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Sammanfattning 
Inledning: 
I dagens samhälle är bristande hälsa och sjukfrånvaro som en följd av stress ett ständigt 
aktuellt ämne. Det diskuteras ideligen i media om den psykiska ohälsans effekter och dess 
konsekvenser för både den enskilde individen och företagen. Det råder arbetsrelaterad stress 
på många arbetsplatser och antalet stressrelaterade sjukskrivningarna ökar snabbt. 
Bakgrund: 
Stressen ökar i samhället och i arbetslivet i synnerhet. Den arbetsrelaterade stressen orsakar 
ohälsa som i värsta fall kan leda till utbrändhet där somliga aldrig klarar av att återkomma till 
arbetet och mår väldigt dåligt. Arbetsrelaterad stress kan definieras som fysiologiska – och 
psykologiska reaktioner på skadliga och negativa aspekter i arbetet, arbetsorganisationen och i 
arbetsmiljön. Arbetsklimatet för revisorerna har blivit alltmer ansträngt och den höga 
arbetsbelastningen har bevisats leda till hög grad av stress. 
Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever som stressande i sitt yrke. 
Metod: 
Metoden som använts i denna studie är intervjuer. Fyra revisorer på en av Sveriges största 
revisionsbyrå intervjuades. 
Resultat: 
Revisorerna upplever att högsäsongen, de höga kraven, utvärderingarna, brist på beröm och 
brist på tid till att avsluta arbetet tillfredställande som stressande i arbetet. 
Nyckelord: 
Arbetsrelaterad stress, revisorer & stress, hälsa 
 



Abstract 
Introduction: 
In today´s society is the lack of health and sickness absence as a result of stress a constant 
current topic. It is discussed constantly inmedia about the impact of mental disorders and their 
consequences for both the individual and businesses. There is work-related stress on many 
workplaces and the number of stress-related sick leave increases quickly. 
Background: 
Stress is increasing in society and the workplace in particular. The work-related stress causes 
ill health, which at worst can lead to burnout in which some people never manage to return to 
work and feel very bad. Work-related stress can be defined a physiological - and 
psychological reactions to adverse and negative aspects of work, work organization and 
workplace. The working climate for the auditors have become increasingly strained and the 
highworkload has proven to lead to high levels of stress. 
Purpose: 
The purpose of this study is to investigate what the auditors feel that stressful in their 
profession. 
Method: 
The method used in this study are interviews. Four auditors at one of Sweden's largest 
accounting firm was interviewed. 
Results: 
The auditors feel that the high season, the high demands, evaluations, lack of credit and lack 
of time to finish work satisfying as stressful in the process. 
Keywords:  
Work-related stress, accountants & stress, health 
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1 Inledning 
Detta kapitel är en kortfattad inledning till uppsatsens ämne. 
 
I dagens samhälle är bristande hälsa och sjukfrånvaro som en följd av stress ett ständigt 
aktuellt ämne. Det diskuteras ideligen i media om den psykiska ohälsans effekter och dess 
konsekvenser för både den enskilde individen och företagen. Enligt Regeringskansliet (2004) 
råder arbetsrelaterad stress på många arbetsplatser och antalet stressrelaterade 
sjukskrivningarna ökar snabbt. Hela 38 % av Sveriges arbetare upplever stress på 
arbetsplatsen enligt en rapport från European Agency for Safety and Health at Work (2009). 
Hög stressnivå på arbetsplatsen kan få konsekvenser i form av sämre hälsa och risk för 
utbrändhet. Arbetsförhållandena är avgörande för möjligheten att förebygga ohälsa på 
arbetsplatsen (Halling, Karlsson, Leijding & Siggstedt, 2002). Den arbetsrelaterade stressen 
kommer från att det i dag ställs krav på oavbrutet högt tempo, effektivitet och konkurrens. 
Bristen på vila och återhämtning kan vara ett större hälsoproblem än den fysiska och psykiska 
belastningen som själva arbetet i sig innebär (Lundberg, Krantz och Berntsson, 2003). Stress 
kan orsaka både fysiologisk och psykologisk ohälsa då det kan leda till hjärtsjukdomar, 
depression samt lägre nivåer av arbetstillfredsställelse, motivation och självkänsla (Palmer 
och Gyllensten 2008). Det är inte bara individerna i sig som påverkas negativt av 
arbetsrelaterad stress utan även organisationen, Noblet och LaMontagne (2006) hävdar att 
arbetsrelaterad stress är ett stort hinder för en effektiv organisation. De menar att 
arbetsrelaterad stress bidrar till ett antal påföljder som försvårar för en organisatorisk 
framgång. Några av dessa är; tankspriddhet hos de anställda, hög personalomsättning och 
sämre arbetsprestation. De betonar att enskilda symptom på stress ofta är uttryck för 
organisatoriska problem snarare än personliga brister.  
 
Civilekonomer är en yrkesgrupp som arbetar långa arbetsveckor med arbetsrelaterad stress 
och utmattning som följd. En undersökning gjord av fackförbundet Civilekonomerna visade 
att 26 % av civilekonomerna arbetar över 50 h i veckan (Civilekonomerna, 2001).  Perioder 
då civilekonomerna drar ner på tempot tycks vara sällsynta. Ett honnörsbegrepp bland 
civilekonomerna är enligt studien ”Att alltid vara tillgänglig”. I studien framkom att 
40 % ofta drar in på luncher och pauser för att hinna med arbetet. 49 % av männen och 39 % 
av kvinnorna uppgav att de ofta eller ganska ofta var tillgängliga för arbetsrelaterade ärenden 
på sin lediga tid. 70 % hade det senaste året arbetat trots att de borde ha stannat hemma på 
grund av sjukdom. 44 % känner sig helt slut när de går hem från arbetet. Hela 32 % är inte 
utvilade efter en helg och 18 % har inte lyckats få krafterna helt tillbaka efter semestern. 
 
Revisionsbranschen består i princip uteslutande av civilekonomer och revisionsyrket är ett 
arbete med hög arbetsbelastning. Revisorernas uppgift är främst att granska och säkerställa 
företags finansiella rapporter, såsom årsredovisningar, och deras ekonomihanterings rutiner. 
Arbetsklimatet ute hos revisionsbyråerna har blivit alltmer ansträngt de senaste åren (Sweeney 
& Pierce, 2004) och den höga arbetsbelastningen i revisionsbranschen har bevisats leda till 
hög grad av stress (Otley & Pierce, 1996). I revisorernas branschtidning Balans (nr 3 2001) 
berättar ansvariga för personalfrågor hos de större revisionsbyråerna i Sverige att 
arbetsbelastningen tidvis är hög och att det kan vara svårt att klara kraven och förväntningarna 
från dels kunderna men även internt inom byrån och samtidigt ha ett balanserat privatliv. En 
revisor berättar i samma tidskrift om sina erfarenheter som han enligt journalisten säkerligen 
ej är ensam om: 
 

”– Under många, många år arbetade jag i stort sett alltid. Det var mer 
regel än undantag att jag var kvar på jobbet till tio-tiden på kvällarna. 
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Jag jobbade ständigt helger, men även semestrarna rök. Då resonerade 
jag som så: Den som sig i leken ger, han får leken tåla.”  

 
En annan revisor säger: 
 

”Du måste kunna leva dag ut och dag in med en ständigt fulltecknad 
almanacka och ändå vara flexibel.”  
 

Och en tredje: 
 

”Det finns ett undermedvetet som tickar och går hela tiden. Jobbar man 
för mycket, med ständig problemlösning i huvudet, ligger man på en 
permanent stressnivå som inte är hälsosam. Det hände att jag sov två, tre 
timmar per natt under långa perioder.” 
 
 

Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever som stressande i sitt arbete.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren ökad förståelse för arbetsrelaterad stress och dess 
orsaker. Inledningsvis ges en överblick av tidigare relevant forskning kring det aktuella 
forskningsämnet. I kapitlet återfinns även arbetsmiljörelaterade teorier och individrelaterade 
teorier som kan påverka och ligga bakom revisorers upplevelser av stress i arbetet. 

2.1 Stress 
Stress är en reaktion. Stressforskaren Selye beskriver stress som den uppvarvning kroppen 
påbörjar när människan ställs inför ett hot eller en utmaning (Socialstyrelsen, 2001). Stress är 
något positivt då det historiskt sett handlar om vår överlevnad som art. Skadlig blir den först 
om stressreaktionen blir mycket långvarig och om ingen återhämtning tillåts. Vanligt vid 
stress är en uppfattning av trötthet morgonen efter en lång natts sömn och trots ostörd sömn 
flera nätter i rad. Att individen slutar att bry sig om vad som händer och reagerar annorlunda 
mot vad som är vanligt. Människan uppfattar olika kroppssignaler som t.ex. smärtor i magen 
med omväxlande lös och hård avföring, dubbla hjärtslag eller möjligen spänningshuvudvärk. 
Att ständigt vara arg över småsaker kan vara ytterligare ett tecken på långvarig stress. Oro och 
ångest, sömnproblem och ständig trötthetskänsla är mänskliga reaktioner på påfrestningar som 
inträffar i livet. Om dessa påfrestningar inte bemästras kan de utvecklas till ohälsa och 
psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2001).  
 
Människors välbefinnande påverkas i längden av ohälsosam stress. Fysiologiskt leder stress 
till att förmågan att reparera och bygga upp kroppen försämras. Förändringar sker också 
mentalt vid stress. Människan fungerar kognitivt på en lägre intellektuell nivå som medför 
minnes- och koncentrationssvårigheter och blir även mindre kreativ, social och empatisk. 
Människan inriktar sig på egen överlevnad och blir mer egoistisk. Långvarig stress eller 
situationer som upplevs av individen som okontrollerbara trots att man kämpat ökar risken för 
uppgivenhet (Ekman & Arnetz, 2002). 
 
Socialstyrelsen (2005) visar att brist på socialt stöd, att vara utfrusen, att uppleva risk att bli 
arbetslös det närmaste året, att vara arbetslös samt höga krav i arbetet har visat sig vara starka 
riskfaktorer för att utveckla stress med nedsatt psykiskt välbefinnande som följd. 
 

2.2 Arbetsrelaterad stress 
Arbetet kan påverka hälsa och välbefinnande både positivt och negativt. Det kan ge livet 
mening, innehåll, struktur och mål och arbetet kan vara ett socialt stöd, ge identitet, 
självrespekt och belöning. Arbetsplatsen är därmed en viktig hälsofrämjande arena i livet. 
Men om kraven på de anställda är maximala och om de anställda inte kan påverka sin 
arbetssituation och om stämningen i arbetsorganisationen varken är uppmuntrande eller 
stödjande kan det, om det sker under en längre tid, leda till ohälsa, som vidare kan utvecklas 
till ohälsosam stress (Theorell, 2003). 
 
Arbetsrelaterad stress kan definieras som fysiologiska – och psykologiska reaktioner på 
skadliga och negativa aspekter i arbetet, arbetsorganisationen och i arbetsmiljön. Det kan 
medföra ekonomiska problem för organisationen och hälsoproblem för den anställde men 
även få konsekvenser i samhället. Stress kan få negativa konsekvenser för produktivitet och 
konkurrenskraft. Detta kan dock med största sannolikhet förebyggas (Europeiska unionen, 
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2002). Det borde ligga i allas intresse att framhålla förebyggande och reducerande initiativ för 
en hälsofrämjande arbetsplats menar Noblet och LaMontagne (2006). 
 
Ur företagsstrategisk synvinkel borde ledningen intressera sig för stressfrågor, då stress som 
upprepas och/eller är ständig med bristande återhämtning, påverkar människorna i 
organisationen. Mätningar visar att det svenska humankapitalet under senare år har börjat må 
allt sämre, det är allvarligt att Sverige visar en sådan negativ utveckling i dagens 
konkurrensutsatta kunskapssamhälle. Människors kompetens, engagemang, motivation, 
arbetsstillfredställelse, kapacitet och mentala kraft agerar en avgörande roll för det svenska 
humankapitalet. Forskning menar att en viktig orsak till denna utveckling är stress (Ekman & 
Arnetz, 2002).  
 
För att förstå orsaker till arbetsrelaterad stress är passformen mellan medarbetares kapacitet 
och arbetets krav en viktig faktor. Verksamhetens storlek och komplexitet samt ledningens 
och medarbetarnas kapacitet och kompetens är av betydelse för organisationsstress. 
Organisationens måltydlighet, arbetsklimat och effektivitet är andra faktorer som är av 
betydelse. Något som påverkar organisationens stressnivå är medarbetarnas möjlighet att vara 
delaktiga och påverka beslut, även känslan av kontroll över situationen samt belöningssystem 
och medarbetarnas synlighet är något som också berör organisationens stressnivå. Samt 
ekonomiska frågor som framgång av försäljning och konkurrenssituation är viktigt att tänka 
på. Då en organisation eller ett företag består av människor kommer långvarig stress att 
påverka företagets arbetsförmåga (Ekman & Arnetz, 2002).  
 
Arbetslivsinstitutet gjorde 2002 en populationsstudie som visade att många människor 
upplever att överstimulering snarare än understimulering skapar besvär i arbetslivet. Då 
arbetsbelastningen har ökat under 1990-talet så är känslan av att ha alldeles för mycket att 
göra en vanlig upplevelse. Populationsstudien visar att människor i allmänhet upplever att 
arbetsuppgifter är meningsfyllda och utvecklande, men visar att de känner sig trötta, 
utmattade, nedstämda och otillräckliga (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). I dagens 
samhälle ställs det krav på oavbrutet högt tempo, effektivitet och konkurrens, bristen på vila 
och återhämtning kan kanske vara ett större hälsoproblem än den fysiska och psykiska 
belastningen som själva arbetet i sig innebär (Lundberg, Krantz & Berntsson, 2003). Det är 
helt naturligt att ha perioder av uppladdning och anspänning, men dessa måste varvas med 
återhämtningsperioder både i form av dygnsvila och längre perioders vila (Socialstyrelsen, 
2001). 
 

2.2.1 Stressfaktorer 
Stress kan uppstå när arbetet och människan inte fungerar tillsammans. Stress i arbetet kan 
utlösas av många olika faktorer. Vanliga stressfaktorer enligt Europeiska unionen (2002 s.5-6) 
är: 
 

• för hög eller för låg arbetsbelastning 
• för lite tid att avsluta sitt arbete på ett sätt som tillfredsställer både sig själva och andra 
• avsaknad av klar arbetsbeskrivning eller fastslagen ansvarsfördelning 
• inget erkännande och ingen belöning för goda arbetsprestationer 
• ingen möjlighet att framföra klagomål 
• många ansvarsområden men litet inflytande eller befogenhet att fatta beslut 
• motarbetande eller brist på stöd från överordnade, arbetskamrater eller underordnade 
• ingen kontroll eller stolthet över arbetets slutresultat 
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• otrygga anställningsförhållanden, inget varaktigt arbete 
• utsatt för fördomar om ålder, kön, ras, etnisk tillhörighet eller religion 
• utsatt för våld, hot eller mobbning 
• obehagliga eller farliga arbetsförhållanden 
• ingen möjlighet att använda sina kunskaper eller färdigheter på ett effektivt sätt 
• risk för att små misstag eller tillfällig ouppmärksamhet får allvarliga eller till och med 

katastrofala följder, eller 
• en kombination av de ovan nämnda faktorerna  

 
Överdrivna, ohanterliga krav och påfrestningar kan orsakas av dålig arbetsstruktur, dålig 
ledning och otillfredsställande arbetsförhållanden. Detta kan även leda till att individen inte 
får tillräckligt stöd från andra eller inte har tillräckligt med kontroll över sitt arbete (WHO, 
2003).  

2.2.2 Stresshantering 
För att ett företag ska kunna hantera stressande villkor, oavsett om individerna visar 
stressrelaterade symtom eller inte, behöver människorna inom organisationen kunskap, 
färdighet och resurser (Noblet & LaMontagne, 2006). Noblet och LaMontagne (2006) menar 
att ett initiativ från organisationen måste bygga på en god förståelse för de psykosociala 
förhållanden som påverkar arbetstagarens hälsa. Därför är det viktigt att se till att chefer och 
handledare är utrustade med den kunskap och kompetens som behövs för att förbättra 
organisationens förmåga att identifiera och bedöma de särskilda villkor som bidrar till 
arbetstagarens stress. Det är även viktigt att samarbeta med alla nivåer i organisationen för att 
utveckla strategier som kan eliminera eller minska konsekvenser vid stress. Arbetet måste 
klargöra missförstånd, minska konflikter och generellt övervinna källan till stress. Samtidigt 
även se över källor i de fysiska, organisatoriska och sociala miljöerna som kan ge upphov till 
stress (Noblet & LaMontagne, 2006).  
 
För att kunna kartlägga arbetsrelaterad stress, dess orsaker och följder måste arbetsinnehåll, 
arbetsvillkor, anställningsvillkor, de sociala relationerna på arbetet, hälsa, välbefinnande och 
produktivitet ses över (Europeiska unionen, 2002).  
 
För att förebygga arbetsrelaterad stress och ohälsa i en organisatorisk förbättring krävs enligt 
Europeiska unionen (2002):  
 
Arbetsschema - Lägga arbetsscheman så att det inte uppstår konflikt mellan krav och 
förpliktelser som inte hör till arbetet.  
Deltagande/kontroll - Ge arbetstagaren möjlighet att delta i beslut eller åtgärder som 
påverkar deras arbete. 
Arbetsbelastning - Se till att arbetsuppgifterna motsvarar den anställdes förmåga och 
resurser, och ge tid för återhämtning efter arbetsuppgifter som fysiskt eller psykiskt är särskilt 
krävande. 
Innehåll - Se till att arbetsuppgifter är meningsfulla, stimulerande, upplevs som en helhet och 
ge anställde möjlighet att andvända sin kunskap. 
Roller - Ge medarbetare klara arbets- och ansvarsfördelningar. 
Social miljö - Ge möjlighet till socialt umgänge samt stöd och hjälp både känslomässigt och 
socialt. 
Framtiden - Undvika tvetydighet i frågor som gäller anställningstrygghet och 
karriärutveckling och ge den anställde möjligheten till livslångt lärande och anställbarhet. 
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2.2.3 Krav - kontroll - stöd modellen 
Krav - kontroll - stöd modellen är en stressteoretisk modell för psykisk arbetsbelastning. 
Modellens utgångsläge är att upplevelsen av arbetsvillkor påverkas av dels vilka krav arbetet 
ställer på individen, dels vilka möjligheter individen ges att klara av kraven och 
arbetsuppgifterna. Modellen handlar om sambandet mellan yttre psykiska krav och de 
möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människor får i sin miljö. Det är en fråga om 
balans mellan kraven i arbetet och individens egna kontrollmöjligheter. Uppstår en obalans, 
som sker om kraven överstiger kontrollmöjligheterna, betecknas den obalansen som stress 
(Orth-Gomér & Perski, 1999).  
 
Modellen utgör fyra extremsituationer för människan där situationen kan bli, avspänd, passiv, 
spänd eller tänd.  ”Avspänd” är individen då kraven inte är extremt höga och beslutsutrymmet 
är högt, individen har då möjlighet att utöva kontroll. En ”passiv” situation innebär att 
individen har låga krav men också mycket litet beslutsutrymme. I en ”spänd” situation har 
individen höga krav och litet beslutsutrymme och det är framförallt den spända situationen 
som ökar risken för stress och sjukdom. Den fjärde extremsituationen, ”tänd” innebär kraftigt 
ökad risk för sjukdom (Theorell, 2003). 
 
Om individen får socialt stöd, både praktisk och känslomässigt stöd, från chefer och 
arbetskamrater kan stressen orsakad av obalansen mellan krav och kontroll lindras eller 
motverkas vid fullt socialt stöd (Orth-Gomér & Perski, 1999). Antonovsky (2005) menar att 
skadlig stress, så väl fysisk som psykisk ohälsa, kan uppstå om kraven på individen är för 
höga, inflytandet för lågt och om det sociala stödet är otillräckligt. Om kraven individen 
upplever är lagom stora, om gott inflytande finns samt att individen blir tillfredsställd av det 
sociala stödet främjas välbefinnande och hälsa (Antonovsky, 2005).  
 
 
 
 
 

Figur 1. Ursprungligen från: Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work: 
Stress, productivity and the reconstruction of working life. New York: Basic 
Books. Sid. 70. 
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2.3 Individfaktorer 
Stressnivån hos individer påverkas av förutom organisatoriska förhållanden även av 
individuella egenskaper och upplevelser. Exempel på sådana är motivation, behov, 
meningsfullhet och stimulans. Trivs en individ på sin arbetsplats kan det ge positiva effekter 
på hälsan. Människor har individuella behov som att prestera och utvecklas och genom att 
dessa behov tillfredställs påverkar det i sin tur hälsan. Arbetsuppgifter, lönen, ledningen, 
arbetskamraterna och trivsel på arbetsplatsen handlar om arbetstillfredsställelse. (Halling, 
Karlsson, Leijding & Siggstedt, 2002) 

2.3.1 Prestationsförmåga under stress 
Stress är något positivt och utmanande, vilket gör att vi presterar bättre. Kurvan (se figur 2 
nedan) visar hur balansen mellan stressens positiva och negativa effekter på 
prestationsförmåga och effektivitet kan se ut. Vid arbete under stress ökar effektiviteten och 
prestationsförmågan till en viss grad, vilket är vid toppen av kurvan. Om stressnivån ökar 
ytterligare och pågår under en längre tid frambringar det oro och ångest som i sin tur sänker 
prestationsförmågan och effektiviteten, då börjar det gå nedåt i kurvan (Jones, 1999). 
 

Figur 2. Yerkes-Dodsons kurva: Handbok i stresshantering, sida 73 (1999), Dr. Hilary Jones.  
 
Hälsosam stress (prestationsförmågan är hög) är från det att individen upplever sig ”skärpt” 
tills det att den upplever sig ”överlastad”. Innan och efter den hälsosamma stressen råder 
ohälsosam stress. När stressnivån hos individen går mot ”överlastad” förlorar den kontrollen 
och känslor som utmattad, otillräcklig och orolig infinner sig. Då stressreaktionen blir mycket 
långvarig och ingen återhämtning tillåts blir den skadlig för kroppen. Detta kan leda till 
stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet. Det handlar om att försöka balansera stressnivån 
så att den är så nära toppen av kurvan som möjligt, då en för låg stressnivå inte stimulerar och 
en för hög stressnivå leder till sjukdom (Jones, 1999).  
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2.3.2 Maslows behovstrappa 
Den amerikanske psykologen Maslow har myntat en idag välkänd teori om motivation, behov 
och arbetstillfredsställelse; Maslows behovshierarki (se figur 3 nedan). ”Trappan” består av 
olika steg av de mänskliga behoven; fysiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av 
aktning och sist självförverkligande. Dessa behovsgrupper bygger på varandra som stegen i en 
trappa, vilket betyder att om något behovssteg skulle vara bristfälligt tillfredställt blir det svår 
att ta nästa steg. Följaktligen måste underliggande behov vara tillgodosedda för att kunna ta 
sig upp mot högre nivåer. Maslow menar att människan jämt strävar efter att tillfredställa sina 
behov, han menar att människan motiveras av behov som inte är tillfredställda. Det nedre 
steget handlar om de grundläggande fysiska behoven som ska fyllas såsom mat, kläder och 
sömn. Vidare innebär trygghetsbehovet att människan behöver känna trygghet för framtiden 
och gör det genom ordnade förhållanden gällande bostad och sysselsättning och inkomst, även 
skydd mot yttre faror såsom sjukdom och skador. Människan har ett socialt behov som att ha 
kontakt med andra människor och att vara accepterad. De övre stegen handlar om behov av 
aktning, såsom respekt och uppskattning samt att ha inflytande och status. Detta leder till sist 
till ett självförverkligande, som handlar om att utveckla sig själv, skapa och experimentera 
(Maltén, 1992). 
 
Maslows behovshierarki: 

 
Figur 3. Modifierad bild av Maslows behovshierarki (Maltén 1992, s.117) 
 
För att koppla Maslows behovshierarki till arbetslivet kan enligt Stum (2001) de fysiska 
behoven bytas ut till trygghet på arbetet, gällande anställning och arbetsmiljön. 
Trygghetsbehovet kan bytas ut till individers behov av belöningar och förmåner för att 
motiveras i sitt arbete. Det sociala behovet är lika som i Maslows behovshierarki då det även 
är viktigt med gemenskap och social kontakt i arbetslivet. Behov av aktning kan bytas ut mot 
personlig utveckling, vid behov av kompetensutveckling. Sista trappsteget självförverkligande 
kan jämföras med harmoni, där balans mellan arbets- och privatliv kan infinna sig.  
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2.3.3 KASAM 
KASAM står för ”känsla av sammanhang” och är en teoretisk modell som den medicinske 
sociologen Aaron Antonovsky använder för att beskriva människans upplevelser av arbete 
och arbetsförhållanden (Orth-Gomér & Perski, 1999). Känsla av sammanhang har tre centrala 
begrepp av upplevd existentiell begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, i tillexempel 
arbetsförhållanden. Det handlar om att uppleva tillvaron som meningsfull, där individen själv 
förstår och begriper sin tillvaro samt att ha möjligheten att lära sig att hantera situationer som 
är avgörande för hur ens liv ska utvecklas med stöd av andra människor i ens närhet. 
Begriplighet handlar om att i vilken utsträckning individen upplever information och uttryck i 
tillvaron som är strukturerade och förutsägbara. Genom att individen förstår det som sker runt 
omkring och förstår sin roll i tillvaron finner individen begripligheten. Hanterbarhet handlar 
om hur individen upplever att det finns möjlighet och resurser att arbeta utifrån de krav som 
ställs, genom individens förmåga och möjlighet att kunna påverka sin situation och sin 
omgivning. Individen behöver känna att det är värt att visa engagemang, entusiasm och satsa 
energi på för att finna meningsfullhet och en känslomässig innebörd i livet. Meningsfullhet 
handlar om motivation, genom att individen upplever meningsfullhet får det individen att göra 
saker som leder mot det som motiverar individen. Individen behöver vara delaktig och 
medverkande i de processer som är betydande för framtiden och den dagliga tillvaron. De tre 
begreppen står i relation till varandra och fungerar inte som självständiga enheter. Individer 
med ett högt KASAM har god självkänsla och god hälsa, de styr själva över sin tillvaro, är 
aktiva och håller sig lättare friska. För individer med högt KASAM är tillvaron begriplig, 
hanterbar och meningsfull. Livets påfrestningar kan i bästa fall ses som stimulerande 
utmaningar (Antonovsky, 2005). 

2.4 Arbetsmiljöfaktorer  
Då människor tillbringar en stor del av sitt liv på arbetet har arbetsmiljön en betydande roll 
för människornas hälsa (Theorell, 2003). Arbetsmiljön innehåller olika faktorer som inverkar 
på människan i arbetet. Exempel på arbetsmiljöfaktorer (Arbetsmiljöverket rapport, 2008:4): 
 

• Arbetsorganisationen  
• Arbetets innehåll 
• Lokaler 
• Teknik 
• Maskiner.  

 
Sociala och psykiska förhållanden ingår också i arbetsmiljön och med det avses den sociala 
kontakten, delaktigheten och variationer i arbetsuppgifter samt kontroll och inflytande över 
den egna arbetssituationen. Något som kännetecknar god psykosocial arbetsmiljö innebär 
egen kontroll i arbetet, vilket handlar om att arbetstagaren kan påverka sitt arbete och 
arbetstakten i en viss grad (Rubenovitz, 2001). Exempel på psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
(Arbetsmiljöverket rapport, 2008:4): 
 

• Arbetsbelastning 
• Upprepade arbetsmoment 
• Inflytande på arbetet 
• Utmanande arbetsuppgifter 
• Fortbildning 
• Stöd av chefer och arbetskamrater 
• Prioritering av arbetsuppgifter 
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• Möjlighet att framföra kritik 
• Konflikter/bråk med tredje person 
• Våld eller hot om våld 
• Mobbning 
• Sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön 

 
Människans viktigaste miljöfaktor är andra människor, då gemenskap skapar arbetsglädje 
(Orth-Gomér & Perski, 1999). 

2.4.1 Lagstiftning och policys 
Problem som orsakas av stress i arbetet ökar och enligt EU: s ramdirektiv om hälsa och 
säkerhet är det en lagstadgad skyldighet att kartlägga arbetsrelaterade stressfaktorer, 
stressreaktioner och stressrelaterad ohälsa (Europeiska unionen, 2002). Det finns bevis för att 
många organisationer är omedvetna eller inte vill erkänna sambandet mellan arbetslivets 
villkor och de anställdas hälsa och prestanda (Noblet & LaMontagne, 2006). Enligt EU: s 
ramdirektiv är arbetsgivaren ”skyldig att svara för att arbetstagarens säkerhet och hälsa 
tryggas i alla avseenden som är förbundna med arbetet” med utgångspunkt i följande 
allmänna principer för förebyggande arbete, nämligen att ”undvika risker”, ”bekämpa riskerna 
vid källan” och ”anpassa arbetet till den enskilde”. Dessutom står det i direktivet att det är 
arbetsgivarens skyldighet att ”utveckla en enhetlig övergripande policy för det förebyggande 
arbetet” (Europeiska unionen, 2002, s.4). 
 
Även WHO (2003) anser att arbetsgivare bör ha en policy för hantering av arbetstagarnas 
hälsa som hänvisar till arbetsstress. Arbetsgivaren bör göra det möjligt för att denna policy 
genomförs med en användbar uppläggning. 
 

2.4.2 Ledarskap 
Organisationens ledning och dess ledarskap har en betydande roll för individens hälsa i 
arbetslivet och för en hälsosam arbetsplats (Halling, 2002). Ledarskapet är viktigt för hur 
medarbetarna mår och organisationen fungerar. Det är ledarskapet som organiserar arbetet 
och därmed påverkar arbetsmiljön, både hur ett arbete ska utföras och tempot i arbetet är 
arbetsplatsens ledare med och påverkar (Arbetsmiljöupplysningen, 2009). Det är viktigt att 
ledarna har god kännedom i hur människor reagerar i olika situationer och att de har kunskap 
om de hälsomässiga effekterna av bland annat hög arbetsbelastning och övertid. På så vis kan 
medarbetarna få det stöd som de kan behöva (Arbetsmiljöverket, 2002). För trivsel och hälsa 
ger en god ledare uppskattning, tydliga instruktioner, beröm samt belöning 
(Arbetsmiljöupplysningen, 2009). Människors handlande styrs mycket av att vilja ha 
belöningar. Att få människor att anstränga sig till det yttersta under flera år, men sedan inte 
belöna dem, kan leda till att de får hälsoproblem. Till slut utvecklas en stark känsla av 
frustration som kan ge uttryck på flera olika sätt, bl.a. aggressioner och fysiska reaktioner som 
har samband med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar (Theorell, 2003). En god ledare belönar 
framgång vilket inte endast ger människor en mening utan också får dem att känna att de är 
delaktiga i en organisation som bryr sig om dem (Kotter, 2001). En god ledare motiverar även 
människor på olika sätt. Motivation och inspiration stimulerar människor, vilket utförs på 
bästa sätt genom att tillfredställa mänskliga behov av att prestera (Kotter, 2001). Vidare 
kännetecknas en god ledare av att den får medarbetarna att trivas och utvecklas på jobbet. 
Ledaren bör inte enbart ge feedback och stöd utan även besitta kunskap inom arbetsmiljö, 
gruppsykologi, arbetsrätt och rekrytering (Arbetsmiljöupplysningen, 2009). 
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3 Problembeskrivning och Syfte 
I detta kapitel ges en problembeskrivningen som leder fram till studiens syfte. Avslutningsvis 
följer studiens avgränsningar.   

3.1 Problembeskrivning  
Stressen ökar i samhället och i arbetslivet i synnerhet (Regeringskansliet, 2004). Med den 
snabba utvecklingen av kommunikationsmedel har vi fått svårt att skilja på arbete och fritid 
då vi i princip alltid är tillgängliga (Civilekonomerna, 2001). Den arbetsrelaterade stressen 
orsakar ohälsa som i värsta fall kan leda till utbrändhet där somliga aldrig klarar av att 
återkomma till arbetet och mår väldigt dåligt (Halling, Karlsson, Leijding & Siggstedt, 2002).   
 
Arbetsklimatet för revisorerna har blivit alltmer ansträngt (Sweeney & Pierce, 2004) och den 
höga arbetsbelastningen har bevisats leda till hög grad av stress (Otley & Pierce, 1996). En 
undersökning visar att många civilekonomer, bl.a. revisorer, arbetar långa dagar och upplever 
svårigheter att koppla av (Civilekonomerna, 2001).  
 
Det är inte bara individerna i sig som påverkas negativt av arbetsrelaterad stress utan även 
organisationen. Arbetsrelaterad stress är ett stort hinder för en effektiv organisation och det 
bidrar till ett antal påföljder som försvårar för en organisatorisk framgång. Enskilda symptom 
på stress är ofta uttryck för organisatoriska problem snarare än personliga brister. (Noblet och 
LaMontagne, 2006). Det betonar även Ekman och Arnetz (2002) som menar att 
arbetsrelaterad stress bland de anställda är ett resultat av organisationernas utformning. 
 
Problemet är således att inom revisionsbranschen förekommer arbetsrelaterad stress vilket kan 
vara förödande både för individerna och för organisationerna. Då det oftast ej beror på 
individerna utan på något fel i organisationerna gäller det för dessa organisationer att hitta 
lämpliga åtgärder får att få bukt med problemen. En viktig grund för att kunna göra 
lyckosamma förändringar som främjar hälsan är att lokalisera de problem som finns (Halling 
m.fl.2002). Är en organisation inte medveten om själva källan till stressen är det väldigt svårt 
att dra slutsatser om vilka förändringar i organisationen som bör göras. I denna uppsats 
fokuserar jag därmed på att undersöka de orsaker som ligger till grund för att 
revisionsmedarbetarna upplever stress i arbetet.  

3.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever som stressande i sitt arbete.  
 

3.3 Avgränsningar 
Jag belyser i denna studie endast stressfaktorer relaterade till arbetet och tar således inte upp 
stress i privatlivet. Jag är medveten om att faktorer från privatlivet kan påverka upplevelsen 
av vad som är stressande på arbetsplatsen men jag fokuserar på stressfaktorer i arbetet som 
kan påverka privatlivet och inte tvärtom. 
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4 Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de metoder och synsätt jag valt att använda mig 
av samt motivera de val jag gjort för att bedriva min undersökning. Jag kommer även att 
beskriva hur jag praktiskt gått tillväga i arbetsprocessen. 

4.1 Forskningsansats 
Denna studie inspireras av fenomenografin som vetenskapligt perspektiv och ansats då det är 
en forskningsansats som inriktar sig på uppfattningar och upplevelser (Starrin & Svensson, 
1994). Fenomenografi består av de två ordleden, fenomen och grafi vilket från grekiskan kan 
översättas till ”det som visar sig” och ”beskriva i ord eller bild”. Sätts orden samman blir 
betydelsen ”beskriver det som visar sig” (Alexandersson 1994, Marton & Booth 2000). Syftet 
med fenomenografiska studier är att undersöka variationer i människors upplevelser eller 
uppfattningar (Alexandersson, 1994). Uppfattningar är de sätt på vilket en individ upplever ett 
objekt i sin omgivning. En individs uppfattningar är grundantaganden, utifrån vilka individen 
handlar och för sina resonemang (Alexandersson, 1994). Individuella tolkningar av samma 
objekt är ett resultat av att alla individer har olika bakgrund och erfarenheter, varje människas 
sätt att uppleva världen på är unik. Hur valet att hantera en situation blir beror på den 
individuella uppfattningen av den (Marthon & Booth, 2000). Fenomenografin är 
subjektivistisk i den meningen att det inte finns någon absolut sanning; hur en människa 
upplever någonting är beroende av tidigare erfarenheter. Det finns således skillnader i olika 
människors uppfattningar av ett och samma objekt (Marthon & Booth, 2000), likaså med de 
deltagande revisorernas erfarenheter och uppfattningar av stressen i arbetet, därmed kommer 
inga generella slutsatser i denna studie att dras. Deras upplevelser svarar inte för övriga 
revisorers upplevelser. Studien utgår ifrån att variationer i upplevelserna hos revisorerna finns 
men att fokus inte ligger på att undersöka variationerna utan på att undersöka själva 
upplevelserna, då denna studie bygger på en inspiration av fenomenografin. 
 
Inom fenomenografin har forskaren till uppgift att försöka tolka respondenternas utsagor över 
hur de uppfattar fenomenet och utifrån det skapa s.k. beskrivningskategorier. (Starrin & 
Svensson, 1994). Fenomenografen studerar och beskriver människors sätt att uppleva 
fenomen i sin omgivning i syfte att skapa det utfallsrum, som enligt forskarens förståelse är 
den bästa beskrivningen av människors sätt att resonera och förstå olika fenomen. Fenomen 
definieras i sammanhanget som något människan utifrån sin erfarenhet talar om i en viss 
given situation (Maud Söderlund, 2002). 
 
Enligt min tolkning kommer jag då som forskare vid min bearbetning av 
undersökningsmaterialet analysera fram beskrivningskategorier som tillsammans sedan utgör 
grund till själva resultatet av forskningen det s.k. utfallsrummet. Utfallsrummet består av det 
som enligt min förståelse bäst beskriver de deltagande revisorernas upplevelser av stress i 
arbetet. Jag kommer med andra ord identifiera betydelser i respondenternas beskrivningar av 
sina upplevelser av fenomenet stress i arbetet. Dessa betydelser kommer sedan att utgöra 
resultatet av studien.     
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4.2 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod har valts till denna studie. En djupare 
förståelse vill skapas över vad revisorerna upplever som stressande i arbetet och enligt Cohen, 
Manion och Morrison (2007) ger samspelet vid en intervju möjligheter till fördjupning på ett 
sätt som andra metoder saknar. Den kvalitativa forskningsintervjun påminner enligt Trost 
(2007) om ett vanligt vardagligt samtal mellan två personer och vid intervjuer har enligt 
Kvale (1997) forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och förhindra missförstånd. Då så 
utförliga beskrivningar som möjligt vill erhållas i svaren medför nämnda aspekter att 
intervjuer bäst passar studiens syfte. Cohen m.fl. (2007) menar vidare att intervjuaren kan 
kontrollera men också ge rum för spontanitet, vilket kan leda till fullständiga svar på 
komplexa frågor och då stressupplevelser enligt Cassidy (2003) är individuella och komplexa 
ger det ytterligare stöd för valet av datainsamlingsmetod. 

4.3 Urval  
Enligt Trost (2007) bör antalet intervjuer minimeras till nedemot 4-5 stycken, då alltför 
många intervjuer kan ge ett ohanterligt material som blir svårt att övergripa och kvaliteten 
skall alltid komma i första rummet. Fyra revisorer har därmed valts att intervjuas vilket även 
bedöms lämpligt med hänseende av den tid och resurser som finns till förfogande för studien. 
För att identifiera passande målgrupp av revisorer togs det kontakt med en revisor på en av 
Sveriges största revisionsbyråer. Personen i fråga tipsade om att revisorer som arbetat mellan 
fem till åtta år torde vara en lämplig målgrupp. Detta p.g.a. att de borde besitta tillräcklig 
erfarenhet av branschen och ha hunnit uppleva stressiga perioder. Enligt kontaktpersonen är 
den målgruppen även lämplig då dessa befinner sig i mitten av organisationshierarkin och har 
således både över- och underordnanden vilket öppnar för fler perspektiv än revisorer som är 
på toppen och bara har underordnanden.   
 
Kontaktpersonen hjälpte sedan till med att komma i kontakt med tänkbara respondenter på 
den valda revisionsbyrån genom namn och telefonnummer. Dessa kontaktades först via 
telefon och sedan genom att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 1). Under samtalet och i brevet 
försökte studiens mål förklaras på ett tydligt och begripligt sätt samt bestämdes tid och plats 
för intervju. Respondenterna informerades i förväg om hur lång tid intervjun skulle ta. 
Orsaken till att en av de större revisionsbyråerna användes istället för en mindre är att jag 
bedömer att på en större byrå kan det vara lättare för respondenterna att vara anonym 
sinsemellan än på en mindre. Det höjer förhoppningsvis kvaliteten i svaren. Respondenterna 
består av två män och två kvinnor, men inget genusperspektiv finns i denna uppsats.   
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4.4 Genomförande 
Aspekter som bör tas i beaktning i utförandet av intervjuerna är bland annat att det finns 
tillräckligt med tid avsatt för att respondenten kan känna sig fri till eftertanke och till att 
stanna upp under intervjun (Lantz, 2007).  Cohen m.fl. (2007) menar att intervjun bör utföras i 
en lugn miljö utan risk för avbrott och betonar även vikten av att visa intresse och förståelse 
för respondenterna och att få dem att förstå att de är viktiga för undersökningen. Intervjuaren 
bör även ta hänsyn till respondentens känslor och attityder och försöka undvika att 
respondenten intar försvarsställning, detta uppnås genom att få respondenten att känna sig 
lugn och trygg. 
 
Fyra stycken intervjuer genomfördes och de intervjuade revisorerna tillhör en av Sveriges 
största revisionsbyråer. Samtliga intervjuer utfördes på revisionsbyråns eget kontor, vilket 
ansågs vara bekvämast för respondenterna och därmed påverka kvaliteten av intervjuerna 
positivt. Alla intervjuer tog ca 1 timme och samtliga intervjuer spelades in, vilket inte var 
något problem för respondenterna. Inspelningarna gjordes för att lättare kunna bearbeta 
informationen och för att minimera risken för missuppfattningar genom möjligheten att kunna 
lyssna på intervjun igen. Inspelningarna innebar även att mer fokus kunde läggas på intervjun 
och inte på att föra massa anteckningar. Vid intervjuerna användes en relativt välstrukturerad 
intervjuguide som respondenterna fick postade till sig via e-post några dagar före 
intervjutillfället. Detta för att de i lugn och ro skulle kunna förbereda sig genom att tänka 
igenom svaren, vilket jag anser möjliggör för mer genomtänkta svar och mer uttömmande 
information i svaren. Intervjuguiden användes som en grund vid intervjuerna där följdfrågor 
användes för att få så utförliga svar som möjligt. Frågorna i intervjuguiden försökte 
konstrueras på ett sätt att försöka undvika så ledande frågor som möjligt. Detta för att i så 
liten utsträckning som möjligt styra respondenternas svar. Samtliga respondenter är 
konfidentiellt behandlade detta för att det kan öka chansen att få så ärliga svar som möjligt. 
För att skydda deras identitet benämns medarbetarna med bokstäver istället för med namn. 
Samtliga intervjuer har varit givande med utförliga svar, där respondenterna har agerat lugnt 
och avslappnat och svarat på frågorna, utan några störningsmoment. När intervjuerna 
bearbetats klart skickades materialet till var och en av respondenterna för att de skulle ges 
möjlighet att komma med förtydligande och korrigera eventuella missförstånd. Endast en av 
respondenterna ville göra ett förtydligande.  

4.5 Analys och Databearbetning 
I fenomenografisk analys är det viktigt att tänka på att inte fokusera på respondenterna i 
intervjun utan på de uttryck och uppfattningar som kommer fram. Fenomenografisk analys 
kan delas upp i fyra faser (Alexandersson, 1994):  
(1) bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck  
(2) uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna  
(3) kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 
(4) studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 
 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en ljudupptagare. Databearbetningen började 
med att intervjuerna skrevs ned ordagrant i text. När det arbetet var klart sållades material 
som inte bedömdes vara relevant för studiens syfte bort och kvarvarande material lästes 
igenom några gånger för att få ett helhetsintryck av svaren. Steg (1) var således avklarat. Det 
kvarvarande materialet sammanfattades efter rubriker utifrån frågorna i intervjuguiden som 
ställdes vid intervjun. Detta gjordes för att lättare kunna jämföra svaren och identifiera 
likheter och variationer i dem, steg (2). Det kvarvarande materialet komprimerades sedan 
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ytterligare och detta material lästes igenom om och om igen för att i fenomenografisk anda 
identifiera framstående betydelser och uppfattningar för studiens syfte. Dessa kategoriserades 
i beskrivningskategorier som enligt mig som forskare bäst speglar de erhållna beskrivningarna 
av respondenternas upplevelser och uppfattningar, steg (3). Dessa beskrivningskategorier 
utgör själva resultatet, det s.k. utfallsrummet, som finns presenterade i resultat kapitlet. 
Under steg (3) valdes även lämpliga citat ut, som enligt min förståelse, bra beskriver 
individernas upplevelser. För att strukturera upp beskrivningskategorierna valde jag att dela in 
dem i två aspekter Upplevelser av stress och Upplevelser som motverkar stress. Orsaken till 
att beskrivningskategorier om upplevelser som motverkar stressen har tagits med är för att jag 
anser att det ger en rättvisare bild. För att få en så rättvis bild som möjligt av vad revisorerna 
upplever som stressande i arbetet är det viktigt att det som inte upplevs som stressande också 
framgår, enligt mig. Relevanta upplevelser som framkom under intervjuerna om detta har 
således också redovisats. 
 
 

4.7 Trovärdighet 
Enligt Trost (2007) är det viktigt att resultatet på en studie är trovärdigt. För att studien ska få 
så hög trovärdighet som möjligt förväntas författaren enligt Ekengren och Hinnfors (2006) att 
alltid argumentera för sina val och genom goda argument övertyga läsaren att rätt val är 
gjorda. För att få så hög trovärdigheten som möjligt har jag försökt att motivera och 
argumentera för mina val och på så vis visa att tillvägagångssättet för studien är relevant för 
att få ett trovärdigt resultat. 
 
För att uppsatsen ska ha så hög trovärdighet som möjligt har intervjuerna spelats in då alla 
svar med detaljer kommer med och ingen information om respondenternas upplevelse kan gå i 
miste. Mitt tillvägagångssätt och genomförande har redovisats noggrant för att höja 
trovärdigheten. Vid resultatredovisningen har citat använts för att få fram respondenternas 
exakta beskrivning av upplevelsen vilket jag anser främjar trovärdigheten. Respondenterna är 
konfidentiellt behandlade, vilket jag hoppas har resulterat i ärligare svar då ingen kan 
identifiera respondenterna eller vilken revisionsbyrå de arbetar på. Respondenterna fick ta del 
av de nedskrivna svaren, för eventuell korrigering, innan dessa analyserades. Detta gjordes för 
att få så sanningsenliga svar som möjligt.     
 
 

4.8 Etiska övervägande 
Individskyddskravet skyddar personer mot otillbörlig insyn i exempelvis deras 
ställningstaganden inom forskning. Individskyddskravet kan delas upp i fyra allmänna 
huvudkrav att ta hänsyn till vid forskning. Det första är informationskravet, vilket går ut på att 
syftet med forskningen och villkoren med att delta måste informeras till medverkande. Det 
andra är samtyckeskravet, vilket innebär att det är en frivillighet till att medverka i 
forskningen. Det tredje kravet är konfidentiellitetskravet som betyder att de personer som 
deltar i en studie inte ska kunna identifieras, det innebär även att uppgifter om 
intervjupersoner ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. Det fjärde är 
nyttjandekravet som går ut på att information om medverkande i forskning endast får 
användas just för det forskningsändamålet och inte användas i andra syften (Vetenskapsrådet, 
2009). 
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I denna studie har samtliga krav tagits hänsyn till. För att få ett informerat samtycke skickades 
ett missivbrev (se bilaga 1) ut till de tillfrågade revisorerna. För att uppfylla 
informationskravet informerades revisorerna i missivbrevet om studiens syfte och att 
deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Konfidentiellitetskravet uppfylldes genom att revisorerna informerades via 
missivbrevet och vid intervjutillfället om att de behandlas konfidentiellt. Vid intervjutillfället 
meddelades även revisorerna om att all information som de delger sig endast kommer att 
användas för denna forskning. Varken revisorernas namn eller namnet på revisionsbyrån 
kommer att röjas. 
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5 Resultat 
I detta kapitel har resultatet sammanställts från de genomförda intervjuerna. I 
fenomenografisk anda presenteras resultatet genom indelning i olika beskrivningskategorier 
som analyserats fram under bearbetningen av svarsmaterialet. Två aspekter har använts för 
att strukturera upp beskrivningskategorierna. En kort beskrivning av revisionsyrket inleder 
som syftar till att ge läsaren lite förförståelse i yrket. 
 
 
Revisionsyrket  
Organisationen är pyramidformad, högst upp i pyramiden är de så kallade Partners, de är 
delägare och delar på vinsten som revisionsbolaget gör. För att bli det måste den anställde bli 
invald av dem som redan är partners och dessa. Man kan bli invald efter att ha jobbat i minst 
ca 10 år i företaget. Varje år anställs ca 30-40 nyutexaminerade civilekonomer varvid de 
anställda pressas uppåt i hierarkin. För att klättra uppåt i hierarkin krävs dock att man blir 
befordrad. Arbetet ute hos kundföretagen sker i team om ofta mellan 3-5 personer, med olika 
många års erfarenhet och på alla uppdrag utvärderas den anställde av personen närmast över i 
hierarkin. Dessa skriftliga utvärderingar ligger sedan som grund för lönesättning och 
befordring. På ett år blir det 10-15 utvärderingar. 
  

Partner 
 

Manager assistent 
(Fram tills partner minst ca 5 år) 

 
Senior assistent (ca 3 år) 

 
Assistent (ca 2 år) 

 
Respondenterna i denna undersökning tillhör: Manager assistent. 
 

5.1 Upplevelser av stress 
 
Högsäsong kan bli för mycket - Alla fyra respondenter berättar att de tidvis upplever 
arbetsrelaterad stress. Under månaderna januari, februari och mars varje år har revisorerna 
”högsäsong”. Den är i samband med att de flesta företagen ska lämna in sin årsredovisning 
efter årsskiftet och den perioden upplever alla respondenter som extra stressig. Respondent B 
berättar att ett år var hon nära att ”gå in i väggen” av allt arbete då högsäsongen aldrig tycktes 
ta slut. Respondenten utvecklar det med att kunduppdragen drog ut på tiden varvid hon efter 
ett tag hade flera uppdrag igång samtidigt varvid hon fick arbeta i stort sätt all vaken tid under 
flera veckor. Respondenterna är samstämmiga om att tiden då de känner av stressen som mest 
oftast är i slutet av högsäsongen då de haft väldigt mycket att göra under en längre tid. 
Respondent A tycker emellertid att det brukar vara som värst i februari i mitten då man inte 
”ser ljuset i tunneln ännu”. Respondenterna är samstämmiga i att det under högsäsongen inte 
finns någon tid för återhämtning medan att under övrig tid då det kan vara stressigt från och 
till under kortare perioder är återhämtning möjlig. Respondent A menar att ”stressiga 
perioder hör till yrket” något som även de övriga är inne på. Respondenterna är eniga om att 
de behöver känna viss stress för att prestera effektivt men att det då och då kan bli för mycket. 
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Hög arbetsbelastning en del av vardagen - Alla respondenterna upplever sin 
arbetsbelastning generellt som hög även om det varierar som tidigare nämnts under året. 
Respondent C upplever att arbetsbelastning ofta är för hög och över hela året medan övriga 
respondenter främst upplever den som för hög under högsäsongen. När arbetsbelastningen 
upplevs som för hög uppfattar respondenterna även att stresskänslan avsevärt ökar.  
Respondenterna är alla inne på att de upplever det väldigt svårt att säga nej när någon partner 
vill ha hjälp. Respondenterna har omkring tio större kunduppdrag med olika partners som 
rullar under året och vill flera ha hjälp samtidigt kan det innebära mycket arbete. Respondent 
B säger att hon ibland kan fråga sig själv: ”Varför sitter jag här och jobbar sent på kvällen? 
Vad tjänar det till? Är det verkligen värt det?” Då hög arbetsbelastning råder upplever 
respondenterna att det leder till att andra moment kan bli stressiga. Respondent A och B 
nämner att då de har mycket att göra hinner de inte avsluta kunduppdragen på för sin egen del 
ett fullt tillfredställande sätt vilket gör det lite extra stressigt. Respondent D upplever att vid 
ett hektiskt schema är ”rädslan” att missa eller att glömma något stressande.  
 
 
Hårt arbete, inget utmärkande - ”Visst vore det kul med en klapp på axeln när man jobbat 
mycket” säger respondent C och utvecklar det med att eftersom alla mer eller mindre arbetar 
hårt tas det för givet. Det är inget speciellt utan snarare ett måste. Tre av respondenterna är 
inne på att de upplever avsaknad av uppskattning och beröm i detta hänseende. 
 
 
Svårt att släppa arbetet med tanken - Respondent C upplever sig aldrig vara riktigt utvilad. 
Han menar att han alltid har något som ska göras och att han aldrig känner sig riktigt ledig. 
Konsekvensen av det är att han upplever svårigheter med att koppla av och tänka på annat än 
arbetet. ”Det finns i bakhuvudet i stort sätt hela tiden” fortsätter respondenten som ändå trivs 
med jobbet. 
 
 
Att alltid vara nåbar - Det som respondenterna upplever som en av de mest stressande 
faktorerna är att de i princip alltid är nåbara. Dels via mobilen som även mejlen är 
synkroniserad till. Med deras bärbara datorer kan de i stort sett arbeta vart de än är och oavsett 
tid på dygnet. Respondent D säger: ”Det är väldigt stressande när mobilen piper till en 
söndag kväll, det är ofta man får mejl efter kontorstid.”   
 
 
Tidsbegränsning - Att klara de budgeterade timmarna per kund och uppsatta deadlines 
upplever alla respondenter som två av de största stressorsakerna. Respondenterna förklarar att 
till varje kunduppdrag har respondenterna ett antal planerade timmar till förfogande och om 
utvärderingarna ska bli bra är det viktigt att man klarat av arbetet under dessa timmar.  
Arbetet sker ofta mot deadlines då allt verkligen måste vara klart vilket upplevs väldigt 
stressande framförallt då de arbetar med flera kunduppdrag samtidigt. ”Deadlines kan vara 
det stressigaste som finns men det är ju verkligen skönt efteråt” säger respondent A. 
 
Höga krav att bli befordrad - Snacket och spekulationerna på arbetsplatsen angående 
befordringar tillsammans med kraven för att bli befordrad är en källa till stress upplever alla 
respondenter mer eller mindre, de är dock av den uppfattningen att många på arbetsplatsen 
troligen känner press och stress av detta. På vardaglig basis upplever alla respondenterna att 
det internt inom byrån är mycket höga krav i arbetet. Respondenterna upplever att kraven hela 
tiden pressas upp eftersom i princip alla vill bli befordrade. Respondent B förklarar att: ”Då 
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alla vill bli befordrade, men alla inte kommer att bli det, trissar konkurrensen upp målen och 
kraven som leder till att många tar på sig extra mycket arbete och arbetar sena kvällar. Man 
vill liksom utmärka sig och visa att man klarar av hög arbetsbelastning”. Respondet B säger: 
”Det fungerar ungefär som så att blir du inte befordrad, då du borde bli det, kommer du 
troligen inte bli det senare heller. Då söker sig många bort från byrån”.  
 
 
Förväntningar från kunderna – Respondent B upplever att kunderna ofta har höga 
förväntningar på henne som revisorer. Att vara påläst och hänga med i utvecklingen av alla 
kunder upplever hon som speciellt stressigt då hon oroar sig för att inte uppfylla 
förväntningarna och kraven från kunderna.  
 
 
Hänga med i tempot - Respondent C och D upplever att de interna förväntningarna och 
kraven från medarbetarna i teamen kan upplevas som väldigt stressande. Respondent D 
uttryckte det: ”När man har en dålig dag är det extra stressigt att träffa teamen och 
presentera sitt arbete för de övriga, det är även ett stressmoment i vanliga fall eftersom alla 
är beroende av varandra.” 
 
 
Vikten av utvärderingarna - Respondenterna är alla inne på att det både är på gott och ont 
att de utvärderas på varje uppdrag. Det uppfattas som bra att få uppskattning för det som de 
har gjort och att de på så vis syns i den stora organisationen samt att de får tips på 
utvecklingsområden. Samtidigt uppfattas det som stressande och pressande att bli utvärderade 
på alla uppdrag eftersom utvärderingarna är så pass viktiga. Alla respondenter är av 
uppfattningen att det är väldigt viktigt att få bra utvärderingar eftersom de styr befordringarna 
och löneökningarna. Respondent A förklarar även att han upplever att bra utvärderingar även 
höjer individens status bland kollegorna.  
 
Respondenterna är inne på att de upplever att bekräftelse och beröm ofta hänger ihop med 
utvärderingarna. Bekräftelse och beröm fås genom bra utvärderingar, men dåliga 
utvärderingar kan även ge motsatt effekt upplever respondent D som säger: ”Det är ångest att 
jobba med någon som jag fått en dålig utvärdering av tidigare, det tycker jag är jobbigt.” 
Respondent B säger att hon känner sig mycket motiverad när hon får beröm och uppskattning 
i utvärderingarna. ”Det är inte kul att slita med ett uppdrag och sedan få en dålig 
utvärdering.”  
 
 
Kunderna styr - Svårigheter med kontroll över det egna arbetet påtalas av respondenterna 
p.g.a. att revisorerna är väldigt kundstyrda. De förklarar att arbetsmängden styrs mycket av 
hur väl kunderna har förberett den information som revisorerna behöver plus de eventuella 
problem som kunderna kan ha. När kunderna bidragit med sin del är alla av uppfattningen att 
de har bra kontroll över sitt arbete. Respondent B säger: ”Det är väldigt stressande och 
vanligt att sitta hos en kund och vänta på efterfrågat material som aldrig kommer.” 
Respondenterna förklarar att de vanligtvis har ca 1 vecka i taget per kunduppdrag och om en 
kund drar ut på tiden leder det ofta till att dem veckan efter får arbeta med både den kunden 
och den nya inplanerade kunden. Detta gör att arbetsbelastning varierar mycket från vecka till 
vecka. ”Det är något som vi inte själva kan kontrollera utan det ligger i kundernas händer.” 
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Hungrig och tuff kultur - Företagskulturen upplevs av respondenterna som väldigt framåt 
och hungrig. Det förklaras med att varje år anställs många nyutexaminerade studenter varvid 
de anställda på byrån lyfts upp ett trappsteg i den hierarkiska organisationen. På så vis får 
varje ”årskull” mer och mer ansvar för varje år. Men för att bli ”upplyft” i hierarkin gäller det 
att bli befordrad vilket inte alla blir enligt respondenterna. Respondenterna upplever även 
företagsklimatet och kulturen som tuff och tävlingsinriktad. Respondent C säger att: ”alla 
sitter kvar och jobbar tills det är klart och ingen går innan det är klart” Respondent A säger 
att: ”arbetsklimatet är tufft där bara de bästa blir befordrade på de olika nivåerna.” Två av 
respondenterna inne på att jargongen kan vara ganska hård bakom ryggen mot mindre 
lyckosamma medarbetare. 
 
 
Karriär då kan privatliv bli lidande - Alla respondenter är samstämmiga av bilden att vill 
man göra karriär som revisor får man vara beredd på att göra lite uppoffringar gällande privat 
livet. Respondenterna är inne på att periodvis, såsom under högsäsong, handlar nästan allt om 
arbete medan att på våren och sommaren och under andra lugnare perioder kan man vara 
mycket ledig och verkligen ha ett innehållsrikt privatliv. 
Respondent D utvecklar det hela med: ”Så länge jag inte har barn har jag inga problem med 
att jag måste sitta och jobba över någon kväll här och där men om jag skulle få barn känner 
jag att det skulle vara väldigt stressigt att hinna med både förväntningarna i yrket och 
samtidigt kunna vara en bra mamma.”  
Respondent C säger att han upplever det svårt att planera in saker på kvällarna då han sällan 
vet på morgonen om han är tvungen att jobba över på kvällen eller ej vilket påverkar 
privatlivet negativt. ”Jag vet inte hur många gånger som man ringt polarna och ställt in saker 
i sista stund p.g.a. att det plötsligt dykt upp något som måste göras” säger han. 
 
 
Lama försök från ledningen att motverka stress - Respondenterna är osäkra på huruvida de 
upplever att ledningen aktivt arbetar för att motverka stress. En ”pulsmätning” görs varje 
kvartal för att se hur de anställda mår säger respondent D men upplever inte det som särskilt 
aktivt. Respondent A och C förklarar att ledningen försöker lägga om rutinerna för 
planeringen av kunduppdragen så att så mycket som möjligt kan flyttas från högsäsongen till 
andra delar av året men båda är osäkra på om de upplever att ledningen arbetar aktivt för att 
motverka stress. På byrån har de anställda ingen övertidsersättning annat än att de får ta ut 
övertiden som ledighet, vid lugna perioder, vilket enligt respondent D medför att då övertiden 
inte kostar företaget massa pengar är det kanske inte prioritet ett att hålla ned arbetstiden 
heller. Respondent D säger att: ”Det pratas om att motverka stress och arbetsmängd och 
sådant men jag kan inte säga att jag upplever att de arbetar aktivt med det.”   
Respondenterna är osäkra på om någon policy angående arbetsmängd finns men om det finns 
någon upplevs den i sådana fall inte som genomsyrad i organisationen.   
 
 
Överordnanden kan öka stressupplevelsen - Respondenterna är inne på uppfattningen om 
att vissa överordnandens ledarskap inte är särskilt motiverande. När den överordnades 
ledarskap inte upplevs som motiverande uppfattar respondenterna att arbetet framförallt blir 
tråkigare vilket enligt dem även kan bidra till ökad stresskänsla. ”Vissa ledare går man inte 
ihop med helt enkelt och arbetar man under någon av dem är det tråkigare vilket självklart 
speglar av sig på motivation och stressen och sådant.” Säger respondent C.  
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5.2 Upplevelser som motverkar stress 
 
Motivation en förutsättning för att nå målet - Alla respondenter känner motivation i 
arbetet. ”Självklart annars hade jag aldrig utsatt mig för ett så pass tidskrävande och 
påfrestande yrke” säger respondent D. Strävan att bli partner, d.v.s. delägare i revisionsbyrån, 
är den långsiktiga motivationen bland respondenterna. Befordrad till partner kan de först bli 
efter minst 10 års arbete men det är inte alla som blir det. Respondenterna upplever vägen dit 
som tuff men motiverande. Respondenterna upplever att då de utvärderas på varje 
kunduppdrag, och utvärderingarna är väldigt viktiga, har de kortsiktiga mål som motiverar 
dem. Respondenterna är dock inne på att motivationen självklart går lite upp och ner. ”Ibland 
är det världens roligaste jobb och man känner sig hur motiverad som helst medan det annan 
gång kan kännas riktigt tungt och man funderar om detta verkligen är rätt jobb” säger 
respondent C. Alla respondenter upplever att motivationen påverkar stressnivån positivt men 
de betonar att motivationen snarare är en förutsättning för att trivas med arbetet och göra ett 
bra jobb. ”Känner man ingen motivation är det dags att byta arbete” fastslår respondent A. 
 
 
Motiverande överordnanden - Respondenterna är samstämmiga av uppfattningen om att då 
de har överordnanden som de själva upplever som bra känner de sig motiverade. 
”Inspirerande ledare kan få en att slappna av och inte tänka i stressande banor, arbetet är ju 
ändå inte allt liksom” säger respondent D. De övriga respondenterna är inne på samma spår 
att med motiverande ledare känns inte arbetet lika betungande och därmed inte stresskänslan 
heller. 
 
 
Stolt och stimulerad - Alla respondenter upplever arbetet som stimulerande. Moment som 
respondenterna upplever som stimulerande är: Stort ansvar, roligt att leda andra, utmaningar, 
träffa många människor, varierande arbetsuppgifter och gemenskapen med kollegorna. 
Respondenterna är eniga om uppfattningen att om de känner sig stimulerade så hjälper det 
mycket i hanteringen av stress. Respondent D säger: ”Med arbetsuppgifter som är 
stimulerande är det värt att ha det stressigt ibland.” Alla respondenter känner sig 
huvudsakligen stolta av sina arbetsprestationer. Respondent A utvecklar det med att: ”När 
man arbetat väldigt hårt hela veckan mot en deadline och kan lämna ifrån sig ett bra arbete 
på fredag eftermiddag kan man känna sig riktigt stolt.” Respondet D säger att: ”Jag kan 
känna mig riktigt stolt när jag hjälpt någon kund med något problem och kommit med en bra 
lösning.” Respondenterna är av uppfattningen att stolthet i arbetet verkligen medför att 
stressen inte känns lika jobbig. Respondent C säger att: ”När man inte är nöjd med sitt 
utförda arbete känner man sig lite extra stressad.” 
 
 
Tillsammans är vi starkare - Respondenterna förklarar att de med varje kund arbetar i team 
om ca 3-5 personer. I dessa team anser respondenterna att de oftast har bra gemenskap. Lite 
känsligt kan det emellertid vara eftersom team medlemmarna utvärderar varandra i en 
hierarkisk ordning. Dessa utvärderingar ligger sedan till grund för befordringar och 
löneförhandlingar. Gemenskapen på arbetsplatsen anser alla respondenter är bra dock är den 
väldigt konkurrens- och tävlingsinriktad. Annars påpekar respondent B och C att 
gemenskapen är en av de absolut bästa delarna med yrket. Respondent A säger att ”Under 
högsäsongen då alla har väldigt mycket att göra blir vetskapen att man inte är ensam som ett 
sorts stöd och gemenskap”. Han fortsätter med att ”Jag, och säkert alla, har kollegor som 
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står närmare än andra och som fungerar som väldigt bra stöd. Det som är positivt är ju att 
kollegorna förstår vad saker och ting handlar om.”  
 
 
Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter - Respondenterna upplever att 
utvecklingsmöjligheterna som revisor är stora. Respondent A och B är inne på att det hela 
tiden kommer nya lagar och regler som revisorer måste förhålla sig till. Respondent C och D 
påpekar att nya kunder och att det är vanligt att de roterar befintliga kunduppdrag med 
kollegorna gör att de får testa på nya branscher. Respondent A säger: ”Du blir aldrig fullärd 
som revisor. Förutom lagar och regler som ständigt ändras, blir du heller aldrig fullärd av 
något kundföretag”. Karriärmöjligheterna upplevs även dem som stora men bygger mycket 
på om man blir befordrad som partner eller ej. Respondent A förklarar att som partner är du 
delägare i byrån vilket medför att du får vara med och dela på vinsten som byrån gör. Vilket 
motsvarar en ansenlig summa pengar som årslön, enligt honom. Respondent D förklarar att 
väldigt många revisionsmedarbetare byter inriktning efter att de arbetat några år vilket 
medför, enligt henne, att revisionsbyrån har hög personalomsättning. Respondenterna är även 
inne på att om man har arbetat på ett revisionsföretag några år men vill byta karriärbana har 
man en bred ekonomisk kunskap och är attraktiv på arbetsmarknaden.  
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6 Diskussioner 
 I detta kapitel avser jag att föra avslutande diskussioner kring denna studie. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet mot relevanta teorier och tidigare forskning som 
finns med i bakgrunden. Avslutningsvis ger jag några förslag till vidare forskning som jag 
kommit på under arbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion 
Avsikten med min studie var att undersöka vad revisorerna upplever som stressande i sitt 
arbete. Under resultatavsnittet har de analyserade svaren från de genomförda intervjuerna 
sammanställts. Jag anser att resultatet svarar på mitt syfte på ett tillfredställande ett sätt. I 
resultatet tas flertalet upplevelser upp om vad som revisorerna upplever som stressande.  
 
Resultatet visar att de vanliga stressfaktorerna, enligt Europeiska unionen (2002), som 
behandlas i bakgrunden stämmer bra in på revisorernas upplevelser av vad som är stressigt. 
Exempel på detta: Hög arbetsbelastning, som revisorerna tidvis upplever som väldigt 
stressande. Lite tid att avsluta sitt arbete på ett tillfredställande sätt, vilket upplevs under 
högsäsong. Inget erkännande och belöning för god arbetsprestation, vilket är fallet angående 
att arbeta hårt tas för givet. 
 
Beskrivningskategorin ”Att alltid vara nåbar” visar på att honnörsbegreppet som 
Civilekonomerna (2001) kom fram till i sin studie: ”Att alltid vara tillgänglig” verkligen 
stämmer in på revisorernas upplevelser.  
 
Att tolka av resultatet framgår det klart att revisorerna upplever arbetsrelaterad stress. En 
vanlig stressfaktor enligt Europeiska unionen (2002) är hög arbetsbelastning vilket verkar 
framförallt vara fallet vid revisorernas högsäsong. Respondenternas upplevelser av den 
arbetsrelaterade stressen under högsäsongen kan relateras till Yerkes-Dodsons kurva (Jones 
1999) angående prestation under stress. Enligt Jones (1999) leder överlastning till ohälsosam 
stress och då stressnivån hos individen går mot ”överlastad” uppstår känslor som utmattad, 
otillräcklig och risken finns att det kan leda till utbrändhet. Vilket en av respondenterna 
upplever sig varit nära. Att respondenterna upplever att de behöver känna viss stress för att 
vara effektiva visar att det som både Socialstyrelsen (2001) och Jones (1999) är inne på passar 
in på dessa revisorers upplevelser. De är inne på att stress är något positivt och gör att vi 
presterar bättre men kan bli skadlig om stressreaktionen blir mycket långvarig och om ingen 
återhämtning tillåts. För att revisorerna ska kunna hantera perioder av högt tempo måste dessa 
enligt Socialstyrelsen (2001) varvas med återhämtningsperioder både i form av dygnsvila och 
längre perioders vila. Får de inte den återhämtning som de behöver, vilket är fallet för 
åtminstone en av respondenterna då han aldrig upplever sig utvilad, kan det utvecklas till 
ohälsa och psykiska sjukdomar. Bristen på återhämtning som råder under högsäsongen är 
således en orsak till att revisorerna upplever stress.  
 
Respondenternas upplevelser av att tiden inte räcker till är kanske inte så överraskande då det 
i dagens samhälle enligt Lundberg, Krantz och Berntsson (2003) ställs krav på oavbrutet högt 
tempo, effektivitet och konkurrens. 
 
Respondenterna saknar uppskattning och beröm för det hårda arbete som de lägger ner något 
som enligt Theorell (2003) kan leda till att de får hälsoproblem om det pågår under flera år. 
Ingen belöning för goda arbetsprestationer är även en vanlig stressfaktor enligt Europeiska 
unionen (2002). Det som motiverar revisorerna istället är att ha otillfredsställda mål att sträva 
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efter, vilket kan kopplas till Maslows behovshierarki där Maslow menar att människan jämt 
strävar efter att tillfredställa sina behov, han menar också att människan motiveras av behov 
som inte är tillfredställda (Maltén, 1992).  
 
Något som resultatet även visade är att många av revisorernas stressupplevelser orsakas av 
organisatoriska faktorer vilket även Noblet och LaMontagnes (2006) tidigare forskning visar. 
Där betonar de att enskilda symptom på stress ofta är uttryck för organisatoriska problem 
snarare än personliga brister. Även Ekman och Arnetz (2002) menar att arbetsrelaterad stress 
bland de anställda är ett resultat av organisationernas utformning. Med stressupplevelser som 
orsakas av organisatoriska faktorer tänker jag t.ex. på: stressen angående utvärderingarna, 
befordringarna, arbetsbelastningen, deadlines och kulturen.  
 
Ledningens arbete med att motverka stress verkar inte vara genomsyrad i organisationen med 
tanke på resultatet. Det är viktigt enligt Arbetsmiljöverket (2002) att ledarna har god kunskap 
om de hälsomässiga effekterna av bland annat hög arbetsbelastning och övertid. Det verkar 
inte som att ledningen besitter den kunskapen i tillräcklig utsträckning med tanke på 
respondenternas upplevelser. Dessutom visade resultatet att även vissa överordnandes 
ledarskap ökar stresskänslan. Problemet kanske inte är något unikt. Noblet och LaMontagnes 
(2006) menar att det finns bevis för att många organisationer är omedvetna eller inte vill 
erkänna sambandet mellan arbetslivets villkor och de anställdas hälsa och prestanda.  
 
Krav och förväntningar upplever revisorerna som stressande och ses det i sammanhang av 
Krav - kontroll – stödmodellen skulle jag säga att revisorerna befinner sig i en ”spänd” 
situation med anledning att revisorerna har höga krav och litet beslutsutrymme då de är styrda 
av kunderna. Enligt Theorell (2003) kan en spänd situation öka risken för stress och sjukdom. 
Stressen orsakad av obalansen mellan krav och kontroll kan emellertid lindras eller motverkas 
vid fullt socialt stöd enligt Orth-Gomér och Perski (1999) vilket revisorerna verkar ha då de 
upplever att de har bra gemenskap. Gemenskapen ger stöd som också motverkar stressen är 
något som revisorerna upplever.    
 
Det framkom även i undersökningen att revisorerna upplever faktorer som minskar känslan av 
stress, vilket bland annat var motivation, bra ledarskap, bra utvärderingar, strävan mot mål, 
gemenskap, stolthet och stimulans. Jag valde att redovisa om dessa i resultatet för att få med 
hela bilden av respondenternas upplevelse av arbetsrelaterad stress.  
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Vid val av forskningsansats var jag först inne på hermeneutisk forskningsansats. Den ansatsen 
handlar om nya sätt att se på ett fenomen men då jag snarare ville rikta in mig på revisorernas 
uppfattningar och upplevelser kom jag fram till att en fenomenografisk ansats passade mitt 
syfte bättre. Jag valde dock endast att inspireras av den fenomenografiska ansatsen då mitt 
syfte inte är att undersöka variationerna i respondenternas uppfattningar och upplevelser av 
fenomenet såsom en ”sann” fenomenograf hade gjort. Jag har tagit upp de olika variationer 
men inte haft dem som fokus. 
 
Intervjuerna flöt på bra och jag tycker att jag fick hög kvalitet i respondenternas svar som 
kunde kopplas till syftet. Fyra deltagande kändes lagom med hänseende av de upplevelser och 
uppfattningar som jag fick. Antalet var även passande för att möta tidsresurserna som fanns 
till förfogande för studien. Bearbetningen av svaren var arbetsammare än vad som jag först 
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tänkt mig, då det var mycket data att få ned i text. Kvalitativa intervjuerna som användes 
tyckte jag var bra då jag kunde ställa följdfrågor på så vis verkligen fick djupa 
beskrivningarna av respondenternas upplevelser.  

 
Kritik till metoden skulle kunna vara att respondenterna kanske inte säger den absoluta 
sanningen av sina upplevelser till en främling. Stoltheten kan styra och respondenterna vill 
kanske inte framhäva sig som ”sårbara” i avseende av t.ex. stress. 

 
En annan kritik är att dagsformen, alltså den grad av stress som respondenten känner vid 
intervju tillfället, kan ha inverkan på respondenternas svar. Om någon inte alls känner sig 
stressad för tillfället kanske det är svårt att tänka sig in hur det är då man är det. Detta tänkte 
jag på under intervjuerna och gav respondenterna god tid på sig att tänka efter innan svaren, 
jag skickade även ut frågorna i förväg för att de skulle få extra god tid på sig att tänka efter. 
Detta för att försöka få så genomtänkta svar som möjligt. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Efter att ha undersökt om vad revisorer upplever som stressande i sitt yrke anser jag att det 
vore intressant att fördjupa sig ytterligare i ämnet. Jag tänker främst på att undersöka hur 
revisorerna hanterar denna stress, vilka copingstrategier har dem? Det skulle även vara 
intressant att ytterligare undersöka hur den arbetsrelaterade stressen påverkar privatlivet. Ett 
annat förslag är att undersöka om de större revisionsbyråerna har något åtgärdsprogram för 
stress. Vidare har det framkommit under studiens gång att revisionsbyrån har hög 
personalomsättning, det skulle vara intressant att undersöka vad som orsakar denna. Kan det 
bero på stressen och den höga arbetsbelastningen tro? Något som jag anser är angeläget är 
studier som undersöker om organisationers och företags ledning och chefer har utbildning i 
stress och stresshantering, då det påverkar hur människan mår i organisationen.      
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Bilaga 1 - Missivbrev    
Gävle 091127 

 
 

 

 

  
INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, 
DIDAKTIK OCH PSYKOLOGI 

   
    
 
 
 
Till dig som Revisor 
 
Tack för samtalet och för att du ställer upp på att bli intervjuad. Som jag tidigare berättat 
studerar jag på Hälsopedagogiska programmet på högskolan i Gävle och läser nu min sista 
termin. Under de närmaste veckorna arbetar jag med min C-uppsats som syftar till att 
undersöka vad revisorer upplever som stressande i sitt yrke. 
 
För att kunna genomföra denna studie behöver jag Din hjälp genom att du medverkar i min 
undersökning. Dina svar och identitet kommer att behandlas konfidentiellt, det är frivilligt för 
dig att medverka och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 
 
Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter och kommer att spelas in. 
 
Har du några frågor eller fått förhinder, tveka inte att kontakta mig. Annars ses vi på xxxxx kl. 
xx datum xx-xx-xxxx. 
 

 
Vänligen/Maria Arlmark 
    
Maria.arlmark@hig.se 
xxx-xxx xx xx    
 
 
Handledare: 
Fil Dr. Erika Björklund 
Erika.bjorklund@hig.se 
xxx-xxx xx xx 
Högskolan i Gävle  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever som stressande i sitt yrke. 
 
Arbetsrelaterad stress 
 
Övergripande 
Upplever du eller brukar du uppleva stress i ditt arbete? Om nej, varför tror du att du inte 
upplever stress? Vilka hanteringsstrategier har du? 
 
Vad upplever du som stressande i ditt arbete? Berätta. 
 
Hur ser det ut med vila och återhämtning i ditt arbete? Känner du att du hinner vila upp dig 
mellan stressiga perioder i arbetet? Om inte, upplever du att det är ett problem? Hur/Varför? 
Vilka konsekvenser menar du att det får? 
 
Individfaktorer 
Hur upplever du ditt inflytande och din kontroll över det egna arbetet? I vilken mån tycker du 
att du kan styra din egen tid? Upplever du detta som ett problem? Varför? Eller tycker du att 
det hjälper dig att hantera den stress du upplever i arbetet?   
 
Känner du att har kontroll över ditt arbetes slutresultat? Om nej, upplever du detta som ett 
problem? Varför? Om ja, tycker du att det hjälper dig att hantera den stress du upplever i 
arbetet?   
 
Upplever du arbetet som meningsfullt? Om nej, upplever du detta som ett problem? Varför? 
Om ja, tycker du att det hjälper dig att hantera den stress du upplever i arbetet?   
 
Känner du motivation i arbetet? Om nej, upplever du detta som ett problem? Varför? Om ja, 
tycker du att det hjälper dig att hantera den stress du upplever i arbetet?   
  
Känner du dig stimulerad av dina arbetsuppgifter? Om nej, upplever du detta som ett 
problem? Varför? Om ja, tycker du att det hjälper dig att hantera den stress du upplever i 
arbetet?   
 
Känner du att har stolthet över ditt arbetes slutresultat? Om nej, upplever du detta som ett 
problem? Varför? Om ja, tycker du att det hjälper dig att hantera den stress du upplever i 
arbetet?   
  
Arbetsmiljöfaktorer 
Hur upplever du kraven och målen vad det gäller arbetet och din arbetsinsats? Tycker du att 
det finns/ges tillräckliga resurser på arbetet för att möta dem? 
 
Anser du att du har/ges tillräckligt med tid för att uppnå uppställda mål, krav och 
förväntningar? 
 
Hur upplever du din arbetsbelastning? För hög eller för låg?  
 
Har företaget någon policy angående arbetsmängd? Upplever du att den är genomsyrad inom 
organisationen i sådana fall? 
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Upplever du att det är svårt att klara kraven och förväntningarna i arbetet och samtidigt ha ett 
innehållsrikt privatliv? 
 
Vilka faktorer i arbetsmiljön upplever du som stressande? Mest stressande? Berätta om hur 
dessa faktorer är stressande. 
 
Hur upplever du byråns arbetsklimat och företagskultur? Ge exempel. 
 
Hur upplever du samarbetet fungerar på arbetsplatsen - Har du stöd och den uppbackning du 
behöver? Känner du gemenskap med dina arbetskamrater? Om nej, upplever du detta som ett 
problem? Varför? Om ja, tycker du att det hjälper dig att hantera den stress du upplever i 
arbetet?   
 
Har du märkt av mobbning eller/och hot? Berätta mer. 
 
Upplever du att dina överordnades ledarskap är motiverande? Om nej, upplever du detta som 
ett problem? Varför? Om ja, tycker du att det hjälper dig att hantera den stress du upplever i 
arbetet?   
 
Upplever du att du får bekräftelse, beröm och uppskattning från din arbetsledare för det arbete 
du utför? Om nej, upplever du detta som ett problem? Varför? Om ja, tycker du att det hjälper 
dig att hantera den stress du upplever i arbetet?   
 
Upplever du att dina överordnades ledarskap får dig att känna dig delaktig i organisationen? 
Om nej, upplever du detta som ett problem? Varför? Om ja, tycker du att det hjälper dig att 
hantera den stress du upplever i arbetet?   
 
Upplever du att dina överordnade genom sitt ledarskap bryr sig om dig? Om nej, upplever du 
detta som ett problem? Varför? Om ja, tycker du att det hjälper dig att hantera den stress du 
upplever i arbetet?     
 
Upplever du att ledningen arbetar aktivt för att motverka stress? På vilket sätt i sådana fall? 
 
Hur upplever du din karriärs möjlighet? Berätta. 
 
Hur upplever du möjligheten att utvecklas inom arbetet? Berätta. 
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