittats.
5.3.1 Beroende variabel
För att mäta teamresiliens användes mått från Carmeli et al., (2013) om uppfattad teamresiliens.
Eftersom revisionsmedarbetare kan ingå i flera team samtidigt (Simon et al., 2014) uppmanades
respondenterna till att tänka på ett specifikt team som de arbetat i den senaste tiden när de
besvarade påståendena. Respondenterna ombads besvara påståendena på en tiogradig
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Likertskala där ”Håller inte alls med” kodades 1 och ”Håller helt med” kodades 10. Då
Likertskala är vanligt för att fånga uppfattningar, används den även för fler påståenden i enkäten
(Joshi, Kale, Chandel & Pal, 2015). Teamresiliens mättes med följande tre påståenden (se bilaga
3, fråga 14):
Teamresiliens


När teamet stöter på en ny och svår uppgift är vi säkra på att vi kan genomföra den framgångsrikt.



I teamet kan vi framgångsrikt övervinna nya utmaningar som vi ställs inför.



Även när en situation är utmanande kan vi i teamet framgångsrikt utföra det arbete som krävs.

5.3.2 Oberoende variabel
Teamarbetskravet arbetsbelastning mättes med inspiration från Meneghel et al. (2016a) och
Beehr et al. (1976) medan teamarbetskraven rolltvetydighet och rollkonflikt mättes med
inspiration av Meneghel et al. (2016a) och Rizzo et al. (1970). Påståendena anpassades till
teamnivå och respondenterna ombads att tänka på ett specifikt team som de arbetat i den senaste
tiden när de besvarade påståendena. Respondenterna ombads besvara påståendena på en
tiogradig Likertskala där ”Håller inte alls med” kodades 1 och ”Håller helt med” kodades 10.
Påståendena för arbetsbelastning, rolltvetydighet och rollkonflikt framfördes som följer (se
bilaga 3, fråga 12);
Arbetsbelastning


I teamet har vi mer arbete att utföra än vi egentligen klarar av.



I teamet får vi inte tillräckligt med tid för att utföra det som förväntas av oss.



I teamet är prestationskraven för höga.

Rolltvetydighet


I teamet är fördelningen av våra arbetsuppgifter välorganiserad.



I teamet vet vi vilka ansvarsområden vi har.



I teamet vet vi exakt vad som förväntas av oss.

Rollkonflikt


I teamet utför vi ibland arbetsuppgifter som vi inte är eniga om.



I teamet utför vi arbetsuppgifter som skulle kunna utföras annorlunda.



I teamet arbetar vi under vaga direktiv och anvisningar.

För de nya kompletterande teamarbetskraven kommersialisering, branschkunskap och dubbla
lojaliteter användes etablerade mått för kommersialisering och nya mått för branschkunskap
och dubbla lojaliteter. Kommersialisering mättes med inspiration från Broberg et al. (2014)
vilka anpassades till teamnivå. För att upprätta mått för branschkunskap studerades ISA 315
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(IFAC, 2015), Herolfs (2013) tolkning av revisionsstandarderna samt slutsatser av Sarwoko &
Agoes (2014) och Rahmina & Agoes (2014). För upprättandet av mått gällande dubbla
lojaliteter studerades de yrkesetiska koderna (FAR, 2015) samt diskussion och slutsatser av
Öhman (2007) och Öhman et al. (2012). Måtten upprättades i enlighet med Denscombes (2009)
rekommendationer om att frågorna och påståenden ska vara korta och okomplicerade, enkla att
förstå och inte formulerade så att de kan uppfattas som irriterande eller ledande. Påståendena
utformades, i likhet med de andra teamarbetskravens utforming, så att de påminner om varandra
i syfte att försöka säkerställa validiteten, att det som önskas mätas faktiskt mäts. Även här
ombads respondenterna att tänka på ett specifikt team de arbetat i den senaste tiden.
Respondenterna ombads att besvara påståendena för kommersialisering, branschkunskap och
dubbla lojaliteter på en tiogradig Likertskala där ”Håller inte alls med” kodades 1 och ” Håller
helt med” kodades 10. Påståendena löd som följer (se bilaga 3, fråga 13):
Kommersialisering


I teamet lyssnar vi på kunden för att tillfredsställa dess behov.



I teamet arbetar vi med att uppmärksamma och tillgodose kundens framtida behov genom att uppmuntra
till anlitandet av professionella tjänster.



I teamet tänker vi ständigt på nya lösningar och mer värdeskapande erbjudanden som kan möta kundens
framtida behov.

Branschkunskap


I teamet förväntas kunskapen om kundens bransch vara kontinuerligt uppdaterad.



I teamet är kunskap om kundens bransch nödvändigt för att genomföra relevanta granskningsåtgärder.



I teamet anses kundspecifik branschkunskap viktig för att genomföra ett uppdrag väl.

Dubbla Lojaliteter


I teamet måste vi göra avväganden mellan relationen till kunden och allmänhetens intresse.



I teamet anses det problematiskt att vara lojal mot både kunden och kundens intressenter/samhället.



I teamet måste vi upprätthålla hög grad av självständighet i förhållande till kunderna.

5.3.3 Modererande variabel
För att mäta organisationskultur användes mått upprättade av Chatman & Spataro (2005), vilket
även använts som mått för organisationskultur i andra studier av revisionsbranschen (ex. Umans
et al., 2016). Måttet består av sju ord som beskriver arbetsklimatet där orden lagorienterat,
samarbetsvilligt,

vänligt,

stödjande

och

rättvist,

är

kopplat

till

kollektivistisk

organisationskultur och individuellt krävande och konkurrerande är kopplat till individualistisk
organisationskultur. Respondenterna ombads att svara på hur de upplevde arbetsklimatet på
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deras revisionsbyrå i förhållande till dessa ord på en 10-gradig Likertskala där ”Håller inte alls
med” kodades 1 och ”Håller helt med” kodades 10. Eftersom individualistisk
organisationskultur kan anses vara motsatsen till kollektivistisk kultur får dessa mått en omvänd
kodning vid analys vilket innebär att individuellt krävande och konkurrerande blir resultatet av
11 minus respondentens svar. Orden presenterades i enkäten enligt följande (se bilaga 3, fråga
15):
Organisationskultur


Lagorienterat



Samarbetsvilligt



Vänligt



Individuellt krävande



Stödjande



Rättvist



Konkurrerande

5.3.4 Kontrollvariabler
5.3.4.1 Befattning
Auktoriserade eller godkända revisorer besitter en kunskapsnivå som har examinerats och
resulterat i en yrkeslegitimation (Broberg, 2013). Därmed har auktoriserade- och godkända
revisorer vanligtvis mer kunskap och erfarenhet än revisorsassistenterna, vilket kan innebära
att de upplever och ser möjligheter att ta sig förbi utmaningar annorlunda. Därmed kan det
tänkas att uppfattningen av teamens möjligheter att uppnå resiliens kan ha ett samband med
befattning. Dessutom innebär arbetet som auktoriserad- och godkänd revisor ökat fokus på
klienthantering (Kornberger et al., 2011), vilket kan innebära att dessa upplever dubbla
lojaliteter som ett mer vidsträckt teamarbetskrav än revisorassistenterna. Respondenterna
ombads därför att ange om de var godkänd/auktoriserad revisor eller revisorsassistent (se bilaga
3, fråga 1), vilka kodades 1 respektive 0. Respondenterna gavs också alternativet ”annan” men
vid val av detta avslutades enkäten direkt, då studien enbart fokuserar på revisionsmedarbetare
som normalt ingår i team vilket är, med reservation för vissa undantag, auktoriserade och
godkända revisorer samt revisorsassistenter.
5.3.4.2 Kön
Kommunikations- och erfarenhetsutbyte är viktiga förutsättningar för att kunna skapa resiliens
(Alliger et al., 2015). Dock indikerar forskning på att kvinnor har svårare för att göra sig hörda
i organisationer vilket därmed kan påverka dessa förutsättningar (Smyth & Sweetman, 2015).
Smyth & Sweetman (2015) uttrycker även att kvinnor vanligtvis axlar en större kvantitativ
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arbetsbelastning, vilket kan innebära att arbetsbelastning upplevs som ett högre teamarbetskrav
bland kvinnor än hos män. Vidare är det dock påvisat att kvinnor i större utsträckning än män
gärna söker stöd av utomstående personer vid utmanande situationer (Kesimci, Göral &
Gencöz, 2005), vilket är något som främjar resiliens (Alliger et al., 2015). Av ovanstående
anledningar antas därför att kön kan inverka på uppfattningen av möjligheterna att utveckla
resiliens från utmanande teamarbetskrav. Respondenterna ombads därför fylla i om de var man
eller kvinna (se bilaga 3, fråga 2), vilka kodades 0 respektive 1.
5.3.4.3 Storlek på revisionsbyrå
Det kan tänkas att medarbetare i små revisionsbyråer mer eller mindre kontinuerligt arbetar i
samma team, till skillnad från stora byråer där rotationen bland teammedlemmar är betydligt
vanligare. Därmed kan det tänkas vara svårare i stora byråer att förmedla lärdom av utmaningar
bland alla team, även om enskilda individer kan föra med sig kunskap mellan vissa team, vilket
därför kan tänkas ha ett samband med teamresiliens. Därmed ombads respondenterna att ange
vid vilken av följande revisionsbyrå de tillhörde; Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO, Grant
Thornton, Mazars SET eller Annan (se bilaga 3, fråga 4). På så sätt är det möjligt att genom
kodning kategorisera byråerna i Big 4 alternativt Big 7 och övriga, beroende på
svarsfrekvensen. Båda typerna av kategorisering har gjorts i andra studier (ex. Broberg et al.,
2013; Umans et al., 2016).
5.3.4.4 Partner
Partner är den högsta hierarkiska nivån på revisionsbyråer (Pierce & Sweeney, 2005) och
partners har troligtvis erfarenhet från de olika nivåerna på byrån med anledning succesiv
hierarkisk befordran. (Van Lent, 1999). Det medför förmodligen erfarenhet och förståelse för
vilka utmaningar som kan uppstå på de olika nivåerna inom teamet, vilket kan öka deras
uppfattning av möjligheten att ta sig igenom utmaningar. Därmed antas det kunna påverka
uppfattningen av teamresiliens. Partners anses också vara den mest kommersiellt inriktade
nivån i den hierarkiska strukturen på revisionsbyråerna (Spence & Carter, 2014), vilket
möjligtvis medför att partners i revisionsteamen upplever kommersialisering och dubbla
lojaliteter som ett större teamarbetskrav än övriga medarbetare. Av ovanstående anledningar
ombads respondenten därför att uppge om de var partner (se bilaga 3, fråga 5), för vilket ”ja”
kodades 1 och ”nej” kodades 0.
5.3.4.5 Erfarenhet av revision
I relation till erfarenhet kopplat till revision kan tidigare forskning påvisa att
revisionsmedarbetare främst lär sig yrket genom praktiskt utövande (Helliar, Monk &
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Stevenson, 2009). Ju längre en person har arbetat med revisions desto mer riskfyllda är de olika
delar som personen granskar (Lee, 2002; Pierce & Sweeney, 2005), vilket kan tänkas innebära
att tid ger en ökad förståelse för vikten av branschkunskap samt medför förhöjd upplevelse av
detta som ett teamarbetskrav. Likaså leder erfarenhet till arbetsuppgifter av mer kommersiell
natur (Lee, 2002; Spence & Carter, 2014), vilket skulle kunna innebära att kommersialisering
och dubbla lojaliteter anses som mer krävande ju mer erfarenhet respondenten har. En person
med mer erfarenhet av revision kan ha upplevt fler utmaningar i branschen från vilket individen
kan ha tagit lärdom. Enligt Broberg (2013) innebär väsentliga delar av revisionsarbetet att ta
hjälp av andra personer och att veta vem man ska fråga om vad. Erfarenheten kan tänkas
medföra större kunskap om detta, vilket kan påverka tron på att kunna ta sig igenom utmaningar
vilket i sin tur därför kan påverka uppfattningen av teamresiliens. Därför ombads respondenten
att ange antal års erfarenhet av revision (se bilaga 3, fråga 6).
5.3.4.6 Ålder
En högre ålder behöver inte vara förenligt med mer erfarenhet av revision, då en äldre person
kan ha trätt in i branschen senare eller lämnat branschen en tid för att sedan återkomma. Således
kan tänkas att en äldre individ har mer erfarenhet av händelser och utmaningar som helhet,
internt och externt, vilket kan tänkas ge en ökad tro på att det är möjligt att ta sig igenom olika
typer utmaningar, vilket kan påverka uppfattningen av teamresiliens. Därför ombads
respondenterna att ange födelseår, vilket sedan kodades om till ålder (se bilaga 3, fråga 3).
5.3.4.7 Teamets storlek
När ett team börjar samarbeta genomgår det fyra utvecklingsfaser, där teamet i fas ett förlitar
sig på ledares instruktioner och i fas två genomgår konflikter samt upprättar gemensamma mål
och fastställer hur uppgiften ska utföras. I fas tre utvecklas tillit och kommunikationen blir mer
öppen och inriktad på arbetsuppgiften, för att teamet slutligen i fas fyra inriktar stor del av
energin på målet med teamarbetet och på att slutföra det (Wheelan, 2009). Det är visat att
mindre team snabbare når de högre utvecklingsfaserna och har en mer öppen kommunikation
(Lowry, Roberts, Romano Jr., & Cheney, 2006; Wheelan, 2009). Att kommunicera för att
utbyta information och erfarenhet är viktigt för att kunna skapa teamresiliens (Alliger et al.,
2015). Således anses teamets storlek kunna inverka på möjligheterna att skapa teamresiliens
och respondenterna ombads därför att ange antal teammedlemmar i teamet (se bilaga 3, fråga
7). Respondenterna ombads även ange hur många som var auktoriserade/godkända revisorer i
teamet (se bilaga 3, fråga 8), då dessa personer i större utsträckning kan medföra kunskap och
erfarenhet in i teamet vilka kan gynna teamet vid eventuella utmaningar.
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5.3.4.8 Ledande roll
Ledare anses vara tvungna att hantera teamarbetskrav så som rollkonflikter, rolltvetydighet och
arbetsbelastning bland sina medarbetare (Peterson et al., 1995), vilket indikerar att teamledare
måste vara lösningsorienterade. Därmed kan tänkas att ledare besitter en skild upplevelse kring
teams möjlighet att ta sig igenom utmaningar, vilket kan påverka uppfattningen av
teamresiliens. Respondenterna ombads därför att ange om de hade en ledande roll i teamet (se
bilaga 3, fråga 9), där ”ja” kodades 1 och ”nej” kodades 0.
5.3.4.9 Mångfald
Mångfald i team har påvisats vara viktigt i förhållande till projektuppdrag med hög grad av
komplexitet, där mångfald syftar till tidigare erfarenheter, utbildning, kön och etnicitet, samt
att det vanligtvis finns ett samband mellan teams sammansättning och uppdragskomplexitet
(Higgs, Plewnia & Ploch, 2005). Mångfald i arbetsteam i förhållande till variabler så som kön,
etnicitet och erfarenhet innebär vanligtvis en konkurrensfördel (Cox & Blake, 1991), vilket
delvis förklarar varför revisionsteam vanligtvis är diversifierade i förhållande till kön och
kunskapsnivå (Rudoplh & Welker., 1998). Förståelse för kulturella skillnader bidrar till
förbättrad insikt av att det finns olika sätt att utveckla kunskap och erfarenhet (Geitz et al.,
2016). Dock kan meningsskiljaktigheter i team till följd av mångfald i viss grad försvåra det
praktiska arbetet och således minska effektiviteten (Mitchell, Parker & Giles, 2011). Samtidigt
påvisar Umans (2007) att etnisk mångfald i team kan leda till mer informell och öppen
kommunikation. Då kommunikation är viktigt för att kunna skapa resiliens (Alliger et al., 2015)
går det inte att bortse från att mångfald kan ha ett samband med teamresiliens. För att mäta
mångfald ombads respondenterna att fylla i hur lika teammedlemmarna var i förhållande till
ålder, kön och etnicitet på en tiogradig Likert Skala, där 1 avsåg ”väldigt olika” och 10 avsåg
”väldigt lika” (se bilaga 3, fråga 10). Det utgör därmed en omvänd skala för att mäta mångfald
och vänds därför vid analys. Erfarenhet brukar också ingå vid mätningar av mångfald (Higgs et
al., 2005), men då revisionsteam är hierarkiskt strukturerade indikerar det på att det inkluderar
teammedlemmar av olika nivåer vilket medför olika lång erfarenhet (Broberg, 2013). Således
antas teamen redan vara mångfaldiga vad gäller erfarenhet och därför utgjorde inte erfarenhet
en fråga i enkäten i relation till perspektivet av mångfald.
5.3.4.10 Uppdragets komplexitet
Ett revisionsteam kan behöva inkludera experter när ett uppdrag anses komplext (Broberg,
2013). Detta tyder på att revisionsteam stöter på utmaningar som kräver utomstående hjälp. Att
ta hjälp av utomstående vid utmaningar är främjande för resiliens (Alliger et al., 2015),
samtidigt som komplexa utmaningar också skapar ett större behov av att utveckla resiliens
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(Meneghel et al., 2016a). Av den anledningen ansågs det nödvändigt att fråga respondenterna
om uppdragets komplexitet. Respondenterna ombads att uppge hur komplext uppdraget var på
en tiogradig Likert skala, där 1 avser ”inte alls komplext” och 10 avser ”mycket komplext” (se
bilaga 3, fråga 11).
5.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys
Inbjudan att delta i studien skickades ut till 2900 godkända och auktoriserade revisorer
representerat av 1958 (67,5%) män samt 942 (32,5%) kvinnor, 331 revisorsassistenter
representerat av 145 (43,8%) män samt 186 (56,2%) kvinnor (se tabell 5.1, utskick) och 129
revisionsbyråers kontaktmailadresser samt att länken till att delta i undersökningen lades ut via
LinkedIn. Detta resulterade i 165 registrerade enkätsvar. Efter att ha tagit hänsyn till och
uteslutit icke-fullständiga svar och endast tagit med svar som var fullständiga eller nästintill
fullständiga, kvarstod 140 svar varav 101 svar var användbara till att testa studiens hypoteser
genom multipel linjär regression vilket presenteras i avsnitt 6.5. Därmed utgör de 101 svaren
studiens svarsfrekvens. Då det inte är möjligt att veta vilka respondenter som besvarat enkäten
via LinkedIn eller info-mailadresserna diskuteras svarsfrekvensen här som att inget svar inkom
via LinkedIn eller info-mailadresserna. Det ska därför uppmärksammas att diskussionen kring
svarsfrekvensen och bortfallsanalysen i viss utsträckning kan uppfattas som inkorrekt.
De 101 svaren som utgör studiens svarsfrekvens motsvarar 3,1% i förhållande till totalt utskick,
utan hänsyn tagen till länken via LinkedIn och kontaktmailadresserna. Revisorerna
representerade 71 svar uppdelat på 52 män samt 19 kvinnor, vilket motsvarar en svarsfrekvens
på 2,4% i förhållande till antalet inbjudningar till revisorer. Revisorsassistenter representerade
30 svar uppdelat på 13 män samt 17 kvinnor, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 9,1% i
förhållande till antalet inbjudningar till revisorsassistenter. Såldes består denna studies
svarsfrekvens av 71 responderande revisorer samt 30 responderade revisorsassistenter (se tabell
5.1, svar).
Enligt Revisorsnämnden (2016a) är cirka 66,5% av registrerade auktoriserade och godkända
revisorer män och 33,5% kvinnor. Anledningen till att procentantalen för den totala
populationen av auktoriserade- och godkända revisorer i den här studien skiljer sig från
Revisorsnämnden (se tabell 5.1, utskick) kan bero på att Revisorsnämnden sammanställde
statistiken en tid innan mailadresser inhämtades för studien och faktumet att det inte inhämtats
från Revisorsnämnden utan från FAR. Dock kan det konstateras att manliga revisorer, i
förhållande till den totala populationen av revisorer, är överrepresenterade bland
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respondenterna och vice versa gällande kvinnor (se tabell 5.1, svar). Då ingen liknande statistik
finns över revisorsassistenter kan inte en jämförelse med total population genomföras.
Med anledning av länken via LinkedIn och de utskick som gjordes till kontaktmailadresser kan
en fullständig bortfallsanalys inte göras, då det som nämnts inte kan påvisas hur många av den
totala mängden respondenter som tillkommit från dessa utskick. Därför kan enbart
bortfallsanalys utan hänsyn till LinkedIn och kontaktmailadresser göras. I förhållande till
utskicket till revisorer kan det konstateras ett bortfall på 2829 revisorer varav 1906 män samt
923 kvinnor, vilket motsvarar ett bortfall på 97,6%. I förhållande till revisorsassistenter uteblev
301 personer varav 132 män samt 169 kvinnor, vilket motsvara ett bort fall på 90,9%. Såldes
kan det konstateras ett bortfall på 3130 personer av det totala urvalet vilket motsvarar ett totalt
procenttal på 96,9% (se tabell 5.1, bortfall).
Tabell 5.1 Översikt svarsfrekvens och bortfall
UTSKICK
Revisorer
Revisorsassistenter
Revisorer &
revirosassistenter
SVAR
Revisorer
Revisorsassistenter
Revisorer &
revirosassistenter
BORTFALL
Revisorer
Revisorsassistenter
Revisorer &
revirosassistenter

Män &
Kvinnor
varav
2900
331
3231
Män &
Kvinnor

varav

varav

71
30
101
Män &
Kvinnor
2829
301
3130

varav

Män (st)
1958
145

Män %
67,50%
43,80%

Kvinnor (st)
942
186

Kvinnor (%)
32,50%
56,20%

2103

65,10%

1128

34,90%

Män (st)
52
13

Män %
73,20%
43,33%

Kvinnor (st)
19
17

Kvinnor (%)
26,80%
56,67%

65

64,40%

36

35,60%

Män (st)
1906
132

Män %
67,40%
43,90%

Kvinnor (st)
923
169

Kvinnor (%)
32,60%
56,10%

3,1%
Totalt bortfall i förhållande
till utskick
97,6%
90,9%

2038

65,10%

1092

34,90%

96,9%

Total svarsfrekvens i
förhållande till utskick
2,4%
9,1%

Anledningarna till den totala mängden bortfall kan vara olika och snarlika. Det kan möjligen
delvis bero på att vissa tilltänkta respondenter inte ansåg studien som intressant och därför valde
att inte delta. Det kan även möjligen delvis bero på att vissa tilltänkta respondenter mot
bakgrund av tidigare deltagande i studier inte anser det givande att delta i denna typ av studier.
Dock är det mest troligt att merparten av de tilltänkta respondenterna som inte valde att delta,
gjorde detta mot bakgrund av att revisionsbranschen i nuläget befinner sig i en påfrestande
period arbetsmängdsmässigt (Summers & Sweeney, 2002; Lopez & Peters, 2011). Dessa
förklaringar styrks delvis mot bakgrund av de flertalet mail som mottagits, där tilltänkta
respondenter avböjer med anledning av den arbetsbelastning som råder för tillfället.
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5.5 Analysmetoder
Modellen som skapats i studien analyseras genom statistiska tester av enkätsvaren i
statistikprogrammet SPSS 23. Cronbach’s Alpha utförs för den beroende variabeln, de
oberoende variablerna samt den modererande variabeln, med avseende att kontrollera att
påståendena för respektive område mäter samma sak och att måtten därmed är tillförlitliga.
Även en faktoranalys genomförs för att kontrollera kategoriseringen av påståendena (Pallant,
2013) och ändringar av ursprunglig kategorisering görs vid behov då det är uppfattningar som
studeras. Det kan därmed medföra att operationaliseringen till viss del frångås om påståendena
inte har uppfattats enligt tänkt kategorisering. Studiens Data utforskas också genom
beskrivande statistik i form av medelvärde, standardavvikelse och median för att kunna
presentera övergripande information gällande respondenterna och gradering av variablerna i
modellen. Multipel linjär regressions är det främsta analytiska verktyget för att testa studiens
modell empiriskt och då regressionsanalys är känsligt för multikollinaritet upprättas först en
korrelationsmatris för att identifiera sådana eventuella omständigheter (Pallant, 2013).
Normalfördelning av svaren testas för att avgöra om korrelationsmatrisen ska upprättas genom
ett Spearman- eller Pearson-test (Pallant, 2013). För att testa teamarbetskravens samband med
teamresiliens används en standard linjär regressionsanalys medan en hierarkisk linjär regression
används när hänsyn ska tas till den modererande variabeln. Enligt Körner & Wahlgren (2014)
används vanligtvis en konfidensgrad på 95 %, vilket innebär en signifikansnivå på 0,05 då det
är en vedertagen nivå för att säkerställa tillförlitliga resultat. Dock har en konfidensgrad på 90%
och därmed en signifikansnivå på 0,1 tidigare använts i studier inom det ekonomiska
forskningsfältet (ex. Tagesson, Dahlgren, Gamlén & Håkansson, 2005; García-Meca &
Sanchez-Ballesta, 2009). Därav intar den här studien samma förhållningssätt vilket möjliggör
presentation av något svagare signifikanta samband.
5.6 Etiska beaktanden
Gällande vetenskapliga undersökningar finns det olika aspekter att ta hänsyn till vid
upprättandet av undersökningsmaterial samt vid tolkning av detta material. I anslutning till god
forskningssed uttrycker Gustafsson, Hermeren och Petterson. (2011) att de forskningsregler
som forskare förväntas följa är; tala sanning om forskningen, medvetet granska- och redovisa
utgångspunkter för studien, transparens i metoder och resultat, öppet redovisa eventuella
kommersiella intressen, inte stjäla forskningsresultat från andra forskare, vara rättvis i
bedömningen av tidigare forskning, dokumentera- och arkivera utförd forskningen samt utföra
forskning utan avsikt att skada människor, djur eller miljö. Studiens intention har således varit
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att inte bryta mot någon av dessa rekommendationer. Dessutom behandlas respondenterna svar
konfidentiellt, samt att inga respondenter har tvingats att delta i undersökningen utan har gjort
det av fri vilja. Respondenterna har även givits möjligheten att i framtiden få ta del av den
färdiga forskningsrapporten, genom att fylla i sin mailadress i slutet av enkäten (se bilaga 3,
fråga 16). Dessa förutsättningar ligger väl i linje med vad Gustafsson et al. (2011) förespråkar.
Gustafsson et al. (2011) uttrycker även vikten av transparens gentemot tilltänkta respondenter
i form av vad studien avser att undersöka, i syfte att undvika att respondenterna uppger
missvisande svar för att man inte har förstått studiens ämnesområde och relevans. Därav har
studiens syfte redogjorts i det följebrev som de tilltänkta respondenterna fick samt vid
genomförandet av enkäten, i den utsträckning det var möjligt utan att det blev ledande för
respondenten. Studien har såldes upprättats med hänsyn till etiska beaktanden utifrån bästa
förmåga.

6. Empirisk analys
6.1 Förberedelser inför analys
Efter att enkäten hade stängts den 4:e maj påbörjades förberedelsearbete inför analysmomentet.
Erhållna svar exporterades från SurveyMonkey till Excel. I detta Excel-dokument rensades de
respondenter bort som endast hade besvarat ett fåtal av de föreliggande enkätpåståendena.
Såldes kvarstod efter denna resning endast svar från respondenter som valt att besvara samtliga
eller näst in till samtliga frågor. Likaså avlägsnades respondentsvar där respondenten hade valt
att delta i undersökningen trots att vederbörande hade uppgett att teamstorleken bestod av
enbart en person. Undersökningen riktades mot revisionsmedarbetare som ingår i team, därav
ansågs svar från personer som inte arbetar i team irrelevanta. I Excel-dokumentet kodades
svaren i enlighet med vad som redogjorts för i metodavsnittet, samt att de påståenden vars
svarsalternativ kategoriserades som omvända skalor vändes. Efter dessa delmoment
exporterades den uppdaterade filen till SPSS, varvid rensning i förhållande till vissa i
iögonfallande respondentsvar gjordes. En respondent hade angivit 95 års erfarenhet i anslutning
till att respondenten uppgett en ålder av 36 år. Såldes exkluderades respondentens svar
angående erfarenhet och noterades därav som ett saknat värde. En annan respondent hade
uppgett att teamstorleken för vilken personen hade i åtanke vid besvarande av enkätpåståendena
bestod av 40 medlemmar, vilket ansågs orimligt. Av den anledningen togs respondentens svar
angående teamstorlek bort och noterades som ett saknat värde i SPSS-filen. Vidare uppgav en
respondent en teamstorlek på 1-4 personer och att antal auktoriserade eller godkända revisorer
i teamet var 1-2. Det hanterades genom att svaren ersattes med ett medelvärde av respektive
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svar. I övrigt noterades även andra saknade värden i form av enstaka påståenden som somliga
respondenter hade valt att inte svara på. Noterandet av saknade värden anses viktigt för att ett
uteblivit svar inte ska noteras som ett faktiskt svar vid analysmomentet (Pallant, 2013).
I SPSS filen ändrades även respondenternas uppgivna födelseår till ett åldersvärde, samt att
respondenternas uppgiva arbetsplats kodades som ”Big 7” och ”Non-Big 7”. Valet av
kodningen Big 7 gjordes för att det innebar en uppdelning mellan respondentsvaren på 50,1%
Big 7 kontra 49,9% Non-Big 7 vilket ansågs mer fördelaktigt än en kategorisering Big 4 och
Non-Big 4, då detta hade inneburit en uppdelning på 33,3% Big 4 kontra 67,7% Non-Big 4. Big
4 representeras av Deliotte, EY, KPMG och PwC, (e.g. Francis & Yu, 2009; Pasha, 2014),
medan Big 7 i denna studie även inkluderar BDO, Grant Thornton och Mazars SET. I denna
studie benämns Non-Big 7 fortsättningsvis som ”annan”.
6.2 Cronbach’s Alpha och faktoranalys
För att kontrollera tillförlitligheten i måtten som användes i studien testades påståendena med
Cronbach’s Alpha. Resultatet visas i tabell 6.1, Cronbach’s Alpha 1. Enligt Pallant (2013) ska
Cronbach’s Alpha överstiga 0,7 för att anses tillförlitligt. Variablerna rollkonflikt och dubbla
lojaliteter når visserligen inte upp till detta värde. Dock kan 0,6 anses vara acceptabelt när måttet
används i en ny miljö (jmf Smith & Umans, 2015), vilket är fallet i den här studien. Därmed är
rollkonflikt nära ett acceptabelt värde då det uppvisar 0,586. Dubbla lojaliteter gav däremot ett
avsevärt sämre resultat på 0,346. Efter att ha testat korrelationen mellan påståendena för dubbla
lojaliteter noterades att fråga tre skapade problem. Det genomfördes därför ett nytt Cronbach’s
Alpha med endast fråga ett och två för dubbla lojaliteter vilket höjde värdet till 0,505 vilket
fortfarande inte anses acceptabelt. Det kan dock bero på att det blev för få påståenden som
testades (Pallant, 2013). Likadant utforskades korrelationen mellan rollkonfliktens påståenden
och då upptäcktes att fråga tre för området hade svag korrelation med de övriga två frågorna.
När den frågan togs bort ur testet uppvisades ett acceptabelt Cronbach’s Alpha värde på 0,659
(Se tabell 6.1, Cronbach’s Alpha 2).
Tabell 6.1: Cronbach’s Alpha värden för respektive mått
Cronbach's Alpha 1
Cronbach's Alpha 2

Resiliens Arbetsbelastning Roltvetydighet Rollkonflikt Kommersialisering Branschkunskap Dubbla lojaliteter Organisationskultur
0,794
0,781
0,853
0,586
0,780
0,887
0,346
0,721
0,659
0,505

Mot bakgrund av ett par bristfälliga resultat från Cronbach’s Alpha ansågs det relevant att
genomföra en faktoranalys för att kontrollera kategoriseringen av påståendena för de oberoende
variablerna. Resultatet visas i tabell 6.2. Enbart faktorladdningar över 0,4 presenteras, då det
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anses vara ett värde som indikerar stark laddning (Pallant, 2013). Fråga ett för rollkonflikt
laddar både med rollkonflikt och dubbla lojaliteter. Då det är ett högre värde för rollkonflikt får
den kvarstå där. Fråga tre för rollkonflikter och fråga tre för dubbla lojaliteter laddar
tillsammans för en ny sjunde oberoende variabel. Fråga tre för dubbla lojaliteter laddar dock
även för branschkunskap men då värdet är högre för en ny variabel får den kvarstå där. Eftersom
Cronbach’s Alpha inte uppvisade tillförlitlighet för alla mått som upprättats i studien, samt att
det är uppfattningar som studeras, arbetades det vidare med faktorladdningarna i studien vilket
innebar

att

en

sjunde

oberoende

variabel

inkluderades

och

därmed

frångicks

operationaliseringen delvis.
Tabell 6.2 Resultat av faktoranalys
NY
Arbetbelastning Rolltvetydighet Rollkonflikt Branschkunskap Kommersialisering Dubbla Lojaliteter Strukturerade bedömningar
Arbetsbelastning 1

0,847

Arbetsbelastning 2

0,884

Arbetsbelastning 3

0,751

Rolltvetydighet 1

0,819

Rolltvetydighet 2

0,911

Rolltvetydighet 3

0,892

Rollkonflikt 1

0,678

Rollkonflikt 2

0,882

0,493

Branschkunskap 1

0,818

Branschkunskap 2

0,911

Branschkunskap 3

0,862

Kommersialisering 1

0,763

Kommersialisering 2

0,843

Kommersialisering 3

0,801

Dubbla lojaliteter 1

0,506

Dubbla lojaliteter 2

0,840

Rollkonflikt 3
Dubba lojaliteter 3

0,832
0,411

0,597

Den sjunde variabeln består av påstående tre för rollkonflikt och påstående tre för
dubbellojalitet (se tabell 6.2). Påstående tre för rollkonflikt hanterar att revisionsteamen kan
tänkas arbeta med brist på direktiv och riktlinjer, och påstående tre för dubbellojalitet hanterar
att teamet måste upprätthålla en hög grad av självständighet i förhållande till kunderna (se
avsnitt 5.3.2). Medelvärdet på påstående tre för rollkonflikt var 3,09 samtidigt som påstående
tre för dubbellojalitet hade ett medelvärde på 7,64. Baserat på dessa medelvärden innebär det
att team ska upprätthålla hög grad av självständighet i en miljö med vissa direktiv och riktlinjer.
Med inspiration av Broberg (2013) kan detta såldes uttryckas som ett förhållande av struktur
och bedömning. Ostrukturerade miljöer kan anses möjliggöra bättre revision genom en ökad
syn på riskfaktorer, samtidigt som strukturerade miljöer i större utsträckning möjliggör
upprätthållandet av transparens och legitimitet (Power, 2003). Det finns dock litterärt stöd som
antyder att struktur och bedömningar inte behöver anses vara kontrasterande utan istället är
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förhållanden som i kombination ska hanteras av revisonsmedarbetare (Dirsmith & McAllister,
1982; Smith, Fiedler, Brown & Kestel, 2001; Broberg, 2013). Broberg (2013) uppger att alltför
mycket reglering och krav kan begränsa revisionsmedarbetares yrkesutövning och
professionella bedömning och att det därav anses viktigt att anpassa revisionen till individuella
förutsättningar hos kunder. Enligt Broberg (2013) bör därför direktiv och riktlinjer inte vara så
pass omfattande och detaljerade att det begränsar professionell bedömning och
situationsanpassning. Fokus måste därav ligga på att genomföra rätt typ av objektiv revision
och inte främst på att genomföra en revision efter fastställda riktlinjer och metoder (Broberg,
2013). Att revisionsteamen ska genomföra bedömningar i en miljö av viss struktur blir således
ett utmanande teamarbetskrav då det kan tänkas upplevas begränsa professionell objektiv
bedömning. Därmed utgör strukturerade bedömningar en sjunde oberoende variabel i studien.
6.3 Beskrivande statistik
Den beskrivande statistiken avser studiens svarsfrekvens på 101 respondenter, vars svar var
användbara för regressionsanalyserna som presenteras i avsnitt 6.5. Innan beskrivande statistik
hanterades skapades medelvärden för varje respondent gällande beroende, oberoende och
modererande variabel. Då påståendena för varje variabel avser att mäta samma sak, adderades
graderingarna för påståendena vilket sedan dividerades med antalet påståenden. Således består
varje respondents svar, per beroende, oberoende och modererande variabel, av ett medelvärde
av graderingarna för de påståenden som tillhör variabeln.
6.3.1 Beroende variabel
Respondenternas gradering av uppfattad av teamresiliens ger upphov till ett medelvärde på
8,51, en standardavvikelse på 1,19 och en median på 9,00 (se tabell 6.3) vilket indikerar att
respondenterna upplever teamresiliens i revisionsteamen.
Tabell 6.3: Gradering av teamresiliens
Teamresiliens
Medelvärde

8,51

Standardavvikelse

1,19

Median

9,00

N=101

6.3.2 Oberoende variabel
Bland respondenterna uppfattades teamarbetskravet rolltvetydighet som högst med ett
medelvärde på 7,92, en standardavvikelse på 1,60 och en median på 8,0. Dubbla lojaliteter
graderas som lägst med ett medelvärde på 3,55, en standardavvikelse på 2,19 och en median på
3,0 (se tabell 6.4). Att teamarbetskraven graderats högre än ett värde på 1, som representerade
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”håller inte alls med” i Likertskalan, indikerar på att teamarbetskraven existerar. Att
rolltvetydighet, rollkonflikt och arbetsbelastning existerar är i linje med Bamber et al., (1998)
och Garcia och Herrbach (2009). I förhållande till de differentierade medelvärdena kan dock en
varierad uppfattning mellan de sju individuella teamarbetskraven uppvisas.
Tabell 6.4: Gradering av teamarbetskrav
Arbetsbelastning Rolltvetydighet Rollkonflikt Kommersialisering Branschkunskap Dubbla lojaliteter Strukturerad bedömning
Medelvärde

3,65

7,92

4,11

7,34

7,59

3,55

5,34

Standardavvikelse

2,18

1,60

1,94

1,66

1,84

2,19

1,64

Median

3,00

8,00

4,00

7,67

7,67

3,00

5,50

N=

101

101

101

101

101

101

101

6.3.3 Modererande variabel
Uppfattningen av organisationskulturen på de revisionsbyråer som respondenterna arbetar på
ger upphov till medelvärdet 6,92, standardavvikelse på 1,17 och medianen på 7,14 (se tabell
6.5). I syfte att presentera en illustration av åt vilket håll uppfattningarna går, kategoriserades
respondenternas svar in i kollektivistisk organisationskultur om uppfattningen översteg
medelvärdet och i individualistisk organisationskultur om uppfattning understeg medelvärdet.
Utifrån detta kan det presenteras att 56 respondenter (55,4%) uppfattar organisationskulturen
på sin arbetsplats som kollektivistisk samt att 45 respondenter (44,6%) uppfattar
organisationskulturen som individualistisk (se tabell 6.6).
Tabell 6.5: Gradering av organisationskultur

Tabell 6.6 Uppdelning av organisationkultur

Organisationskultur
Medelvärde

6,92

Procent

Standardavvikelse

1,17

Antal

Median

7,14

N=101

Kollektivistisk

Individualistisk

55,4%

44,6%

56

45

N=101

Från de 100 respondenter som besvarat både frågan om organisationstillhörighet och frågan om
organisationskultur

kan

presenteras

att

30

respondenter

från

Big

7

upplever

organisationskulturen som kollektivistisk och 23 upplever organisationskulturen som
individualistisk. Bland respondenterna från de övriga revisionsbyråer upplever 25 respondenter
organisationskulturen som kollektivistisk samt att 22 upplever den som individualistisk (se
tabell 6.7). I relation till kön och organisationskultur, kan det presenteras att 37 män och 19
kvinnor upplever organisationskulturen på sin arbetsplats som kollektivistisk medan 28 män
och 17 kvinnor upplever den som individualistisk (se tabell 6.7).
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Tabell 6.7: Organisationskultur, arbetsplats och kön
Kollektivistisk

Individualistisk

Big 7

30

23

Annan

25

22

Man
Kvinna

37

28

19

17

N
100
101

6.3.4 Kontrollvariabler
Studiens svarsfrekvens utgjordes av 36 (35,6%) kvinnor och 65 (64,4%) män. Bland dessa var
71 respondenter (70,3%) auktoriserade eller godkända revisorer och 30 personer (29,7%) var
revisorsassistenter. 79 personer (78,2%) uppgav att de hade en ledande roll i teamet, samt att
av de 100 respondenter som besvarade frågan gällande partnerskap var 35 personer (35,0%)
partners. Vidare kan det utifrån 100 respondenters svar presenteras att 53 respondenter (53,0%)
arbetar på en Big 7 revisionsbyrå och att 47 respondenter (47,0%) arbetar på en annan
revisionsbyrå (se tabell 6.8). Könsfördelningen i relation till befattning visade att bland de
auktoriserade- och godkända revisorerna var 52 män och 19 kvinnor Revisorsassistenterna
fördelade sig på 13 män och 17 kvinnor. Bland respondenterna som uppgav partnerskap var 29
män och 6 kvinnor. Av de som inte hade partnerskap var 36 män och 29 kvinnor. Bland
respondenterna hade 56 män och 23 kvinnor en ledande roll i teamet, medan 9 män och 13
kvinnor inte hade det. Vidare uppgav 35 män respektive 18 kvinnor att de arbetade på en Big 7
revisionsbyrå och 29 män respektive 18 kvinnor uppgav att de arbetar för en annan
revisionsbyrå (Se tabell 6.8). Totalt var medelåldern bland respondenterna 42,66 år med en
standardavvikelse på 11,95 år och en median på 42 år. För auktoriserade eller godkända
revisorer var medelåldern 47,20 år och för revisorsassistenter 31,93 år. Baserat på 98
respondenters svar uppgick erfarenheten bland respondenterna totalt till ett medelvärde på
16,03 år med en standardavvikelse på 11,97 samt en median på 15. För revisorer var
medelerfarenheten 21,01 år och för revisorsassistenter var den 3,57 år (se tabell 6.9).
Statistik gällande partnerskap, ålder och erfarenhet för hela populationen för 2016 har inte
hittats men då könsfördelningen bland revisorer inte har ändrats markant mellan år 2016 och år
2014 (Revisorsnämnden, 2016b) antas inte heller den statistiken ha ändrats vilket då innebär att
25% av registrerade revisorer är partners (Broberg et al., 2014). Från det kan konstateras att
antalet partners bland respondenterna (35,0%) är överrepresenterade bland respondenterna i
förhållande till den totala populationen. Vad gäller medelvärde för ålder och erfarenhet för
respondenterna i denna studie kan det konstateras att det ligger i linje med den totala
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populationen för revisorer (jmf Broberg et al., 2014). Som tidigare berörts är det inte möjligt
att göra en liknande jämförelse bland revisorsassistenter då den totala populationen är okänd.
Tabell 6.8: Könsfördelning för befattning, partner, ledande roll och arbetsplats
Auktoriserade/
godkända
revisorer
Revisorsassistent

Big 7

Annan

29

36

56

9

35

29

17

6

29

23

13

18

18

30

35

65

79

22

53

47

Man

52

13

Kvinna

19

Totalt

71

N=

Partner

101

Ej partner Ledande roll Ej ledande roll

100

101

100

Tabell 6.9: Ålder och erfarenhet
Ålder

Medelvärde
Standardavvikelse
Median
N=

Auktoriserade/
godkända
revisorer
Revisorsassistenter
47,20
31,93
10,84
6,3
47
31
71

30

Erfarenhet
Auktoriserade/
godkända
revisorer
Revisorsassistenter
21,01
3,57
10,51
2,25
20
3

Totalt
42,66
11,95
42
101

70

Totalt
16,03
11,97
15,0
98
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Teamen, som respondenterna hade i åtanke, bestod i genomsnitt av tre personer vilket kan ses
av medelvärdet 3,82 och medianen 3. Därefter kan också konstateras att antal auktoriserade
eller godkända revisorer i teamen vanligtvis uppgick till 2 personer vilket grundas på
medelvärdet 1,79 och medianen 2. Vad gäller mångfald i teamen uppger respondenterna
mångfald för ålder till ett medelvärde på 7,0, standardavvikelse på 2,56 samt en median på 8,
vilket indikerar på att det är variation i ålder inom teamen. Även gällande kön är teamen
mångfaldiga baserat på medelvärdet 6,44, standardavvikelse 3,47 och medianen 7. Det är även
mångfald gällande etnicitet i teamen, men respondenternas uppfattning är lägre än i förhållande
till kön och ålder vilket kan ses av medelvärdet på 2,40, standardavvikelse på 2,33 samt en
median på 1. Vidare kan det presenteras att uppfattningen av uppdragens komplexitet har ett
medelvärde på 6,93, standardavvikelse på 1,86 samt en median på 7 vilket indikerar på att
uppdragen i genomsnitt är komplexa (se tabell 6.10).
Tabell 6.10: Teamstorlek, auktoriserade/godkända i teamet, mångfald och komplexitet

Medelvärde
Standardavvikelse
Median
N=

Teamstorlek
3,82
2,02
3
101

Antal
auktoriserade/godkända
revisorer i teamet
Mångfald ålder
1,79
0,89
2
101

7,00
2,56
8
101
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Mångfald kön

Mångfald
etnicitet

Uppdragets
komplexitet

6,44
3,47
7
101

2,40
2,33
1
100

6,93
1,86
7
101

6.4 Normalfördelning och korrelationsmatris
Normalfördelning betraktas som sannolikheten för att variationen i de erhållna svaren ligger
inom ett visst intervall (Körner & Wahlgren, 2014). I SPSS undersöktes normalfördelningen
genom ett Kolmogorov-Smirnov- test, vilket gav en signifikansnivå på 0,000. Detta påvisar att
de svar som mottagits inte kan betraktas som normalfördelade i förhållande till den beroende
variabeln. Normalfördelningen avgör vilket test som används för att göra en korrelationsmatris
(Pallant, 2013). Då studiens data inte är normalfördelad genomfördes ett Spearman-test för att
kontrollera för multikollinaritet, vilket presenteras i bilaga 4. Ett värde på 0,9 eller högre
indikerar på multikollinaritet, dock anses även ett värde på minst 0,5 som ett högt
korrelationsvärde (Pallant, 2013). I korrelationsmatrisen har ålder och erfarenhet ett signifikant
värde på 0,932. Då regressionsanalyser är känsliga för multikollinaritet (Pallant, 2013) måste
det tas i beaktning vid genomförandet av regressionsanalys. Båda variablerna kan därmed inte
testas tillsammans. Erfarenhet och befattning samt teamstorlek och antal auktoriserade- och
godkända revisorer i teamet korrelerar med ett värde på över 0,7. Dessutom uppvisar befattning
och ålder samt ledande roll ett värden på över 0,6 (se bilaga 4). Även om korrelationerna inte
når gränsen för multikollinaritet anses de höga och därmed tas det i beaktande vid
genomförande av regressionsanalys.
6.5 Multipel regression
6.5.1 Teamarbetskravens samband med teamresiliens utan hänsyn till organisationskultur
Den första regressionen som genomfördes var en standard multipel linjär regression, utan
hänsyn tagen till varken organisationskultur eller kontrollvariabler. Regressionen visade att
teamarbetskravet arbetsbelastning har ett negativt samband med teamresiliens och att
rolltvetydighet och strukturerade bedömningar har ett positivt samband med teamresiliens (se
tabell 6.14, modell 1). Ceteris paribus, innebär det att ju mer arbetsbelastning teamet har desto
mindre teamresiliens utvecklas, samt att ju mer rolltvetydighet eller strukturerade bedömningar
teamet upplever desto mer teamresiliens utvecklas i teamet. Övriga teamarbetskrav;
rollkonflikt, kommersialisering, branschkunskap och dubbla lojaliteter visade inte något
signifikant samband med teamresiliens.
Nästa regression genomfördes med kontrollvariabler, vilket också var en standard multipel
regression. Då svarsfrekvensen inte anses hög, var det inte möjligt att använda alla tio
kontrollvariablerna i testerna utan enbart några av dem i taget. Av den anledningen ansågs det
mest relevant att undersöka de kontrollvariabler som direkt berör teamen, vilket är teamets
storlek, mångfald i teamet samt komplexiteten på uppdraget. Även antal auktoriserade- och
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godkända revisorer i teamet kan betraktas som direkt kopplat till revisionsteamen, men då det
signifikant korrelerar med teamstorlek till ett högt värde på 0,703 (se bilaga 4) exkluderades
denna kontrollvariabel. Då kommunikation är nödvändigt för att utveckla resiliens och att
mindre team underlättar kommunikationen (Lowry et al., 2006; Wheelan, 2009) motiverar det
valet att behålla variabeln teamstorlek. Dock testades det ändå för andra kombinationer av
kontrollvariabler, med beaktande för höga värden för multikollinaritet, men då utfallen inte
visade någon förändring i större utsträckning kvarstod valet att testa för och presentera de
kontrollvariabler som direkt berör revisionsteamen. Resultatet visar att arbetsbelastning har ett
negativt samband med teamresiliens medan rolltvetydighet och strukturerade bedömningar har
ett positiv samband med teamresiliens (se tabell 6.11, modell 2). Ceteris paribus, innebär det
att ju mer arbetsbelastning teamet har desto mindre teamresiliens utvecklas, samt att ju mer
rolltvetydighet eller strukturerade bedömningar teamet upplever desto mer teamresiliens
utvecklas i teamet. Övriga teamarbetskrav, teamstorlek, mångfald och komplexitet visades inte
ha något signifikant samband med teamresiliens. Därmed kan hypotes ett om att teamarbetskrav
har ett positivt samband med teamresiliens enbart delvis accepteras. I förhållande till resultatet
ska även uppmärksammas att residualerna för modell 1 och 2 i tabell 6.11 inte är
normalfördelade och således ska resultatet tolkas med försiktighet.
Tabell 6.11: Teamarbetskravens samband med teamresiliens utan hänsyn till organisationskultur
Variabler

Modell 1
Teamresiliens
N=101
Std.B
Std.Er
8,495
0,106
-0,316
0,106
0,308
0,106
-0,020
0,106
0,028
0,106
0,102
0,106
-0,129
0,106
0,188
0,106

Konstant
Arbetsbelastning
Rolltvetydighet
Rollkonflikt
Kommersialisering
Branschkunskap
Dubbla lojaliteter
Strukturerade bedömningar
Teamstorlek
Mångfald ålder
Mångfald kön
Mångfald etnicitet
Komplexitet
F-värde
4,626***
R² (Just. R²)
0,258 (0,202)
VIF-värde högsta
1,000
*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05, † p<0,1

Modell 2
Teamresiliens
N=101
Std.B
Std.Er
8,604
0,568
-0,292**
0,115
0,326***
0,110
-0,021
0,112
0,038
0,109
0,110
0,113
-0,123
0,111
0,204*
0,111
0,880
0,056
0,005
0,043
-0,075
0,033
0,990
0,047
-0,069
0,059
2,863**
0,281 (0,183)
1,265

6.5.2 Teamarbetskravens samband med teamresiliens med hänsyn till organisationskultur
En hierarkisk multipel regression genomfördes där hänsyn togs till organisationskultur. Inför
regressionen standardiserades enkätsvaren för teamarbetskraven och organisationskulturen för
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att göra dem jämförbara. Därefter multiplicerades varje enskilt teamarbetskrav med
organisationskulturen för att skapa interaktion. I den hierarkiska regressionens första steg
testades samma kontrollvariabler som användes för regressionen utan organisationskultur;
teamstorlek, mångfald och uppdragets komplexitet. Varje teamarbetskrav testades separat i
denna regression, vilket medförde att det i steg två lades till normala värden (ej standardiserade)
för enbart ett teamarbetskrav och organisationskulturen. Slutligen, i steg tre, lades interaktionen
mellan det specifika teamarbetskravet och organisationskulturen till för att få den modererande
effekten. Resultatet visar att grad av kollektivistisk organisationskultur inte har någon
signifikant modererande effekt för något av teamarbetskravens samband med utvecklandet av
teamresiliens (se tabell 6.12, modell 1-7, steg 3). Därmed förkastas hypotes två om att ju högre
grad av kollektivistisk organisationskultur, desto starkare positivt samband har teamarbetskrav
med teamresiliens. När hänsyn tas till organisationskultur förändras dock arbetsbelastningens,
rolltvetydighetens

och

strukturerade

bedömningars

samband

med

teamresiliens.

Rolltvetydighet och strukturerade bedömningar visar fortfarande ett samband men har lägre
signifikansnivåer medan arbetsbelastningens samband med teamresiliens inte längre är
signifikant (se tabell 6.12, steg 2). Det skulle kunna förklaras med att adderandet av
organisationskultur tar för mycket varians i regressionsmodellen. Vad som dock är intressant
är att organisationskulturen, istället för att ha en modererande effekt, har ett direkt samband
med teamresiliens (se tabell 6.12, steg 2) vilket innebär att ju högre grad av kollektivistisk
organisationskultur desto mer teamresiliens utvecklas.
Då graden av kollektivistisk organisationskultur inte visar en signifikant effekt på sambandet
mellan teamarbetskraven och teamresiliens gjordes även en standard regressionsanalys för att
testa modererande variabel med hjälp av uppdelningen av respondenternas svar i kollektivistisk
och individualistisk organisationskultur. Uppdelningen presenterades i beskrivande statistiken
(se tabell 6.6) och innebär att de respondenter som angett ett värde för arbetsplatsens
organisationskultur överstigande medelvärdet kategoriseras som kollektivistiska och de som
understiger medelvärdet kategoriseras som individualistiska. Kategorierna testades separat med
samma kontrollvariabler som tidigare; teamstorlek, mångfald och uppdragets komplexitet.
Regressionsmodellerna visade ingen signifikans (se tabell 6.13, modell 1 och 2) vilket ännu en
gång styrker att organisationskulturen inte har en modererande effekt för teamarbetskravens
samband med teamresiliens. I förhållande till visat resultat för organisationskultur ska det
konstateras att residualerna inte var normalfördelade, med undantag för modell 5 i tabell 6.10
och modell 2 i tabell 6.11, vilket innebär att resultaten även här ska tolkas med försiktighet.
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Steg 3

Steg 2

Steg 1
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0,081

0,096

0,003
0,392

-0,060

0,424***
0,180
10,390

0,033

0,146

0,096

0,116

0,005
0,542

0,073

0,432***
0,180
10,425

0,022

0,141

0,095

0,114

Modell 4
Teamresiliens
N=100
Std.B
Std.Er
5,674
0,888
0,058
0,057
0,049
0,043
-0,085
0,330
0,099
0,480
-0,092
0,056
0,025 (-0,027)
0,472

Övergripande R² (Just. R²) 0,224 (0,156)
Övergripande F för R²
3,293**
VIF - högsta värde
1,357
a. Ostandardiserad kofficient
*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05, † p<0,1

0,263 (0,198)
4,059***
1,224

0,208 (0,138)
2,981**
1,114

0,209 (0,140)
3,014**
1,241

0,213 (0,143)
3,07**
1,196

0,002
0,257

-0,051

0,420***
0,186
10,822

0,101

0,116

0,095

0,121

Modell 5
Teamresiliens
N=100
Std.B
Std.Er
5,890
0,916
0,069
0,054
0,043
0,044
-0,110
0,033
0,920
0,047
-0,111
0,057
0,025 (-0,027)
0,472

0,405***
0,190
11,125

-0,064

0,234 (0,167)
3,482**
1,219

0,142

0,094

0,118

Modell 6
Teamresiliens
N=100
Std.B
Std.Er
5,798
0,885
0,073
0,055
0,058
0,042
-0,092
0,032
0,102
0,047
-0,092
0,550
0,025 (-0,027)
0,472

0,020
2,364

0,011
1,397

0,116

0,382***
0,227
13,965

0,118

Modell 3
Teamresiliens
N=100
Std.B
Std.Er
5,731
0,895
0,064
0,055
0,049
0,043
-0,088
0,033
0,870
0,048
-0,093
0,057
0,025 (-0,027)
0,472

-0,150

0,103

0,102

0,266**

Modell 2
Teamresiliens
N=100
Std.B
Std.Er
5,915
0,876
0,082
0,053
0,055
0,042
-0,088
0,031
0,129
0,046
-0,980
0,054
0,025 (-0,027)
0,472

Strukturerade bedömningar
x organisationskultur
ΔR²
F för ΔR²

0,000
0,053

0,022

0,368***
0,200
11,829***

Modell 1
Teamresiliens
N=100
Std. B
Std.Er
5,926
0,910
0,083
0,540
0,051
0,430
-0,065
0,330
0,072
0,470
-0,058
0,570
0,025 (-0,027)
0,472
-0,160
0,128

Dubbla lojaliteter x
organisationskultur

Branschkunskap x
organisationskultur

Kommersialisering x
organisationskultur

Rollkonflikt x
organisationskultur

Rolltvetydighet x
organisationskultur

Arbetsbelastning x
organisationskultur

R² (Just. R²)
F for R²
Arbetsbelastning
Rolltvetydighet
Rollkonflikt
Kommersialisering
Branschkunskap
Dubbla lojaliteter
Strukturerade bedömningar
Organisationskultur
ΔR²
F för ΔR²

Konstantª
Teamstorlek
Mångfald ålder
Mångfald kön
Mångfald etnicitet
Uppdragkomplexitet

Variabler

0,228 (0,160)
3,351**
1,167

-0,054
0,020
0,294

0,167†
0,395
0,201
11,906

0,134

0,118
0,098

Modell 7
Teamresiliens
N=100
Std.B
Std.Er
5,921
0,903
0,094
0,550
0,059
0,042
-0,123
0,033
0,076
0,047
-0,086
0,055
0,025 (-0,027)
0,472

Tabell 6.12: Teamarbetskravens samband med teamresiliens med hänsyn till grad av
kollektivistisk organisationskultur

Tabell 6.13: Teamarbetskravens samband med teamresiliens med hänsyn tagen till kategori av
organisationskultur
Modell 1 - KOK
Modell 2 - IOK
Teamresiliens
Teamresiliens
N=55
N=45
Std.B
Std.Er
Std.B
Std.Er
Konstant
9,688
0,828
7,400
0,934
Arbetsbelastning
-0,052
0,203
-0,342 †
0,187
Rolltvetydighet
0,307*
0,190
0,285 †
0,161
Rollkonflikt
-0,091
0,174
0,052
0,202
Kommersialisering
0,080
0,163
0,187
0,206
Branschkunskap
0,150
0,156
0,027
0,213
Dubbla lojaliteter
-0,228
0,185
0,103
0,208
Strukturerade bedömningar 0,074
0,150
0,272 †
0,209
Teamstorlek
-0,138
0,104
0,421 †
0,102
Mångfald ålder
0,035
0,064
0,037
0,070
Mångfald kön
-0,093
0,048
-0,086
0,056
Mångfald etnicitet
0,127
0,075
0,156
0,068
Komplexitet
-0,179
0,091
0,000
0,102
F-värde
1,429
1,454
R² (Just. R²)
0,29 (0,087)
0,353 (0,110)
VIF-värde högsta
1,431
2,243
*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05, † p<0,1
KOK = Kollektivistisk organisationskultur
IOK = Individualistisk organisationskultur
Variabler

7. Diskussion
7.1 Teamarbetskravens samband teamresiliens
Trots att det teoretiskt har argumenterats för att teamarbetskrav generellt har ett positivt
samband med teamresiliens visar resultatet av denna studie, i förhållande till de utvalda
arbetskraven, inte en enhetlig bild. Resultatet påvisar att revisionteams arbetsbelastning har ett
negativt samband med utvecklandet av teamresiliens. Som tidigare påvisats, kännetecknas
revisionsbranschen av hektiska perioder arbetsmässigt (Pierce & Sweeney, 2004; Lopez &
Peters, 2012) och arbetsbelastning anses kunna skapa utmaningar för revisionsteam som bidrar
till skapandet av teamresiliens. (Alliger et al., 2015; Meneghel et al., 2016a). Såldes står
studiens resultat i kontrast till vad som tidigare redogjorts för. I anslutning till detta motstridiga
studieresultat och i förhållande till tidigare forskning kan tilläggas att förmågan att utveckla
resiliens bygger på att ta lärdom av svårigheterna genom att i efterhand diskutera den specifika
situationen och förmedla denna lärdom utåt, samt att vidta förebyggande åtgärder för att i
framtiden avstyra påfrestande situationer av likande karaktär eller underlätta hanteringen av
dem (Alliger et al., 2015). Eftersom arbetsbelastningen påvisades ha ett negativt samband med
teamresiliens går tankarna därför till att arbetsbelastningen begränsar möjligheterna till
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efterhantering på grund av tidsbrist. Således kan arbetsbelastningens negativa samband med
teamresiliens möjligen förklaras med att det inte finns tid för att diskutera hur liknande
situationer kan hanteras framöver. Dock har det påpekats att revisionsteam har briefing möten
i anslutning till en revision vilket bland annat möjliggör för diskussioner kring väsentliga risker
med individuella revisionsuppdrag (Pierce & Sweeney, 2005). Såldes kan det negativa
sambandet även tänkas bero på omständigheter utanför revisionsteamens kontroll. I förhållande
till detta perspektiv kan det till exempel konstateras att revisionsbranschen kategoriseras av
högre personalomsättning än i många andra kunskapsintensiva branscher (Law, 2005), vilket
möjligen kan vara en bakomliggande faktor. Även om revisionsledaren har planerat ett
revisionsuppdrag förebyggande, genom exempelvis utökad teamstorlek för att hantera
arbetsbelastningen till nästa revision, kan revisionsteamet förlora en medarbetare som valt att
avsluta sin tjänst vilket åter igen ökar arbetsbelastningen för teamet. Således kan det tänkas att
bakomliggande faktorer så som personalomsättning delvis kan hämma användningen av de
lärdomar som revisionsteamet har fått ta del utav.
Rolltvetydighet och strukturerade bedömningar visades ha ett positivt samband med
utvecklandet av teamresiliens. Att rolltvetydighet har ett positivt samband kan tänkas bero på
att det inte är ett vardagligt problem utan något som uppkommer oväntat, men som anses
okomplicerat att ta lärdom utav och förebygga till framtida uppdrag. Förekomsten av ett rikligt
informationsflöde möjliggör i större utsträckning upprättande åtgärdsplaner, så som att
tydligare konkretisera arbetsfördelningen inför nästkommande uppdrag utan några större
insatser än exempelvis ett förtydligande mail till teamets gruppmedlemmar. Mailkorrespondens
kan genom tidigare studier påvisas vara en vanlig kommunikationsväg i revisionsbranschen
(Broberg, 2013). I relation till strukturerade bedömningar kan detta däremot anses vara något
som teamen möter i det dagliga revisionsarbetet. Utmaningen ligger i att göra bedömningar
inom riktlinjer, men att bedömningar dessutom delvis måste anpassas till kundens individuella
förutsättningar. Erfarenheten av att hantera denna balansgång berikar team med att i liknande
situationer framöver veta hur bedömningen hos en specifik kund och eventuellt andra kunder
kan genomföras och därav är sambandet med utvecklandet av teamresiliens positivt.
I denna studie visade inte arbetskravet rollkonflikt ett signifikant samband med teamresiliens,
trots att detta kan anses utgöra ett utmanande teamarbetskrav som kan tänkas bidra till
utvecklandet av teamresiliens (Meneghel et al., 2016a). Som tidigare redogjorts för, syftar
begreppet rollkonflikt till att arbetsuppgifter inom teamet är oförenliga eller att ett förväntat
professionellt beteende inte uppfylls (Rizzo et al., 1970). Broberg (2013) diskuterar att
48

revisionsbyråer kan ha snarlika med ändå säregna revisionssystem innehållande metoder,
tekniker och policies. I enlighet med att revisionsmedarbetare betraktas socialiseras in i arbetets
utformning (Kosmala & Herrbach, 2006), kan det tänkas att alla medarbetare inom en specifik
revisionsbyrå följer samma revisionssystem. När utmaningar såldes uppstår i form av
rollkonflikter kan teamen luta sig emot och ta stöd utav det befintliga revisionssystemet. Således
skulle rollkonflikter kunna undvikas genom att medlemmarna i revisionsteamen följer samma
metod, teknik och policies. Dock hävdar Bamber et al. (1989) och Garcia och Herrbach (2009)
att rollkonflikt existerar i revisionsbranschen. Resultatet av den här studien uppvisar ett
medelvärde från respondenterna på 4,11 (se tabell 6.4), vilket i linje med Bamber et al. (1998)
och Garcia och Herrbach (2009) indikerar på att det existerar rollkonflikt inom revisionsteam,
men dock inte i omfattande utsträckning. Resiliens utvecklas genom utmaningar (Alliger et al.,
2015), och då rollkonflikt endast anses förekomma i mindre utsträckning kan det möjligen
förklara varför rollkonflikt inte kan betraktas ha ett samband med utvecklandet av teamresiliens.
Även de tre, ursprungliga, mer säregna teamarbetskraven för revisionsbranschen;
kommersialisering, branschkunskap och dubbla lojaliteter visade inga signifikanta samband
med utvecklandet av teamresiliens. Det kan tänkas bero på att kommersialisering,
branschkunskap och dubbla lojaliteter till skillnad från de övriga utvalda teamarbetskraven,
möjligen anses för vardagliga. Korrektheten kring detta antagande kan styrkas genom att
professionens yrkesetiska koder delvis reglerar förhållandet gällande de tre ovannämnda
arbetskraven (IFAC, 2015). En sådan infallsvinkel skiljer sig från den inledande uppfattningen
om att regleringen i yrkesetiska koder tyder på svårigheter. Snarare kan riktlinjerna ha
uppkommit som stöd för revisionsteamen med förhoppning om att minska den utmanande
aspekten av teamarbetskravet, vilket i så fall kan bekräftas som framgångsrikt i förhållande till
studiens resultat. Resiliens är något som utvecklas i utmanande situationer vilka kan vara
variationer, förändringar och överraskningar (Carmeli, et al., 2013; Alliger et al., 2015). Även
om teamarbetskraven existerar kanske de därför inte är av sådan utmanande art för teamen att
det utvecklar teamresiliens. Att revisionsmedarbetare anses socialiseras in i arbetet och
revisionsteam (Kosmala & Herrbach, 2006), medför även tankebanor kring att
teammedlemmarna successivt anpassar sig till de arbetskrav som finns i branschen vilket stödjer
att kommersialisering, branschkunskap och dubbla lojaliteter kan uppfattas som krav men inte
nödvändigtvis är av utmanande art och således inte bidrar till utvecklandet av teamresiliens.
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7.2 Organisationskulturens moderande roll
I studiens utgångsläge argumenterades för att en kollektivistisk organisationskultur kan antas
ha en modererande effekt på teamarbetskravens samband med teamresiliens. I enlighet med
Umans et als. (2016), uttalande om att det i stor utsträckning råder en kollektivistisk
organisationskultur på revisionsbyråer, visar även denna studie att så är fallet (se tabell 6.6).
Dock dementerar studieresultatet argumentenet kring att en kollektivistisk organisationskultur
skulle agera modererande, då en signifikant effekt för detta inte kunde påvisas. Emellertid
uppvisar studiens utfall att en kollektivistisk organisationskultur har ett direkt positivt samband
med utvecklandet av teamresiliens, vilket möjligen kan förklaras utav att kunskap- och
informationsdelning i dessa typer av organisationer sker i större utsträckning än i organisationer
med individualistisk organisationskultur (Chatman & Spataro, 2005; Alliger et al., 2015).
Således kan det tänkas att fler processer inom teamet kan ha ett direkt samband med
teamresiliens och att de nödvändigtvis inte måste betraktas som modererande variabler. En
sådan tankegång om processer inom teamet skulle även kunna förklara varför inte
kontrollvariablerna hade ett signifikant samband med teamresiliens. Vad som ansågs vara
grunden till att teamstorlek och mångfald kunde ha ett samband, var att vid ökad teamstorlek
kan kommunikationen försvåras (Lowry et al., 2006; Wheelan, 2009) medan mångfald kan
underlätta detta (Umans, 2007). Även uppdragets komplexitet kan innebära kommunikation då
komplexitet kan medföra behov av hjälp utanför revisionsteamen i form av rådsökande hos
experter (Broberg, 2013). Just kommunikation är en viktig faktor för att kunna skapa
teamresiliens (Alliger et al., 2015) och därmed är det kanske snarare kommunikationen i sig
som är viktig att studera i förhållande till teamresiliens istället för de förhållanden där den ingår.

8. Slutsatser och begränsningar
8.1 Slutsatser
Syftet med studien var att förklara sambandet mellan teamarbetskrav och teamresiliens i
revisionsteam och hur organisationskulturen påverkar detta samband. De slutsatser som kan
dras utifrån studien är att rolltvetydighet och strukturerade bedömningar har en positiv inverkan
på utvecklandet av teamresiliens, medan arbetsbelastning som teamarbetskrav har en negativ
inverkan på teamresiliens. Även om rolltvetydighet kan tänkas vara något som inte eftersträvas,
visar resultatet att det inte enbart behöver vara negativt när det uppstår. Inte heller behöver
utmaningarna i form av strukturerade bedömningar anses vara hämmande. Istället bör det ses
som något som revisionsteamen kan lära och stärkas utav, för att bättre kunna hantera framtida
svårigheter och på så sätt upprätthålla effektivitet. Vidare bör revisionsbyråerna beakta hur
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arbetsbelastningen ser ut för revisionsteamen, då det kan begränsa utvecklandet av
teamresiliens. Möjligtvis kan arbetsbelastningens negativa samband med teamresiliens bero på
bakomliggande faktorer så som personalomsättning eller tidsbrist som begränsar möjligheterna
att utvärdera och hantera en utmanande situation efteråt. Att utforska det vidare kan möjligtvis
skapa en förståelse bland revisionsteamen för hur det kan hanteras för att istället få en stärkande
effekt för teamen.
I relation till sambanden mellan arbetsbelastning, rolltvetydighet och strukturerade
bedömningar och teamresiliens, kan det även konstateras att teamarbetskraven; rollkonflikt,
branschkunskap, dubbellojalitet och kommersialisering inte har något samband med med
utvecklandet av teamresiliens. I relation till studiens hypoteser kan hypotes 1, Teamarbetskrav
har ett positivt samband med teamresiliens, endast delvis bekräftas. I anslutning till Meneghel
et als. (2016a) förslag på att addera ytterligare teamarbetskrav i en framtida liknande studie, i
tro att det skulle ge ett annorlunda resultat än vad forskarna presenterade, valdes även att enbart
studera en bransch vilket gjorde det möjligt att inkludera mer säregna arbetskrav för
revisionsbranschen. Adderandet av nya teamarbetskrav fordrade att nya påståenden upprättades
vid skapandet av enkäten, vilket har resulterat i att studien inför framtida forskning kan bidra
med tillförlitliga mått för att mäta branschkunskap som teamarbetskrav. Vidare kan det från
studien konstateras att de undersökta teamarbetskraven faktiskt utgör arbetskrav i
revisionsbranschen.
Att inkluderandet av nya teamarbetskrav skulle bidra till ett annat utfall för teamarbetskravens
samband med teamresiliens än för Meneghel et al. (2016a) kan efter studiens resultat både
delvis dementeras och bekräftas. Det kan bekräftas att några arbetskrav har ett direkt positivt
samband med utvecklandet teamresiliens medan vissa arbetskrav inte kan anses ha något
samband, samt att somliga arbetskrav även kan ha ett negativt samband med utvecklandet av
teamresiliens. Hur teamarbetskravens samband med teamresiliens ser ut uppfattas inte vara
relaterat till antingen de tidigare arbetskraven från Meneghel et al. (2016a) eller de nya
teamarbetskraven. Såldes föreligger det inte en enhetlig trend kring teamarbetskravs samband
med teamresiliens, utan måste betraktas som separata faktorer vid dess eventuella positiva- eller
negativa samband med utvecklandet av teamresiliens, oavsett om de anses vara generellt
förekommande teamarbetskrav eller om de är direkt relaterade till den bransch som studeras.
Studien påvisar, till skillnad från teamarbetskraven, en enhetlig bild kring kollektivistisk
organisationskultur vilken skiljer sig från studiens andra hypotes, Ju högre grad av
kollektivistisk organisationskultur, desto högre positivt samband har teamarbetskrav med
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teamresiliens. Det kan konstateras att en kollektivistisk organisationskultur inte påverkar
arbetskravs eventuella samband med utvecklandet av teamresiliens, men istället kan betraktas
ha ett direkt positivt samband med utvecklandet av teamresiliens. Därmed bör revisionsbyråer
eftersträva att verka i en kollektivistisk organisationskultur för att revisionsteamen bättre ska
kunna hantera utmaningar och gå stärkta ur dem.
8.2 Begränsningar
Vad som måste uppmärksammas är att studien inte är helt utan begränsningar. För att
möjliggöra generaliserbarhet måste man beakta populationsurval, vilket procentuellt bortfall
det har varit från populationsurvalet samt vilka segment av populationsurvalet som fallit bort
(Bryman & Bell, 2013). Svarsfrekvensen var inte hög i förhållande till urvalet, vilket medför
att generalisering av resultatet bör göras med försiktighet. Vidare kan studien vara svår att
implementera på andra branschers team, då studien är inriktad mot revisionsbranschen (jmf
Bryman & Bell, 2013). Resultatet bör också tas med försiktighet då merparten av
regressionsmodellernas residualer inte var normalfördelade. Vad som också bör beaktas är den
bristande tillförlitligheten som påvisades för måtten rollkonflikt och dubbla lojaliteter. Även
om en faktoranalys genomfördes vilket skapade den sjunde variabeln, strukturerade
bedömningar, minskades antal påståenden för rollkonflikt och dubbla lojaliteter. Därmed kan
validiteten ha tagit skada vilket läsaren bör ha i åtanke. Vidare uppmanades respondenterna att
ha ett specifikt team i åtanke vid besvarandet av enkäten, vilket motiverades med att
revisionsmedarbetare vanligtvis arbetar i ett flertal olika team. Denna uppmaning kan dock ha
påverkat svaren och utfallet skulle möjligtvis ha blivit annorlunda om respondenterna ombads
att svara utifrån ett mer generellt tänkande kring de olika revisionsteam som de arbetar i. Det
finns likaså en viss risk att respondenterna har svarat enligt vad de tror anses vara fördelaktigt,
så kallad social önskvärdhet (Van der Mortel, 2008). Detta då studien berört ämnen som är
grundläggande i revisionsbranschen så som exempelvis oberoendet, vilket inverkar både för
påståendena om kommersialisering och dubbla lojaliteter. Mot bakgrund av den begränsade
tiden för studiens genomförande har det inte heller varit möjligt att göra om mätningar vilket,
om resultatet blivit detsamma, i större utsträckning skulle ha kunnat säkerställa studiens
reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). De ovan nämnda begräsningar kan således anses viktiga att
ta hänsyn till som utomstående läsare, samt eventuellt ta till sig utav vid ett eventuellt intresse
av att i framtiden genomföra fortsatt forskning.
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9. Fortsatt forskning
Då endast ett fåtal av de berörda teamarbetskraven i denna studie har påvisats ha ett positivt
samband med utvecklandet av teamresiliens och att organisationskulturen inte påvisade en
modererande effekt på detta samband, föreslås ett skilt tillvägagångssätt vid framtida forskning
kring teamresiliens. Då enbart ett fåtal teamarbetskrav visade ett samband, föreslås kvalitativ
forskning på området för att få en djupare förståelse för varför vissa teamarbetskrav har ett
stärkande samband medan andra har negativ eller ingen effekt på teamresiliens.
Mot bakgrund av att studien påvisade att organisationskulturen har ett direkt samband med
utvecklandet av teamresiliens, föreslås även fortsatta studier kring detta samband men med ett
mångfaldsperspektiv som agerar modererande variabel. Förslaget om mångfaldsperspektiv som
moderande variabel motiveras mot bakgrund av att tidigare forskning om team uttrycker att
mångfald i arbetsteam vanligtvis innebär en konkurrensfördel (Cox & Blake, 1991) och bidrar
till kunskaps- och erfarenhetsutveckling (Geitz et al., 2016) samt att etnisk mångfald i team
påvisar en mer informell och öppen kommunikation (Umans, 2007) och betraktas maximera
teams prestationsnivå (Agrawal, 2012). Alternativt kan fortsatt forskning undersöka den direkta
effekten på teamresiliens av de enskilda komponenter som uppmärksammats i studien i relation
till mångfald men även teamstorlek, så som kommunikation. Hur revisionsteamen
kommunicerar och om vad kan tänkas ha en effekt på hur revisionsteamen utvecklar
teamresiliens, då kommunikation är viktigt för utvecklandet av resiliens (Alliger et al., 2015).
Som tidigare har diskuterats ansågs inte den sociala nätverksteorin vara relevant för denna
studie men i en undersökning som förslås ovan, angående kommunikation, kan den sociala
nätverksteorin tänkas vara relevant att inkludera.
Med hänsyn till att vidare undersöka vilka faktorer som har ett samband med teamresiliens i
revisionsteam, förs tankarna till personalomsättning. Det kan påvisas att revisionsbranschen
kategoriseras av högre personalomsättning än i många andra branscher (Law, 2005), samt att
personalomsättningen i denna bransch under det senaste decenniet kan anses ha blivit ett allt
större problem i förhållande till att upprätthålla god revisionkvalité (Chi, Hughen, Lin & Lisic,
2013). Samtidigt har kompetensen att attrahera- och behålla humankapital blivit en allt mer
essentiell och omdiskuterad fråga i kunskapsintensiva branscher (Hiltorp, 1999; Davidson,
Timo & Wang, 2010) och kan anses viktig för att företag ska förbli konkurrenskraftiga
(Oladapo, 2014; Anvari, JianFu & Chermahini, 2014). Därav kan det anses relevant att
undersöka personalomsättningens inverkan på utvecklandet av teamresiliens i revisionsteam, i
synnerhet då det tidigare i denna studie har diskuterats att arbetsbelastning, vilket korrelerar
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med personalomsättning (Summers & Sweeney, 2002; Law, 2005), har en hämmande effekt på
utvecklandet av teamresiliens. I förhållande till detta studiealternativ kan ett flertal moderande
variabler vara av potentiellt intresse, så som arbetsklimat i form av organisationskultur samt
arbetslojalitet och jobbtillfredsställelse då det kan påverka hur teammedlemmarna vill dela med
sig av information och erfarenheter (Hiltorp, 1999).
Då tidigare studier kring resiliens varit vanligast förekommande på individnivå, både inom- och
utanför organisationer (ex. Cohn et al., 2009; Algoe & Fredrickson, 2011; Bardoel et al., 2014;
Loh et al., 2014) ges avslutningsvis en generell uppmaning till framtida forskning kring
resiliens på team-, organisations- och samhällsnivå.
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revisorsassister. Enkäten består av 15 med tillhörande följdfrågor och tar cirka 10 minuter att
fylla i. Svaren kommer att behandlas anonymt. Önskar respondenterna ta del av resultatet har
de möjlighet att ange mailadress i slutet av enkäten.
Länk till enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/Y67LXFC
Vid eventuella frågor kan de kontakta oss eller våra handledare Pernilla Broberg och Timurs
Umans på:
Linn Persson Zetterström: linn.persson_zetterstrom0004@stud.hkr.se
Christian Tingecz: christian.tingecz0004@stud.hkr.se
Pernilla Broberg, Lektor i redovisning och revision: pernilla.broberg@hkr.se
Timurs Umans, Docent i bolagsstyrning: timurs.umans@hkr.se
Tack för medverkan!
Med vänliga hälsningar
Linn Persson Zetterström & Christian Tingecz
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68

69

70

71

72

73

Resiliens
Arbetsbelastning
Rolltvetydighet
Rollkonflikt
Kommersialisering
Branschkunskap
Dubbla lojaliteter
Strukturerade bedömningar
Organisationskultur
Befattning
Kön
Ålder
Big 7
Partner
Erfarenhet
Teamstorlek
Antal auktoriserade och/eller
godkända revisorer i teamet
Ledande Roll
Mångfald ålder
Mångfald kön
Mångfald etnicitet
Uppdragets komplexitet

-0,333**
0,049
0,001
-0,023
0,087
-0,025
-0,031

0,216

0,233*

0,419**
0,012
-0,015
0,030
-0,020
0,125
0,044
-0,053

-0,139

*

1,000
-0,034
0,011
-0,006
-0,077
0,045
0,063

2

-0,318**
0,340**
-0,040
0,102
0,154
-0,192†
0,126

1
1,000

0,042
0,082
18
-0,001
0,000
19
0,184†
-0,045
20
-0,015
0,011
21
-0,045
22
0,301**
Signifikansnivå: p<0,05*, p<0,01**, p<0,001***, p<0,1†

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0,089
0,078
0,053
0,009

0,174†
-0,042
-0,062
-0,155
0,044

0,232*

0,138

1,000
-0,008
0,035
-0,013
0,068
-0,144
0,134
-0,187†
-0,011
-0,049
0,066
0,044
0,139

4

-0,078

0,227*
0,038
0,171†
0,131
-0,083

0,218*
0,034
0,108

1,000
-0,060
0,031
0,028
-0,064
-0,030

3

0,089

-0,172†
0,147
0,019
-0,030
-0,087
0,235*

0,232*
0,039
0,070

-0,063

1,000
0,063
0,100
0,159
0,094
0,125
0,134
0,117
0,103
0,125
0,091

6

-0,292**

-0,197*
-0,098

-0,241*
0,037
-0,089

1,000
-0,006
0,007
-0,014
0,017
-0,175†
0,048

5

*

**

-0,145
-0,101
-0,082
-0,084
-0,153

-0,194*

-0,258

-0,291**
0,126
-0,086

-0,213
0,031
-0,062

1,000
-0,012
-0,099

7

0,193
-0,069
0,009

*

0,051
0,014

0,051
0,229
-0,135
-0,050
-0,095
-0,045

*

-0,136

0,301**
0,101
-0,116

0,342**
0,283**
-0,025

**

1,000
0,087
-0,124
0,067
-0,047

9

0,297
-0,177†
0,175†
-0,053

1,000
0,115

8

0,172*

0,602
0,056
0,110
0,059
0,226
-0,077
-0,106

**

-0,186
0,072

*

0,359
-0,027
0,058
0,084
0,132

**

-0,015

0,403**
**

0,372**
0,932**
0,049

-0,219**
-0,216*
-0,055
0,095

1,000
0,128

12

1,000
-0,152†
-0,147†

**

11

-0,252
0,608**
0,279**
0,436**
0,730**
**
0,251

1,000

10

0,241
-0,137
0,128
-0,049
0,062

0,073

0,244**

**

0,429**
0,001

0,164
0,105
-0,036
0,152†
0,121

1,000

0,201*
**
0,404

14

1,000
-0,128

13

0,181*

0,476
0,061
0,086
0,087

**

0,200*

0,187

*

1,000

15

0,231**

0,135
0,104
0,153†
0,071
0,218*

0,216
0,194*
0,306**

*

1,000
0,083
0,019
0,046

1,000

18

0,165†
0,141†

17

0,703**

1,000

16

1,000
0,106
0,076
-0,020

19

1,000
0,009
-0,009

20

1,000
-0,026

21

1,000

22
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