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Sammanfattning 

Forskare hävdar att arbetslivet genomgår en modernisering och en individualisering. Moderniseringen 
består av en större flexibilitet i arbetslivet vilket har ökat pressen för den enskilda individen. Flexibiliteten 
och individualiseringen öppnar för att välbefinnande har under de senaste åren blivit allt mer diskuterat i 
samhället. Välbefinnande kan delas upp i tre kategorier; livstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och 
balans i livet. Kategorierna användes i uppsatsen för att karaktärisera välbefinnandet inom 
revisionsbranschen. Syftet med uppsatsen blir således är att karaktärisera hur välbefinnande har 
framställts i revisionstidningen Balans under de senaste 40 åren.  
 
För att besvara uppsatsens syfte har en kvalitativ studie gjorts i form av en diskursanalys i 
revisionsbranschen tidning Balans. Vi har studerat tidskriften 40 år tillbaka, från 1975-2015. Orsaken till 
valet av diskursanalys är att detta möjliggör att identifiera olika fenomen och dess relationer till andra 
aspekter.  
 
Resultatet av studien visade på att de förekommer en diskussion gällande välbefinnande inom 
revisionsbranschen dock i en mindre utsträckning. Diskursen visade att det finns flertalet korrelerande 
faktorer gällande välbefinnande inom revisionsbranschen. Vi hittade fem nyckelfaktorer; tid, stress, 
arbetsmiljö, karriär och genus. Resultatet visar även på att diskussionen gällande välbefinnande blivit 
mer frekvent det under de senaste åren. 
 

Slutsatserna som har härletts till studien är att relation mellan de tre kategorierna påverkar individernas 
välbefinnande. Upplever en individ tillfredsställelse på arbetsplatsen spiller detta över på privatlivet, att 
ha en balans i livet blir således centralt. Studien bidrar med en karaktärisering av välbefinnande och hur 
revisionsbranschen förhåller sig till begreppet.  

 

 

 

Nyckelord: Välbefinnande, Balans i livet, Livstillfredsställelse, Arbetstillfredsställelse, Redovisning, 
Revision



	

 

Abstract  

Scientists claim that the work-life is undergoing a modernisation and individualisation. 
Modernisation is provided by a major flexibility in the work-life, which has increased the 
pressure on the individual. In recent years wellbeing has been increasingly discussed in society 
as a result of the flexibility and individualization. Wellbeing can be divided into three categories; 
life satisfaction, job satisfaction and work-life balance. In the paper the categories where used to 
characterise wellbeing within the accounting profession. Thus, the purpose of this paper is to 
characterise how wellbeing has been prepared in Balance, an audit journal, the past 40 years. 
  
To answer the purpose of the paper a discourse analysis was made in the audit journal 
Balance. We have studied the journals released between 1975 and 2015. To identify different 
phenomena and its relationship to other aspects we thought that a discourse analysis were 
most suitable. 
  
The results of the study showed that there is a discussion regarding wellbeing within audit firms, 
however, in a lesser extent. The discourse showed that there are several correlating factors 
regarding wellbeing within the audit firms. We found five key factors: time, stress, work 
environment, career and gender. The result also shows that the discussions concerning the 
wellbeing become more frequent over the past years. 
  
The conclusions of the paper are that the relationship between the three categories affects 
individuals' wellbeing. If the individual experiencing a satisfaction in the workplace it have a 
“spillover-effect” on the privacy, thus to have a balance in life becomes central. The study 
provides a characterization of wellbeing and how the accounting profession relate to the 
concept. 
 
 
 
 
Keywords: Wellbeing, Work-life balance, Life satisfaction, Job satisfaction, Auditing, 
Accounting
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1 Inledning 
I uppsatsens första kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet, följt av 

problematiseringen vilket leder fram till uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras 

dispositionen av uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 
Arbetslivet har genomgått stora förändringar och att arbetsmarknaderna har 

moderniserats (Sennet, 2000). Förändringarna har gett upphov till en ökad flexibilitet 

inom arbetslivet där individen själv ansvarar för flera viktiga beslut. Ett problem som 

har uppstått på grund av den ökade flexibiliteten är att relationen mellan individ och 

arbete blir allt mer ansträngd (Sennet, 2000). Orsaken är att individen får allt mer frihet 

men samtidigt mer eget ansvar, vilket resulterar i en ökad press. Det kan även leda till 

att individer blir allt med individualistiska i sitt sätt att arbeta vilket i förlängningen kan 

påverka de sociala relationerna på arbetsplatsen. Flexibiliteten har även resulterat i att 

relationen mellan arbete och hälsa blivit allt mer uppmärksammad, vilket har lett till att 

företag lägger större vikt vid de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen (Black, 2012; 

Carvalho & Neto, 2013). Uppmärksamheten befästs inte minst i Arbetsmiljöverkets nya 

föreskrifter gällande psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Föreskrifterna fastställer att den 

psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska (AFS 2015:4). 

                                                                                                                               

Tidigare studier om moderniseringen i arbetslivet har främst utförts på lågkvalificerade 

arbeten (Evans, Kunda & Barley, 2004). Studierna visade att individer upplever en 

daglig osäkerhet i arbetet (Evans et al., 2004; Standing, 2013). Endast ett fåtal studier 

har studerat fenomenet i högkvalificerade arbeten där ett exempel är en studie som 

utfördes av Evans et al. (2004) som granskade tekniska entreprenörer. Studien 

undersökte hur individer med tekniskt kontraktsarbete upplevde, tolkade och fördelade 

sin tid. De utforskade även om tekniker drog nytta av de tidsmässiga fördelarna som 

påstås genereras av kontraktsarbete. Resultatet av studien visade att entreprenörerna 

upplevde flexibilitet trots att de flesta arbetade många timmar och sällan kunde planera 

sin tid på ett flexibelt sätt. Studien tyder på att marknaderna ställer mer restriktioner på 

arbetarnas tid då det är upp till individen själv att planera och strukturera 

arbetsuppgifterna. De generella slutsatserna som kan härledas från studien var främst att 
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arbetarna trots en stor flexibilitet inte upplevde någon daglig osäkerhet. Resultatet från 

studien tyder på att det kan finnas en skillnad mellan låg- och högkvalificerade arbeten 

vilket innebär att olika branscher kan reagera olika på den ökade flexibiliteten.  

 

En bransch som har genomgått stora förändringar är revisionsbranschen. Den mest 

centrala förändringen är avskaffandet av revisionsplikten 2010 (Kalliath & Kalliath, 

2012; Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). Avskaffandet har resulterat i att 

revisionsbyråer har kommersialiserats och byråerna behöver idag marknadsföra sig för 

att behålla och skaffa nya kunder (Chesser, Moore & Conway 1994; Broberg et al., 

2013). Revisionsbranschen har under de senaste åren kritiserats för en bristande kvalitet 

och att arbetet inte är objektivt och opartiskt (Umar & Anandarajan, 2004). Grunden till 

den rådande kritiken är flertalet skandaler som drabbat revisionsprofessionen där den 

mest omtalande är Enronskandalen. (Taylor, DeZoort, Munn & Tomas, 2003). På grund 

av revisionsskandaler och problematiken gällande revisorers oberoende har EU nu 

upprättat ett nytt revisionspaket som är menat att ge tydligare riktlinjer vilket i en viss 

utsträckning påverkar individernas flexibilitet i sitt arbete. Revisionsarbetets 

grundläggande funktioner har således blivit ifrågasatt för traditionellt sätt baseras 

revisionsarbetet på förtroende (Cassel, 1996). Aktiva inom revisionsbranschen möter 

således olika sorters motstånd som påverkar enskilda individer. Tidigare forskning 

anser att individer som utsätts för olika pressfaktorer i arbetet kan påverkas negativt 

men det kan även påverka de individuella prestationerna (DeZoort & Lord, 2001; 

Bhattacharjee & Moreno, 2003; Umar & Anandarajan, 2004).  

 

Pressfaktorerna kan både vara orsakade internt, revisionsbyrån, men även externt, 

klienterna (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). En allmän intern pressfaktor är 

konflikten mellan ett högkvalitativt arbete och byråns strävan efter maximal lönsamhet 

(Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). För att uppnå en hög lönsamhet sker 

kostnadsminskningar i form av avsmalnade revisionsbudgetar som innebär mindre 

resurser. En av de mest begränsade resurserna är tiden som revisorer ägnar åt varje 

klient och ett effektivt sätt att reducera kostnader är genom tidskontroll (Otley & Pierce, 

1996). Mindre tid till varje arbetssteg är även ett resultat av den mer konkurrensutsatta 

marknaden inom revisionsbranschen som sätter en högre individuell press på varje 

individ. Risken finns dock att snäva tidskontroller kommer påverka revisionskvaliteten 
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negativt då individer väljer enklare genvägar för att hinna utföra arbetet inom bestämd 

tidsram (Otley & Pierce, 1996).  

 

1.2 Problematisering 
Tidigare forskning visar att pressen och konkurrens inom revisionsbyråerna har ökat 

vilket kan leda till en negativ påverkan på̊ individers totala välbefinnande (Russel, 

2008; Hinton, 2010). Som presenterades i bakgrunden har tidigare forskning visat att 

det mest effektiva sättet att kontrollera kostnaderna för revisionsuppdraget att 

kontrollera tiden. Förväntningarna på revisorerna blir således att utföra revisionen på 

kortare tid än vad som ibland kan anses lämpligt för att få tillfredsställande kvalitet 

(Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). 

 

Tidsaspekten inom revisionsarbetet kan analyseras ur två olika perspektiv, positivt och 

negativt. Positiva effekter uppstår när revisorer arbetar på ett funktionellt sätt och 

använder sig av effektiva granskningsmetoder (Coram, Ng & Woodliff, 2003). 

Dessvärre får de dysfunktionella effekterna, de negativa, mest uppmärksamhet, vilket 

kan ha sin grund i att tidigare forskning främst har fokuserat på de negativa effekterna 

såsom tidspress och hur det har påverkat den individuella prestationen. Resultaten tyder 

på att snäva tidsbudgetar vanligtvis leder till oönskade beteenden såsom att arbete inte 

utförs enligt den noggrannhet som förväntas.  Följden blir således att strävan efter att få 

arbetet klart inom den bestämda tidsbudgeten prioriteras högre än kvaliteten på 

revisionen (Svanberg & Öhman, 2013). På grund av att strävan efter kostnadseffektivt 

arbete, i en mer konkurrensutsatt bransch, upplevs som en pressfaktor finns det därmed 

en risk att det kan påverka arbetet i en negativ utsträckning.  

 

På grund av rådande förändringar samt den ökade konkurrensen inom 

revisionsbranschen så tvingas revisionsbyråerna minimera sina kostnader och maximera 

effektiviteten (Power, 2003; Coram et al., 2003). Följden blir att revisorer är villiga att 

riskera en lägre revisionskvalitet. Det nya beteendet från revisorerna kallas inom 

revisionsforskningen för Reducerade revisionskvalitets metoder (RAQPs - reduced 

audit quality practices). En av de mest relevanta faktorerna gällande RAQPs uppkomst 

är tidsbudget press och som uppfattas som ett stort problem inom revisionsbranschen 
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(Otley och Pierce, 1996; Willett & Page, 1996, Coram et al, 2003; Sweeney & Pierce, 

2004;). Tidsbudget press, Time budget pressure, är ett välstuderat ämne och resultat 

visar att revisorer upplever tidspress i sitt arbete men i en varierande utsträckning 

(Kelley & Margheim, 1990; Willet & Page, 1996; Kelley, Margheim & Pattison, 1999; 

Coram, Glavovic, Ng & Woodliff, 2003; Sweeney & Pierce, 2004; Hyatt & Talor, 

2013). Tidigare presenterade studier är utförda utomlands utan att nödvändigtvis vara 

direkt applicerbart på den svenska revisionsbranschen. En anledning kan vara att varje 

land har egna regelsystem, demografiska- och kulturella normer påverkar hur arbetet 

praktiseras. Variationen i den upplevda nivån av tidspress ökar således relevansen för 

att se hur svenska revisorer upplever sin arbetssituation och hur detta påverkar deras 

totala välbefinnande. Sweeney och Pierce (2004) visar att den upplevda tidspressen 

inom revisionsbranschen har ökat över tiden och att den nuvarande nivån på tidspress är 

mycket högre än optimalt. Ökad press kan öka risken för dysfunktionella beteenden och 

således finns det en risk att pressen på arbetsplatsen kan påverka revisorerna negativ, 

både på och utanför arbetet.  

 

Tidspress är en av många faktorer som tillsammans kan påverka revisorernas arbete. 

Förändringarna av samhället, men framförallt förändringarna av arbetsmarknaden samt 

revisionsbranschen, öppnar för en ny diskussion gällande arbetsplatsens inflytande på 

den enskilda individen. Förändringarna öppnar även för ett ökat intresse att kartlägga 

hur en individs välbefinnande kan påverka arbetet och hur individen upplever det.  

Relevansen för att undersöka hur revisorer påverkas av sin arbetssituation blir central då 

det i en stor utsträckning kan påverka revisionskvaliteten. Studien ämnar därför 

identifiera de faktorer som framställs som påverkansfaktorer på välbefinnandet inom 

revisionsbranschens branschtidningen Balans. Studien kommer att sträcka sig från 1975 

till 2015 för att kunna se den historiska utvecklingen. Både för att fånga förändringarna 

av samhället i stort men även branschspecifika faktorer som påverkat synen på 

välbefinnande. På så vis kan vi se hur begreppet välbefinnande växt fram under åren 

och vilka faktorer som har resulterat till att det blivit ett centralt begrepp i dagens 

arbetsliv. Vi kan även genom det historiska synsättet få en mer relevant kartläggning på 

vad revisionsbranschen anser är påverkansfaktorer till diskursen välbefinnande. Vi 

ämnar även kartlägga hur förändringarna påverkar arbetet men framförallt individerna 
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som utför arbetet. Därmed kan vi härleda kopplingar mellan arbete och privatliv, 

påverkar de olika sfärerna varandra och vilka följder får det för individen.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att karaktärisera vilka faktorer som påverkar välbefinnandet 

inom revisionsbranschen och hur dessa har framställts i revisionstidningen Balans under 

de senaste 40 åren. 

1.4 Disposition 
I det första kapitlet presenteras bakgrunden och problematiseringen av det valda ämnet, 

som leder fram till syftet. Det andra kapitlet av uppsatsen redogörs den använda 

metoden för att kunna besvara uppsatsens syfte. Metodkapitlet börjar med en 

redogörelse för diskursteorin som tillämpats i uppsatsen följt av empiriinsamling och 

analysmetod. Avslutningsvis i kapitel två presenteras vilket urval som gjorts i 

uppsatsen. I det tredje kapitlet presenteras de teorier som används i arbetet, både för att 

skapa en förförståelse men även för att kunna presentera vårt resultat. Den första teorin 

som presenteras berör förändringarna som påståtts ha inträffat i samhället under de 

senaste åren. Det för att förstå bakgrunden till varför välbefinnande blivit ett mer 

attraktivt forskningsområde, vilket följs av ytterligare teorier som har kopplingar till 

välbefinnande. I teorikapitlets andra avsnitt, den teoretiska referensramen, presenteras 

de fem faktorer som identifierats i studien för att skapa en större förståelse för 

begreppen. I resultatdelen, det fjärde kapitlet, framställs empirin i undersökningen samt 

en analys av empirin. Empirin är sorterad och strukturerad efter de fem huvudfaktorer 

som identifierats i undersökningen; tid, stress, arbetsmiljö, karriär och genus. 

Resultatkapitlet avslutas med iakttagelser gällande förändringar i det studerade 

materialet i Balans. Det femte och sista kapitlet består av de slutsatser som kan 

konstaterats i uppsatsen. Det förs även en diskussion med egna reflektioner gällande de 

slutsatser som återfunnits ur empirin. Uppsatsen avslutas med förslag för framtida 

forskning samt uppsatsens begränsningar.  
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2 Metod                   
Syftet med uppsatsen är att karaktärisera hur framställningen av välbefinnande har varit 

i Balans under de senaste 40 åren. Metoden som har tillämpats är en diskursanalys. 

Diskursanalysen ansågs vara mest lämpad för att kunna analysera språket som har 

framställt välbefinnande i Balans. Balans är en branschtidning för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, som ges ut av FAR och är menad att 

generera en fri och obunden debatt (FAR, 2016). I Balans diskuteras redovisning och 

revision, affärsjuridik samt andra intresseområden. Innehållet kan därför variera stort 

och även innehålla reportage, nyheter och kommentarer. Tidskriften ämnar spegla 

utvecklingen inom revisions- och redovisningsbranschen och dess nytta för näringsliv 

och samhälle. Därför blir det viktigt att FAR möter de förändringar som branschen står 

inför. Dock är det är inte säkert att det som publiceras i Balans återspeglar FAR:s 

åsikter. De diskuterar relevanta och aktuella områden för att ge läsaren en insyn i hur 

branschen utvecklas. Följande avsnitt kommer diskutera metodvalet och de 

ställningstagande som gjorts. 

 

2.1 Diskursteori 
Diskursteori bygger på uppfattningen till en förståelse av det sociala som ses som en 

diskursiv konstruktion (Jørgensen & Phillips, 2000). I den diskursiva konstruktionen 

kan de sociala fenomenen analyseras, vilket gör det lämpligt som teoretisk 

utgångspunkt för det socialkonstruktionistiska utgångssättet. Diskursanalysens funktion 

är att generera en entydighet ur enskilda fenomen. För att tillämpa diskursteori krävs det 

en god förståelse för andra teorier för att förstå dess innehåll likväl som att kunna 

använda motsägelserna som ett redskap. Syftet med diskursanalysen är att kartlägga 

olika processer där teckens innebörd fastställs och där relationer mellan processer blir 

centrala. I diskursen ses vidare alla tecken som moment där betydelsen fixeras genom 

att de på ett bestämt sätt skiljer sig från varandra. Diskursen etableras som en entydighet 

där tecknen fastställs som moment genom relationerna till andra tecken. Vi kommer i 

uppsatsen dela upp välbefinnande i beståndsdelar för att kunna förklara relationerna 

mellan delarna på ett entydigt sätt. I empirin framställdes fem faktorer; tid, stress, 

arbetsmiljö, karriärmöjligheter och genus, vilka låg till grund för struktureringen och 

analysen av empiri och analys. 
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2.2 Empiriinsamling 
Empiriinsamlingen består av artiklar i Balans. Dessa artiklar har kopplats till tidigare 

forskning och teori. 

 

2.2.1 Litteratur 

För vår litteraturgenomgång utgick vi inte efter specifika begrepp, eftersom det var 

rimligt att tro att välbefinnande inte har diskuterats i litteraturen med det begreppet 

direkt uttryckt. Litteraturgenomgången började med textanalyser utifrån tre teorier; 

livstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och balans i livet (se tabell 2.1) och därefter 

samlades artiklar in som kunde härledas till teorierna. Teorierna är hämtade från tidigare 

forskning gällande välbefinnande, och har främst använts för att kunna identifiera 

faktorer som berör välbefinnande inom revisionsbranschen.  

 

Litteraturinsamlingen av underbyggande vetenskapliga artiklar gjordes utefter sex 

urvalsord; “wellbeing“, “life satisfaction”, “job satisfaction”, “work-life balance” 

“auditor” och “accounting”. Dessa sex var de grundläggande kategorierna som 

användes för att hitta material att bygga uppsatsen på. Ytterligare litteraturinsamling av 

vetenskapliga artiklar krävdes för att få fördjupade kunskaper av det vi hittade i teorin. 

Litteraturinsamlingen baserades således på centrala begrepp som förekom i de 

vetenskapliga artiklarna. Vidare krävdes ytterligare litteratursökning i samband med 

bearbetningen av materialet som identifierades i Balans. Sökningen baserades då på de 

fem faktorerna som framkommit ur empiriinsamlingen; tid, stress, arbetsmiljö, 

karriärmöjligheter och genus. Sökningen gav en djupare förståelse för varje faktor som 

användes för att kunna dra slutsatser och kopplingar mellan de fem faktorerna. 

Uppsatser användes även som inspiration vid litteratursökningen för att hitta relevanta 

artiklar.   

 

2.2.2 Artiklar i Balans 

Empiriinsamlingen från Balans startades med ett första arbetssteg som innefattade en 

sortering av artiklarna utefter rubrikerna. Vid det första steget valdes rubriker som var 

relaterade till de tre kategorierna eller på annat sätt ansågs ha en koppling till 

välbefinnande. Det andra steget var att bearbeta texterna för att hitta centrala begrepp 

och definitioner som använts i samband med framställningen av välbefinnande. 
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Arbetsgången vid det andra steget var att läsa inledningen på varje artikel för att få en 

bättre förståelse för vad artikeln berörde. Vid det här skedet i arbetsprocessen var det 

flertalet artiklar som utelämnades då de inte kunde bidra till uppsatsens syfte. Det tredje 

steget i arbetsprocessen var att läsa hela artiklarna för att kunna sortera till vilken 

kategori dessa kunde tillhöra. Efter den första sorteringen lästes alla de relevanta 

artiklarna ytterligare flera gånger för att inhämta empiri och citat som underlag för 

analysen. En slutsats av urvalsprocessen var att flertalet artiklar som utefter det första 

urvalet ansågs vara lämpade för uppsatsen inte innehållsmässigt bidrog till empirin. 

Jørgenson och Phillips (2002) menar att tillträdet till verkligheten alltid går genom 

språket och med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten. 

Uppfattningen bygger på hur vi med hjälp av språket indelar och tolkar omvärlden då 

detta leder till konsekvenser för människor. Risken med diskursanalys är dock att de 

som uttalar sig i Balans inte representerar de aktiva inom revisionsbranschens åsikter, 

dock ansågs denna risk liten då FAR är utgivare. Viktigt är dock att som läsare vara 

medveten om att risken föreligger. Vi har även i uppsatsen valt att inte presentera vilken 

befattning författaren av artikeln innehar då det inte ansågs relevant för studien. Det på 

grund av att vi ville kartlägga hela revisionsbranschens åsikter och inte enbart vissa 

individers. Vi inser dock att det finns en viss relevans med att skilja på befattningarna 

om det skulle visa sig att de olika befattningarna är av olika åsikter. Dock upplevde vi 

inte detta framträdande i materialet. I undersökningen framkom inte några mönster 

gällande skillnader i åsikter beroende på författarens befattning, då detta inte var en del i 

syftet. Från de totalt 1007 artiklarna som samlades in vid det första urvalet användes i 

analysen cirka 200 artiklar. I de 204 artiklarna kunde fem centrala faktorer identifieras; 

tid, stress, arbetsmiljö, karriär och genus. Faktorerna användes sedan för att koppla 

materialet och teorin. 

 

Förutom innehållet i Balans tittade vi även på tidningens utformning, om denna 

förändrats under åren och i så fall hur. Det innebar att vi studerade vilken typ av reklam 

som är vanligt förekommande i tidskriften då det bidrar till den totala bilden som 

Balans genererar till läsaren. Vi fann flertalet förändringar av utformning av tidningen 

där den mest centrala förändringen är att Balans sedan 2012 är uppdelad i “Balans i 

karriären” och “Balans i livet”, vilket visar på ett ökat intresse för vad som påverkar 

individen utöver arbetsplatsen. För studiens resultat ansågs detta relevant eftersom vår 

studie har som utgångspunkt ur diskursteorin, då vi förutom textens framställning även 
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identifierat andra faktorer som visar på att välbefinnande blir allt mer relevant i det 

moderna arbetslivet.  

 

2.3 Analysmetod 
För att kunna analysera språket i texterna blir vår utgångspunkt i analysen det 

socialkonstruktionistiska perspektivet (Boréus, 2015). Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet menar att grunden för att förstå olika fenomen är beroende av 

språkanvändningen. Språket som framställts i de artiklarna vi studerat påverkar vidare 

sättet vi tolkar och förstår framställningen av välbefinnande. En orsak till varför studien 

har ett historiskt perspektiv är då språkanvändningen inte är konstant över tiden 

(Jørgensen & Phillips, 2000). Förändringarna inom arbetslivet, samt specifika 

förändringar inom revisionsbranschen, ökar vidare relevansen för framställningen av 

välbefinnande då det påverkar hur vi kategoriserar (Jørgensen & Phillips, 2000). I 

enighet med Jørgensen och Phillips (2000) menar vi att det ena inte utesluter det andra, 

diskursen beskriver alltså inte den yttre världen utan skapar en värld som upplevs som 

verkliga för tolkaren. Diskursanalysen är uppbyggd på uppfattningen av de företeelser 

som varierar i omvärlden mellan olika samhällen och epoker (Börjesson & Palmblad, 

2007). Uppfattningen bygger på hur vi med hjälp av språket indelar och tolkar 

omvärlden som leder till konsekvenser för individer. Det är vidare den språkliga 

framställningen som bestämmer kategoriseringen av texterna. I textstudierna är det 

viktigt att både analysera det som står skrivit explicit men även tolka det som är 

underförstått. 

 

Den insamlade empirin har analyserades utefter en kritisk diskursanalys (Jørgenson & 

Phillips, 2000). Fairclough definierar diskurs som språkbruk, det som uttrycks är det 

som utgör diskursen. Diskursanalysen är uppbyggd utefter den tredimensionella 

modellen, där analysprocessen består av de tre dimensionerna; text, diskursiv praktik 

och social praktik. I analysen av texten är fokus på hur diskursen skapar identiteter och 

grupper, i den diskursiva praktiken är fokus på relationerna mellan de grupper som 

deltar i diskursen. I den sista dimensionen, den sociala praktiken, är fokus främst på 

diskursen i relation till ett större sammanhang (Jørgensen & Phillips, 2000). Vår 

analysmodell utgår från empirin med utgångspunkt från Faircloughs modell, där fokus 

främst är på textanalysen. I textanalysen karaktäriserade vi fem stycken faktorer; tid, 
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stress, arbetsmiljö, karriär och genus. Utifrån denna karaktärisering sorterades citat från 

texten och för att hitta relationer både inom den diskursiva praktiken och mellan de 

olika faktorerna. Efter den diskursiva praktiken kopplades de fem olika faktorerna till 

de tre hälsopsykologiska kategorierna; livstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse och 

balans i livet. Textanalysen är den som tillämpats för att uppnå uppsatsens syfte då vi 

utifrån befintliga texter vill karaktärisera framställningen av välbefinnande inom 

revisionsbranschen. 

 

2.4 Analysverktyg 

 

2.5 Urval 
Urvalet gjordes genom att undersöka Balans från åren 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 

och 2000 – 2015.  Under arbetet upptäckte vi att flertalet artiklar som är kopplade till 

uppsatsens syfte uppkom främst efter 2000. Urvalet utökades till att även undersöka alla 

utgåvor mellan 2000 – 2015. Vi motiverar valet med att det blev tydligt i upplägget på 

tidningen att ett ökat fokus på välbefinnande framställdes då tidigare utgåvor främst 

presenterat redovisnings- och revisionstekniska artiklar.  
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3 Teori 
I det följande kapitlet redogörs för de teorier som används i uppsatsen. Kapitlet är 

uppdelat i två avsnitt; den första delen är teoribakgrunden där teorierna som använts 

presenteras följt av den teoretiska referensramen. Först presenteras förändringarna av 

arbetsmarknaden för att generera en bild för hur förändringarna bidragit till att forma 

dagens arbetsmarknader följt av teorier gällande välbefinnande. Teorierna gällande 

välbefinnande är uppdelat i tre kategorier; balans i livet, livstillfredsställelse och 

arbetstillfredsställelse. Därefter presenteras Time Budget Pressure följt av teorierna 

gällande revisionskvalitet och social identitet.  I det andra avsnittet presenteras den 

teoretiska referensramen där de fem centrala faktorerna som undersökningen mynnat ut 

i presenteras; tid, stress, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och genus. Inom varje faktor 

kommer tidigare forskning att presenteras för att skapa en förståelse för begreppets 

innebörd och användningsområde. Kontinuerligt genom uppsatsen kommer de 

teoretiska begrepp som presenteras nedan användas som en utgångspunkt för analysen. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av teorikapitlet. 

 

3.1 Förändringen av arbetsmarknaden 
Synen på arbete har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Före 

industrialiseringen sågs arbete som en nödvändighet för överleva (Beck, 1992). Vidare 

gjordes det ingen skillnad mellan privatliv och arbetet utan de båda sfärerna var ofta på 

samma plats. Industrialiseringen bidrog dock med en förändring, arbetsplatsen 

separerades från hemmet och det kom regleringar och regler gällande arbetstider. En 

följd av den nya synen på arbetet var att arbetsklassen växte fram, där den 

grundläggande idén var sammanhållning Ett resultat blev att synen på arbetet nu var av 

en mer kollektiv karaktär och invånarna i samhället skulle verka som en enad front mot 

eventuella fiender. Efter andra världskriget inträffade det dock ytterligare förändringar, 

framförallt på synen av vilket ansvar staten hade. Statens uppgift ansågs nu som att se 

till att varje individ arbetade, men även att ge skydd för de fall då individer stod inför 

arbetslöshet (Bauman, 2011). Begreppet som växte fram under efterkrigstiden var den 

”Sociala staten”, som bidrog med kollektiva lösningar på problem. Det kollektiva 
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synsättet på statens roll har dock under de senaste decennierna förändrats och det finns 

en risk att tryggheten som genererats socialt försvinner (Bauman, 2011; Standing, 

2013). De nu rådande förändringarna på arbetsmarknaden handlar främst om 

välfärdsstatens framväxt (Bauman, 2011). Den nya samhällsrollen är att upprätta 

grundvillkor utefter vilka individerna i samhället sedan måste leva upp till, där statens 

roll är mindre framträdande (Sennet, 2000). Det har resulterat i att många av samhällets 

kollektiva problem numera måste hanteras på individnivå där fokus ligger på hur 

individer kan skapa sin egen framtid. På arbetsplatsen leder det till ett högre fokus på 

anställningsbarhet och uppdatering av kunskaper för individerna. Anställningsbarheten 

ställer därför ett högre krav på varje individ vilket har resulterar i att ett centralt 

begrepp, prekariatet (Standing, 2013). Prekariatet fokuserar på individer som har en 

otrygg situation till följd av att de befinner sig utanför den etablerade arbetsmarknaden 

eller på andra sätt upplever otrygghet i anställningsförhållanden (Standing, 2013). 

Standing (2013) beskriver prekariatet som ett vandrande och att det handlar om en 

social rörlighet på arbetsmarknaden. Detta får uttryck i att de som befinner sig utanför 

den etablerade arbetsmarknaden upplever en större känsla av osäkerhet både i direkt 

nutid men även för individens framtidsutsikter. 

 

Ökad flexibilitet i samhället har även resulterat i att det blir svårare att uppleva en 

samhörighet på arbetsplatsen. Arbetet har förutom sin ekonomiska funktion även en 

inverkan på individens självkänsla och uppfattningen av att känna att arbetet som en 

individ utför är nyttigt. Följden blir att lojaliteten mot företaget men även kollegorna 

sätts under stor press. Senett (2000) beskriver detta som den Nya människan där den 

ökade pressen på människan ger en ökad flexibilitet och blir därmed alltmer osäker i sitt 

arbete. Senett (2000) menar även att detta är ett allvarligt problem då människan inte 

längre ser någon anledning till att bry sig om varandra och blir alltmer ytliga. Ett 

minskat engagemang för kollegorna på arbetsplatsen kommer således resultera i 

förändrade sociala förhållande på arbetsplatsen. 

 

3.2 Välbefinnande 
Att kategorisera hur individer mår och upplever sin tillvaro kan förklaras med flera 

olika teorier och begrepp. Ett vanligt sätt att förklara individers upplevda livskvalitet är 

genom begreppet välbefinnande. En möjlig kategorisering av välbefinnande är; balans i 
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livet, livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse (Hackman och Oldham, 1976; 

Schimmack, 2002; Greenhaus, Collins & Shaw, 2003; Erdogan, Bauer, Truxillo & 

Mansfield, 2012). Förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse 

definieras som balans i livet (Greenhaus et al., 2003; Greenhaus & Allen, 2011; Maertz 

& Boyar, 2011). Tidigare forskning visar på att personer som upplever balans i livet 

tenderar att vara mer nöjda med sitt liv och uppleva en bättre fysisk och psykisk hälsa 

(Carlson, Grzywacz & Zivnuska, 2009; Ferguson, Carlson, Zivnuska & Whitten, 2012; 

Greenhaus et al., 2003; Haar, 2014). Det är dock svårt att både mäta och göra en tydlig 

uppdelning mellan de tre kategorierna då de i en stor utsträckning hör ihop och har en 

ömsesidig påverkan.  

 

En individs uppfattning om trygghet, självbestämmande och självkänsla kan ha stor 

påverkan på individens välbefinnande (Thoits & Hewitt, 2001). Begreppet 

välbefinnande anses vara en central utgångspunkt för att kunna bedöma en individs 

psykiska hälsa (Hansson, Airaksinen, Forsell & Dalman, 2009). Välbefinnande har 

under de senaste decennierna blivit ett allt mer attraktivt forskningsfält. Välbefinnande 

kan bestå av flera olika aspekter så som fysiska, sociala, emotionella och 

utvecklingsaspekter (Juniper, 2011).  Tidigare forskning visar vidare att välbefinnande 

kan påverka individer både positivt och negativt och har främst studerat välbefinnande i 

relation till andra aspekter såsom; arbetstid, arbetsmiljö och familj (Ng & Feldman, 

2008; Pereira & Coelho, 2012; Kalliath & Kalliath, 2012; Kossek, Kalliath & Kalliath, 

2012).  

 

3.2.1 Balans i livet 

Balans mellan arbetslivet och privatlivet blir viktig för att främja en individs 

välbefinnande och kan definieras som relationen mellan arbete och privatliv (Allis & 

O'Driscoll, 2008).  Det är med andra ord i vilken utsträckning individen upplever att en 

roll eller funktion förbättrar livskvaliteten i en annan roll (Greenhaus & Powell, 2006; 

Kinman & Jones, 2008). Greenhaus och Powell (2006) föreslog att de positiva 

effekterna uppstår när fördelarna i rollen A, främjar en förbättring av individuell 

prestation i rollen B. Individer som upplever en konflikt mellan arbetsliv och privatliv 

rapporterar generellt sett lägre nivåer av lycka och tillfredsställelse i livet (Quick, 

Henley, & Quick, 2004). Det finns således en komplexitet i att balansera arbetslivet och 
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familjelivet. Förutom att eventuella konflikter mellan arbetet och privatlivet påverkar 

den enskilda individen så påverkar de även familjen. Följden av en låg 

arbetstillfredsställelse visar en ”spillover-effekt” på familjelivet som innebär en stor 

påfrestning på både äktenskap och relationer (Ozkan & Ozdevecioglu, 2013). Det 

behöver dock inte nödvändigtvis uppstå konflikter gällande de olika områdena utan det 

kan finnas en balans och dynamisk interaktion. 

 

Det finns tre olika former av konflikter som kan uppstå som en följd av att individerna 

inte lyckas balansera arbets- och privatliv (Greenhaus & Beutell, 1985). Den första är 

en tidsbaserad konflikt som uppstår som en följd av att tiden som läggs på arbetet gör 

det svårt att uppfylla familjens krav. Tidsbaserade konflikter kan uppstå även om 

individen rent fysiskt är hemma hos familjen men inte mentalt närvarande. Den andra 

konflikten är den belastningsbaserade konflikten som uppstår när arbetsrollen och 

påverkar familjeförhållandena negativt. Den tredje konflikten, den beteendebaserade 

konflikten, uppstår som en följd av att beteenden som anses vara acceptabla på arbetet 

inte är förenliga med beteenden som är acceptabla i hemmet. Det centrala problemet blir 

då om individen inte själv inser att beteendet behöver justeras utefter vilken situation 

denne befinner sig i, på arbetet eller hemma. Tidigare forskning visar även att kön har 

olika uppfattning av vad som är balans i livet, där kvinnor i en större utsträckning 

prioriterar familjelivet (Pereira & Coelho, 2012).  

 

3.2.2 Livstillfredsställelse   

Livstillfredsställelse definieras utifrån en individs bedömningar av sin livssituation 

(Erdogan et al., 2012). Det kan ses som en subjektiv bedömning av individens lycka, 

som anses vara en av de viktigaste faktorerna till livstillfredsställelse. 

Livstillfredsställelse har historiskt sett definierats med hjälp av skalor utefter vilka 

individerna har fått utvärdera sitt liv och är en bedömning som görs utifrån speciellt 

utvalda kriterier (Vassar & Merrick, 2012; Diener, Inglehart & Tay, 2013). 

Välbefinnandet på arbetsplatsen påverkar inte enbart individen när den befinner sig på 

arbetet utan även privatlivet utanför. Forskningen fram tills idag har främst fokuserat på 

hur tillfredsställelsen på jobbet påverkar arbetsprestationen, men få undersökningar har 

gjorts gällande hur arbetet påverkar tillfredsställelsen i livet (Jones, Burke, & Westman, 
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2006). Det kan ha sin grund i att livstillfredsställelse är svårt att generalisera individers 

individuella aspekter och uppfattningar.  

 

Förutom att privatlivet påverkar arbetsprestationen, så påverkar även arbetsprestationen 

individens uppfattning av livstillfredsställelse. Individens privatliv påverkas psykiskt av 

arbetstillfredsställelsen som ett resultat av individens uppfattning om denne uppfyller 

eftersträvade mål i livet (Danna & Griffin, 1999). Ett lyckligare privatliv torde således 

även kunna leda till att positiv energi förs över på arbetet, en “spillover-effect” (Bhagat, 

1983; Kossek et al., 2012). En balans mellan arbete och familj möjliggör ett större 

fokus under de timmarna individen arbetar, vilket minskar stress. Privatlivet även kan 

ha en positiv påverkan på individen att orka arbeta utefter de förväntningar som ställs på 

individen på arbetsplatsen (Brett & Stroh, 2003).  

                                                                                       

Sedan tidigt 1930-tal har forskare grundat sina studier på uppfattningen om att en 

lycklig medarbetare är en produktiv medarbetare (Taris & Schreurs, 2009). Den så 

kallade Happy-productive worker hypothesis är därför en viktig utgångspunkt för 

begreppet livstillfredsställelse (Wright & Cropanzano, 2000; Taris & Schreus, 2009). 

Teologen Albert Schweitzer befäster denna hypotes i citatet: “Framgång är inte nyckeln 

till lycka. Lycka är nyckeln till framgång”, vilket visar relevansen av individers 

uppfattning av lycka i relation till framgång (Cederström & Spicer, 2015). Framgången 

som en individ upplever kan både vara kopplad direkt till arbetsplatsen men även till 

privatlivet. Flera akademiker ställer sig bakom tanken att lycka och välbefinnande är 

kopplade till flera olika faktorer som; högre inkomstnivåer, lycka i privatlivet och 

sociala relationer och bättre arbetsprestationer (Quick et al., 2004; Wallace, 2013). 

Andra har invänt mot det kausala sambandet och menar att orsakskedjan kan vara den 

omvända: i ett samhälle där pengar anses viktigt kan en hög inkomst få människor att 

känna sig lyckligare eftersom de åtminstone kan klara de grundläggande behoven för att 

överleva.  

 

Ett begrepp som är nära sammankopplat med tillfredsställelse i livet är således lycka. 

Uppfattningen om lycka är av glädje i livet som varierar från dag till dag (Bowling, 

2005). Bedömningen görs utifrån en helhetsbedömning av individens livssituation och 

det är individens egna uppfattningar som bestämmer gränserna (Danna & Griffin, 
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1999). Vid definieringen av lycka framställer dock Bowling (2005) att det finns vissa 

svårigheter med att definiera lyckan hos individer. En potentiell orsak är att upplevelser 

varierar stort mellan olika individer men även då att uttrycka en eventuell 

missnöjdsamhet kan uppfattas som ett misslyckande.      

 

3.2.3 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse framställs i tidigare forskning som individens uppfattning och 

känsla gällande sitt arbete (Hirschfeld, 2000). Tillfredsställelsen kan enligt tidigare 

forskning bestå av en extern och en intern komponent; den externa komponenten består 

av den totala uppfattningen av arbetssituationen och den interna komponenten består av 

uppfattningen av arbetsuppgifterna. Andra forskare har klassificerat 

arbetstillfredsställelsen i tre komponenter; tillfredsställelsen med arbetsuppgifterna, 

kollegorna och cheferna (Wright & Bonnet, 2007). Griffin, Patterson & West (2001) 

befäster vidare vikten av att relationerna till arbetskollegor och chef är centrala för 

individens uppfattning om sin arbetssituation. Upplevs relationerna till kollegorna som 

positiva bidrar det till att höja den anställdas externa arbetstillfredsställelse. Om 

uppfattningen däremot är negativ så leder det till en försämrad arbetstillfredsställelse 

(Sloan, 2012). Ett annat synsätt är input- och outputvariabler; inputvariabler är 

utbildning, subjektiv ansträngning och arbetstimmar (Judge & Wantable, 1993). 

Outputvariablerna är exempelvis lön, karriärmöjligheter och arbetsförhållande. Om 

mängden output översteg input så är individen nöjd med sin arbetssituation. 

 

Centralt inom arbetstillfredsställelse är trivsel, som är i vilken utsträckning en person 

gillar sitt jobb (Spector, 1997). Trivsel är alltså en kritisk arbetsfråga, som har visat sig 

ha en stor inverkan på produktivitet och effektivitet (Rosser, 2004). Enligt Grzywac 

(2000) är arbetstillfredsställelse ett resultat av en affektiv reaktion av människor som är 

viktigt för dem, Grzywacz (2000) visar även att positiva emotionella upplevelser som 

balans i livet kan förbättra trivseln (Allis & O'Driscoll, 2008). Även om den positiva 

sidan av balans i livet är mindre studerat så finns det vissa belägg för att förhållandet 

mellan balans i livet och arbetstillfredsställelse är starkt. Två nya studier har undersökt 

sambandet mellan arbetstillfredsställelse och balans i livet och trivsel (Hill, 2005, 

Wayne, Randel & Stevens, 2006). Båda studier fann en signifikant positiv relation, 

vilket innebar att högre balans i livet var associerad med ökad trivsel. Arbetstagare som 
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har upplever balans i livet tenderar att visa bättre fysisk hälsa, lägre frånvaro och högre 

arbetsinsats (Van Steenbergen, Ellemers & Mooijaart, 2007).  

      

3.3 Time budget pressure 
Time budget pressure eller tidsbudgetpress, TBP, har starka kopplingar till en individs 

arbetstillfredsställelse. Teorin är branschspecifik för revisionsbranschen och syftar på 

att individer upplever en viss mängd press på sin arbetsplats. Arbetet inom 

revisionsbranschen regleras bland annat av ISA 200 som ger riktlinjer för hur den 

finansiella rapporteringen skall utföras. Standarden befäster att problematik gällande tid 

eller kostnader är oviktig när det gäller att utföra revisionen korrekt, revisionskvaliteten 

är högst prioriterad (Coram et al., 2003). Det innebär att stress på grund av begränsade 

resurser är i sig inte någon giltig orsak för att utföra ett mindre ingående 

granskningsarbete. Trots riktlinjer har tidigare forskning visat att det existerar en 

konflikt mellan att kunna upprätthålla ett hög kvalitativt arbete och företagens strävan 

efter att kontrollera kostnaderna. Svanberg och Öhman (2013) talar om tidsbudget och 

tidspress som en del av problematiken. De menar att konkurrenskraftiga kulturer inom 

revisionsföretag försämrar kvaliteten på revisionen. Författare skriver att tendensen av 

att jobba med alltför snäva budgetar beror på den ökade konkurrensen inom branschen 

samt det föränderliga affärsfokus bland revisionsföretagen (DeZoort & Lord, 1997; 

Sweeney & Pierce, 2004). Problemet förstärks av den enorma vikt som revisionsföretag 

lägger på att leverera revisionsarbetet inom tidsbudgetarna som ett mått på effektivitet 

(Anderson-Gough, Grey & Robson, 2001). Tidsbudgetar orsakar inte enbart press 

genom att de används som kontrollfunktion utan även eftersom de används som 

prestationsmätare av varje individ (Liyanarachchi & McNamara, 2007). 

 

Tidspress finns i två olika former; tidsdeadlinepress och tidsbudgetpress (Solomon & 

Brown, 1992; DeZoort & Lord, 1997; Margheim, Kelley & Pattison, 2005). DeZoort 

och Lord (1997) menar att tidspress uppstår när revisorer är pressade att slutföra 

revisionsuppgifter inom den tillgängliga tiden. Tidsdeadlinepress uppstår när en snäv 

deadline bestäms och följden blir att individer har svårt att slutföra arbetsuppgifterna 

innan deadline (Almvärn & Fäldt, 2003). Tidsbudgetpress är istället när de budgeterade 

resurserna är menliga. Uppfattningen gällande tidspress uppfattas olika beroende på 
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vilken position individen innehar men även beroende på individens ålder (Ng & 

Feldman, 2008). Tidigare studier har även visar att tidspressen har ökat över tiden 

(Rhode 1978; Kelley & Seiler 1982; Margheim & Pany 1986; Kelley & Margheim 

1990; Cook & Kelley 1991; Otley & Pierce 1996; Kelley et al., 1999). McDaniel (1990) 

fann att när tidsfristen utnyttjades minskade revisorernas arbetseffektivitet. Däremot 

visade Choo (1995) och Glover (1997) att när tidsdeadline press ökar från låga till 

måttliga nivåer så förbättras revisorernas prestationsförmåga på grund att det minskar 

andra störningsmoment.  Choo (1995) menar vidare att när tidspressen ökar till högre 

nivåer minskar effektiviteten eftersom relevanta signaler kommer bortses i 

granskningen till följd av pressen. Begreppet tid kommer således användas i uppsatsen 

för att se hur diskursen påverkas. Även för att se om diskursen gällande tid främst berör 

tidsaspekter såsom tidsdeadlinepress och tidsbudgetpress eller om det i diskursen 

presenteras andra påverkansfaktorer.  

 

Kelley et al. (2005) undersökte effekten av de två formerna av tidspress och betonade 

vikten av att skilja de två åt i forskningssyfte. Båda formerna av tidspress har visat att 

tidspress har en inverkan på revisorernas arbete så har tidsbudget pressen en tydligare 

koppling till dysfunktionella beteenden än vad tid deadline press har. Resultatet av 

tidspressen kan vara att revisorn antingen reagera på ett funktionellt eller 

dysfunktionellt sätt (Willet & Page, 1996; Pierce & Sweeney, 2004; Svanberg & 

Öhman, 2013). Glover (1997) menar att tidspressen kan leda till att revisorn arbetar 

effektivare, funktionellt, genom att fokusera på den information som är relevant. 

Funktionella beteenden innebär oftast enbart en liten risk för försämrad revisionskvalitet 

(Coram et al., 2003). Otley och Pierce (1996) anser att revisorn brukar jobba 

funktionellt så länge denne upplever att tidsbudgeten är realistisk och menar att gränsen 

mellan dysfunktionella och funktionella beteenden är beroende av hur revisorn upplever 

tidsbudgeten. I de fall tidsbudgeten blir för snäv och verkar orealistisk så tenderar det 

att resultera i en sämre revisonskvalité. Optimal tidsbudget är den som är mycket svår 

och snäv men ändå realistisk (Otley & Pierce, 1996). En förklaring till varför en revisor 

väljer att spara tid genom kvalitetshotande handlingar kan vara att revisorer i allmänhet 

anser att det är avgörande för en framgångsrik karriär att möta tidsbudgeten, då 

förmågan att bemöta tidsbudgetar är tydligt förknippad med värdefulla belöningar. 

(Otley & Pierce, 1996). En annan anledning är att tidsbudgetar kan fungera som ett 
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kontrollverktyg i revisionsföretag genom att hjälpa till att planera så kan en överdriven 

tidsbudgetering har en skadlig effekt på arbetet (Alderman och Deitrick, 1982). 

Tidspress i allmänhet har visat sig ha en skadlig inverkan på individers 

beslutsprocesser. Till exempel visade Edland och Svenson (1987) att individers 

prestationsförmåga tenderar att minska när de konfronteras med tidspress. I allmänhet 

leder tidspress ofta till att individer upplever stress (Svenson & Maule, 1993). Måttliga 

halter av tidspress kan förbättra prestanda, och därmed ge vissa fördelar i form av ett 

ökat fokus på uppgiften, minskad uppmärksamhet till irrelevant information och ökad 

arbetseffektivitet (Kelley och Seiler, 1982; Cook och Kelley, 1991; DeZoort, 1998). 

Inom revision kan en negativ effekt påverka revisorernas efterlevnad av alla 

revisionssteg då koncentrationen delas mellan irrelevanta och relevanta detaljer i 

revisionen (Kelley & Seiler, 1982; Cook & Kelley, 1991; DeZoort, 1998). 

 

Fokus på de negativa effekterna av tidsbudgetar har blivit allt mer relevant i dagens 

revisionsmiljö, eftersom tidsbudgetar blir allt svårare att uppfylla (DeZoort, 1998; 

McNamara, 2004). McNamara (2004) studie visar att i Nya Zeeland, har revisorernas 

uppfattning om tidsbudget pressen ökat mellan 1991-2004, flertalet revisorer anser att 

efterleva tidsbudgetar är nästintill ouppnåeligt. Ökning av press beror delvis på det 

faktum att tidsbudgetar är kopplat till revisionsarvoden och med hög grad av konkurrens 

mellan revisionsföretag (Cook och Kelly, 1991). Resultatet blir att revisionsföretag står 

inför en kostnads-kvalitets konflikt, det vill säga en kamp mellan att upprätthålla 

yrkesrevisions etiska normer och att uppnå en kommersiell lönsamhet (Sweeney & 

Pierce, 2004).  

 

3.3.1 Hierarkins påverkan på TBP 

Studier har även visat att revisorer upplever tidspressen olika beroende på sin 

hierarkiska position. (Cook & Kelley, 1991; Gist & Davidson, 1999; Bhattacharjee & 

Moreno, 2003; Gundry & Liyanarachchi, 2007). Upplevelsen av tidspress kan skilja sig 

åt mellan lågt och högt uppsatta revisorer (Gist & Davidson, 1999). Revisorer högre 

upp i hierarkin, chefer eller partners, upplever en ökad tidspress då de identifierar 

riskfaktorer relaterade till sina klienter, medan revisorer på lägre nivåer inom hierarkin 

inte påverkas i samma utsträckning. Även intensitetsnivån är olika beroende på 

revisorns position inom organisationen. Sweeney, Arnold och Pierce (2010) påstår att 
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forskningen om tidspress i relation till dysfunktionella beteenden har angett att 

lågrankade revisorer, juniorer och seniorer, upplever högre nivåer av tidspress än 

högtuppsatta sådana, chefer och partners.  

 

Resultatet av skillnaden i påverkan beroende på position blir tydligare inom större 

revisionsföretag och skillnaden ger även en indikation på att kulturen anses vara ännu 

mer konkurrentsatt i större organisationer (Anderson-Gough et al., 2001). Eventuella 

förväntningar finns att revisorer som arbetar för exempelvis Big 4 revisionsfirmorna 

upplever högre tidspress än vad revisorer som arbetar för mindre revisionsföretag gör 

(Svanberg & Öhman, 2013). En annan orsak är att arbetsmiljön inom större 

revisionsföretag är präglad av hög konkurrens med stark intern kontroll och högt 

arbetstryck (Herbohn, 2004). Därför blir det sannolikt att större företag implementerar 

starka interna riktlinjer, vilket resulterar i att effekten av tidspressen på dysfunktionella 

beteenden minskar (Clarke, Hill, & Stevens, 1996). Små revisionsföretag har oftast inte 

samma resurser och erbjuder istället en mer vänskaplig och personlig relation till de 

anställda (Patten, 1995).  

 

3.3.4 Pressfaktorer 

Aktiva inom revisionsbranschen möter dagligen olika pressfaktorer som påverkar deras 

arbetssituation. Exempel på pressfaktorer som tidigare studier har visat på är; 

konkurrens, kundens och revisorns storlek samt kundens finansiella hälsa (Umar & 

Anandarajan, 2004). Kundens makt har visat sig ha ett visst inflytande på revisorns 

beteende och beslutsfattande samtidigt som den ökade konkurrensen påverkade 

revisorerna. En orsak till att revisorerna upplever att konkurrensen påverkar är om 

revisorerna måste införskaffa nya intäktskällor. Libby och Luft (1993) menar, ur ett 

arbetsmiljöperspektiv, att det finns olika miljövariabler som framförallt påverkar 

arbetsprestationen. De mest centrala är strukturen av uppgiften, tilldelade medel, 

ansvarsnivå, monetära incitament och upplevd tidspress. 

 

Ytterligare ett annat sätt att klassificera pressfaktorer är att skilja mellan interna och 

externa pressfaktorer (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2015). Exempel på externa 

pressfaktorer är klientens inverkan på revisorerna medan interna pressfaktorer, som 
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uppstår som en konsekvens av konflikten mellan kostnad och kvalitet, är vanligt 

förekommande. Interna pressfaktorer är faktorer som kommer från revisionsbyråernas 

organisatoriska sammanhang i vilket arbete utförs. En av de mest förekommande 

interna pressfaktorer är tidspressen. Det finns dock en koppling mellan externa och 

interna faktorer, då interna faktorerna är ett resultat av de externa.  

 

Espinosa-Pike och Barrainkua (2015) styrker vidare att det på senare tid har blivit mer 

förekommande att revisionsfirmor prioriterat affärsmässiga mål. Ökad konkurrens inom 

revisionsbranschen är en faktor som flera författare behandlar (Shafer, Ketchand & 

Morris, 2004; Lee, 2012). Lee (2012) diskuterar att problematiken uppstår som en 

konsekvens av att revisionsbranschen sätter upp riktmärken för prestationsjämförelser 

och utvärdering på grund av den ökade konkurrensen. Den starkt konkurrensutsatta 

revisionsmiljön kan ge upphov till ett mer ansträngt arbete, vilket i teorin kan leda till 

en förbättrad prestanda, så har det blivit vanligare att det istället skapar psykologiska 

belastningar (Lee, 2012). Konkurrenskraftiga kulturer inom revisionsföretag är därmed 

en bidragande orsak till försämrad revisionskvalitet i samband med tidspress (Svanberg 

& Öhman, 2013). 

 

3.4 Revisionskvalitet  
Revisionskvalitet är både svårt att definiera och kvantifiera. En metod för att bedöma 

revisionskvaliteten på det arbete som utförs inom varje revisionssteg, vilket har 

resulterat i att en stor del av den tidigare forskningen undersöker benägenheten för 

revisorer att engagera sig i vad som är allmänt känd som RAQPs, minskade 

revisionskvalitetsmetoder (Coram et al., 2003). Studier visar att revisorerna inte alltid 

agerade korrekt när de utför granskningssteg. Således är det inte ovanligt att revisorer 

skriver under revisionsprogram innan slutförandet av alla de nödvändiga 

stegen (Alderman & Deitrick, 1982). Fenomenet kallas ofta för tidig sign-off, som 

innebär att revisorerna gör avsteg i revisionsprocessen (Kelley & Margheim, 1990; 

Malone & Roberts, 1996; Coram et al, 2003, 2004, Sweeney & Pierce, 2004). 

   

Revisorernas misslyckanden att korrekt utföra granskningsåtgärder har länge legat i 

forskningens fokus och flera författare har studerat vad som orsakar dessa beteenden 
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eller så kallade RAQ-acts (reduced audit quality acts) (Coram et al., 2003). Revisorn 

kan välja att vidta RAQ-acts i avsikt för att mildra pressen. Detta är en särskilt relevant 

variabel i dagens revisionsmiljö och som är starkt relateras till kvalitetshotande 

beteenden som orsakar tidsbudgetar (Otley & Pierce, 1996; Willett & Page, 1996; 

Coram et al., 2003; Pierce & Sweeney, 2004; McNamara, 2004). RAQ-acts kan enligt 

Malone och Roberts (1996) som definieras som åtgärder som minskar 

bevisinsamlingens effektivitet.  

 

RAQPs används mer frekvent då individer upplever tidspress. Otley och Pierce (1996) 

fann ett mönster där ett ökat användande av RAQPs främst ökade i takt med 

tidsbudgettrycket. Tidigare studier har även kopplat högre tidsbudget press med ökad 

förekomst av tidig ”sign-off” (Margheim & Pany, 1986; Kelley & Margheim, 1990; 

Malone & Roberts, 1996; Otley & Pierce, 1996; Willett & Page, 1996; McNamara, 

2004; Pierce och Sweeney, 2004). Svanberg och Öhman (2013) har analyserat hur 

RAQ-acts är relaterade till tidsbudget pressen samt till den etiska miljön inom 

revisionsföretag. Exempel på RAQs som upptäcktes i studien är att revisorerna 

underlåter att ta in revisionsbevis och nöjer sig med svaga förklaringar från klienterna. 

Revisorn förlitar sig således för mycket på klientens interna kontroller samt att de 

endast ytligt granskar klientens dokument. Slutsatserna visar att RAQ-acts har ett 

samband med revisionsbyråers etiska kultur och att ett effektivt sätt att begränsa dem 

kan vara att tillämpa olika former av bestraffningar och sanktioner. Användarna av 

finansiella rapporter kan inte själva bedöma kvaliteten på det arbete som utförts av 

revisorer på grund av den konfidentiella karaktären av revisionsarbetet. Därför förblir 

oftast de omständigheter under vilka revisorer äventyrar revisionskvaliteten dolda 

(Gundry & Liyanarachchi, 2007).  

 

3.5 Social identitet      
Social identitet är hur individer grupperar sig själva med andra efter en uppfattning av 

samhörighet. Genom att identifiera sig med olika sociala grupper så definierar 

individerna sin egen självbild (Bamber & Iyer, 2009). Självbilden återspeglar på så vis 

gruppens värderingar och normer hos individen. Kognitioner defineras som medvetna 

verbala tankar och fantasier. Strukturen av kognitionerna uppfattas olika av varje 
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individ beroende på situation och händelse. Den kognitiva strukturen kan liknas vid en 

individs referensram. Referensramen är som ett filter för individers upplevelser och 

avgör hur dessa bearbetas, tolkas och lagras. Kognitionerna kan kopplas samman och 

bilda ett kognitivt schema av komplexa mönster. Dessa mönster präglar sedan individen 

genom erfarenhet. Den skilda uppfattningen av kognitionerna resulterar således i att två 

olika individer kan i samma situation bilda olika uppfattningar av situationen utefter 

dennes referensram. Det uppstår antingen genom att de uppmärksammar olika detaljer i 

situationen eller att de bearbetar dem olika. Kognitivt schema syftar på denna sorterande 

egenskap och möjliggör en meningsfull sortering av olika upplevelser (Bamber & Iyer, 

2009).  

      

Social identitet har en stark koppling till identitetsteorin. Identitetsteorins 

grundläggande utgångspunkt handlar om människors sociala roll i olika sociala miljöer. 

Identiteterna är hierarkiskt rangordnade och de som är högt rangordnade är mer 

framträdande. Identiteten är kopplad till hur en person beter sig och vad en person anser 

vara ”jag” och ”dem” (Lam, Ahearne, Hu & Schillewaert, 2010). Social identitet är 

således en individs medvetenhet om tillhörighet till olika sociala grupper (Tran, Garcia-

Prieto & Schneider, 2011). Exempel på grupper är yrkesgrupper, avdelningar på 

arbetsplatsen, kön, etnicitet, och ålder (Bamber & Iyer, 2009; McLeish & Oxoby, 

2011). Gruppidentifieringar kan ses som skilda identiteter vilket gör att identifiering 

med en grupp inte utesluter identifiering med en annan. Flera identiteter kan alltså 

existera relativt oberoende av varandra (Bamber & Iyer, 2009). De kan överlappa 

varandra och är beroende av i vilket sammanhang individen befinner sig. 

Självuppfattningen kan påverkas av hur en viss situation ser ut och av exogena faktorer 

vilket resulterar i en dynamisk självbild (Tran, Garcia-Prieto & Schneider, 2011). Vilka 

”vi” och ”dem” är varierar mellan olika tillfällen. Det behöver dock inte leda till 

personlighetsklyvningar eller konflikter med andra individer (Ellemers, Spears & 

Doosje, 2002). 

      

Social identitet påverkar vidare attityder och beteenden hos individer. Om en grupp 

eller organisation har attribut som en individ värdesätter kan dessa attribut skapa en 

lojalitet som leder till att individen ersätter eller utvecklar sina egna preferenser och mål 

så att de stämmer överens med gruppens preferenser och mål (McLeish & Oxoby, 

2011). Detta kan jämföras med revisionsbranschen arbetsstruktur och därmed påverkar 
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lojaliteten individens fokus, motivation och beslutsfattning. Identifieringen sker till stor 

del för att stärka individens självförtroende. Gruppidentitet ha effekter på 

samarbetsförmågan även attityder kan påverkas. Eftersom identifiering med en grupp 

påverkar en individs beteende kan detta få effekt på arbetet. McLeish och Oxoby (2011) 

menar att om en anställd identifierar sig med företaget som denne arbetar för kan detta 

minska problem.  

 

3.6 Teoretisk referensram 
Följande avsnitt kommer presentera de fem faktorer som identifierats i studien för att 

skapa en större förståelse för begreppen samt för att förstå användningsområdet av 

begreppen i resterande delen av uppsatsen.                         

 

3.6.1 Tid   

Välbefinnandet har en stark korrelation med arbetstider (Hughes & Parkes, 2007). 

Kombinationen av många timmar och yttre tryck att arbeta övertid har associerats med 

negativa fysiologiska konsekvenser, främst trötthet (Sparks, Cooper, Fried, & Shirom, 

1997; Danna & Griffin 1999; Van der Hulst, 2003). Något som är signifikant för 

övertidsarbetare är att individer efter arbetsdagens slut upplever en ”spillover-effekt” då 

tröttheten påverkar privatlivet. Skillnad finns om övertiden är obligatorisk eller inte, 

både i förväntan på bonus och påverkan på arbetarens inställning (Ehrenberg & 

Schumann, 1984). Individer som arbetar flera timmar än önskvärt, på grund av 

arbetsgivarens förväntningar, tenderar att känna sig mer överarbetad och uppvisar mer 

depressiva symptom (Galinsky, 2005). I de fall där individen frivilligt arbetar övertid 

kan en ökad motivation infinna sig som ett resultat av att det kan leda till förväntningar 

gällande belöningar (Brett & Stroh, 2003). Förväntad belöning kan vara både 

ekonomiska och psykologiska vilket kan generera ett egenintresse av att arbeta övertid. 

Tidigare forskning visar vidare att det uppstår en avvägning för individen, att ha mer 

fritid eller en ökad ekonomisk belöning (Golden & Wiens-Tuers, 2008; Fursman, 2009). 

Uppfattningen gällande arbetstiden blir central för att fånga diskursen gällande 

välbefinnande då revisionsbranschen till en stor del berörs av hög- respektive lågsäsong. 

Under högsäsongen blir övertidsarbete allt vanligare och kommer därför ha en stor 

inverkan på individens totala välbefinnande. Det kan därför anses finnas normer inom 
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branscher där en längre arbetstid ses som en del i yrket (Brett & Stroh, 2003; Hughes & 

Parkes, 2007). Tiden kan därför av individerna inom revisionsbranschen uppfattas som 

en resurs för att kunna leva upp till ställda förväntningarna. Teorierna gällande tid har i 

uppsatsen tillämpats för att få en generell uppfattning av diskursen gällande tid inom 

revisionsbranschen. Det bidrar vidare med ett bredare synsätt på hur diskursen 

framställts då uppfattningen av tid är direkt kopplat till individens välbefinnande. Det 

blir då i diskursen möjligt att fånga negativa och positiva aspekter på tid.  

 

3.6.2 Stress                                                 

Tidigare studier inom arbetspsykologin har kartlagt faktorer som ökar stress hos 

arbetare (Almvärn & Fäldt, 2003). Den första faktorn är ständiga förändringar som 

kräver anpassning från individens sida, vilket har en stark koppling till moderniseringen 

av samhället. Individualiseringen av arbetsmarknaden har vidare medfört att individer 

oftare upplever tidspress, vilket är den andra faktorn (Almvärn & Fäldt, 2003). Den 

tredje faktorn som upplevs stressande om arbetsuppgifterna upplevs som oklara. 

Individer som inte upplever uppskattning för det utförda arbetet kan vidare uppleva en 

ökad stress, vilket är den fjärde faktorn. Den femte och sista faktorn som upplevs 

stressande är vilka möjligheter individen har att själv påverka arbetets upplägg, 

påverkan kan således variera beroende på vilken personlighet individen har. Stress kan 

påverka individer både positivt och negativt. Positiv stress karaktäriseras som kortvarig 

och förknippas inte med obehag för individen. Rent fysiskt kan det förknippas med 

situationer som genererar eller kräver mer energi för individen. Negativ stress påverkar 

individers välbefinnande negativt som i längden kan vara farligt för hälsan (Almvärn & 

Fäldt, 2003; Robertson, 2007). Den negativa stressen är ofta långvarig och stressen 

upplevs som kontinuerlig, vilket leder till en sämre prestationsförmåga. I uppsatsen har 

begreppet stress använts som ett analysverktyg för att kunna fånga eventuella negativa 

effekter som arbetet har på det totala välbefinnandet hos individer inom 

revisionsbranschen. Stress kommer dock inte användas för att kartlägga vilken typ av 

stress som framställs i diskursen utan vilken inverkan det har på individernas 

arbetsprestation. 

 

Arbetsrelaterad stress har i litteraturen identifierats enligt tre typer av åtgärder - primära, 

sekundära och tertiära (Almvärn & Fäldt, 2003). Primära, förebyggande, åtgärder 
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omfattar försök att minska både intensitet och mängden stress. Följaktligen handlar det 

om företag som tillhandahåller tillräckligt med tid och frihet för revisorer att utföra sitt 

arbete. De sekundära, reaktiva, åtgärderna menar att tidsbudget press hanteras bäst 

genom utbildning, kommunikation, medan de tertiära åtgärderna, även dessa reaktiva, 

innefattar hanteringen av personliga frågor som följer revisorernas exponering för 

tidsbudget press. En effektiv hantering av tidspressen torde i förlängningen kunna 

minska den totala upplevelsen av tidspress hos individerna. Revisioner kommer alltid 

att utsättas för viss tidspress, de sekundära åtgärderna kan genom utbildning, 

kommunikation, stödtjänster, kan vara viktigt för revisionsföretag för individernas 

välbefinnande. I detta avseende kan resultaten i samband med en relation mellan 

personligheten hos revisorerna och förekomsten av olika RAQPs vara användbara för 

företag som vill fokusera mer på personalutbildning behov. 

 

3.6.3 Arbetsmiljö 

Resultatet av långa arbetsdagar leder till att arbetsmiljön blir betydande eftersom det 

påverkar individerna både fysiskt, psykiskt och socialt (Briner, 2000). Arbetsmiljön 

består dels av fysiska ting som behövs för att praktiskt kunna utföra arbetet, dit även 

ergonomi kopplas. Den psykologiska arbetsmiljön är de aspekter som påverkar 

arbetarnas beteende och den sociala arbetsmiljön består av relationerna till kollegorna 

på arbetsplatsen. Uppfattas arbetsmiljön som menlig av de anställda förekommer det 

ofta en högre grad av sjukskrivningar (Shirey, 2006). En högre grad av sjukskrivningar 

kan i sin tur resultera i att individerna inte orkar skaffa sig en karriär. 

 

3.6.4 Karriärmöjligheter  

Uppfattningen gällande en individs karriärsutsikter blir central för uppfattningen om det 

totala välbefinnandet (Zou, 2015). Uppfattningen av vad som är en karriär är starkt 

kopplat till den enskilda individen samtidigt som det har en stark koppling till det 

föränderliga samhället (Jones & Volpe, 2011; Chudzikowski, 2012). Det föränderliga 

samhället har gett upphov till att skilja på karriärer i två epoker; en “gammal” epok och 

en “ny” epok. Den “gamla” eller traditionella karriären är stark reglerad av processer 

som är hierarkiskt organiserade, centralt planerade och kontrollerade (Kallinikos, 2004). 

Arbetet som förväntas utföras är organiserat efter en strikt arbetsfördelning och regleras 
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efter fasta riktningar och tidsramar (Courpasson & Reed, 2004). Karriärvägarna 

bedömdes vidare med en avvägning mellan de anställda och har sin grund i 

lojalitetsbaserade psykologiska kontrakt (Rousseau, 1995). I utbyte mot de anställdas 

lojalitet mot företaget belönades individerna med inkomst, ställning och 

anställningstrygghet. Den “nya” epoken bygger på mer decentraliserade 

organisationsstrukturer och är därför mindre hierarkiskt strukturerat (Sewell, 2005). 

Den decentraliserade strukturen har resulterat i att anställningsförhållanden blivit mer 

osäkra och blivit mer på kontraktsbasis (Knights & McCabe, 2003; Ross, 2004). 

Uppsatsen bygger på den ”gamla” epoken då revisionsbranschen fortfarande är 

hierarkiskt strukturerad. Det får i sin tur inverkan på individernas uppfattning om 

relationerna på arbetsplatsen samtidigt som det påverkar karriärmöjligheterna för 

individerna. Den hierarkiska miljön kan motivera individerna att sträva uppåt samtidigt 

som det kan generera stress om individen inte presterar efter förväntningarna. 

 

Förändringarna av karriärmöjligheterna har resulterat i att forskare framhäver de 

positiva effekterna av en större autonomi och flexibilitet för den anställde (Arthur & 

Rousseau, 1996). Det individualistiska synsättet har genererat i tydliga kopplingar 

mellan högutbildade individer och efterfrågad arbetskraft på arbetsmarknaden. 

Högkvalificerade yrkesutövare har ett fokus på att skapa en karriär och för många 

individer anses det vara en livskarriär (Grey, 1994). Karriären knyter samman dåtid, 

nutid och framtid, vilket kan liknas som en väg utefter vilken individer vandrar och 

reflekterar kring. Dock finns det forskare som är skeptiska och menar att en ökad frihet 

resulterar i en överbelastning av individer då individen själv ansvarar för sin 

karriärplanering, vilket leder till en ökad stress och sänkt trivsel (Littler & Innes, 2004; 

Reitman & Schnees, 2005). Ökad uppmärksamhet till ämnet kommer från en praktisk 

betydelse för både individer såväl som organisationer. Individers karriär eller framgång 

kan leda till ett ökat välbefinnande (Wiese, Freund & Baltes, 2002; Burke, Burgess & 

Fallon, 2006; Leung, Cheung, och Liu, 2011). För organisationer blir det centralt 

eftersom de anställdas framgång bidrar till att öka organisatorisk framgång (Ng, 

Sorensen, Eby, & Feldman, 2007).   
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3.6.5 Genus   

Tidigare forskning gällande ojämställdhet på arbetsmarknaden har visat på ett ökat 

intresse för att förbättra kvinnors arbetsvillkor (Darity & Manson, 1998; Duncan & 

Loretto, 2004; Zou, 2015). Ett ökat intresse har uppstått trots att kvinnors rapporterade 

arbetstillfredsställelse är högre än männens (Zou, 2015). En möjlig orsak till varför det 

finns en skillnad i arbetstillfredsställelsen föreslås i tidigare forskning bero på skillnader 

i yrken och arbetsuppgifter. En av de första forskarna att studera könsskillnaderna i 

arbetstillfredsställelse identifierade fyra förklaringar (Clark, 1997). Den första 

förklaringen är att skillnaderna mellan könen speglar generella skillnader i personliga 

egenskaper samt arbetskarateristiska egenskaper. Trivseln på arbetsplatsen påverkar 

individens uppfattning gällande belöningar, vilket är den andra förklaringen. Det 

framställs att det kan finnas skillnader mellan könen i hur och vad individer värderar 

som belöningar i sitt arbete. Den tredje förklaringen är att kvinnor är 

underrepresenterade på flera arbetsmarknader. Det får till följd att urvalet kan anses 

vara partiskt och att det enbart är de kvinnorna som är nöjda med sitt arbete som stannar 

på arbetsmarknaden. Den fjärde, och sista, förklaringen är att den relativa inkomsten 

påverkar uppfattningen om arbetstillfredsställelse. Den relativa inkomsten förklaras som 

de förväntade intäkterna av personliga- och jobbegenskaper, vilket inte har någon 

koppling till en monetär belöning. En möjlig orsak som kan anses vara avgörande är att 

kvinnor i regel har en lägre monetär lön än män. Clarks (1997) studie kan dock inte ge 

entydigt stöd för att dessa skulle vara de enda faktorerna men visar dock på en viss 

koppling. Uppsatsen kommer ha som utgångspunkt att använda förklaringarna för att 

kunna identifiera eventuella samband och för att fånga diskursen gällande uppfattningen 

i skillnaden gällande arbetstillfredsställelse mellan könen. 

 

Forskning har även visat på att könsskillnaderna beror på olika attityder hos individen 

(Hakim; 1991, 2000). Attityderna grundas i att det finns två typer av kvinnor på 

arbetsmarknaden; heltidsarbetande kvinnor, vars arbetsorientering påminner om män, 

samt deltidsarbetande kvinnor som vill balansera arbete och familj. De deltidsarbetande 

kvinnorna visar även en högre grad av arbetstillfredsställelse än heltidsarbetande. En 

potentiell orsak till skillnaden i arbetstillfredsställelse är att kvinnor som är 

deltidsanställda föredrar en flexibel arbetssituation. Uppfattningen om att 

arbetsorienteringen skiljer sig åt mellan könen presenteras vidare som en viktig faktor 

för att förstå skillnaden i arbetstillfredsställelse. Män värderade, i en större utsträckning 
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än kvinnor, yttre och inre jobbelöningar, medan kvinnorna värderade sociala relationer 

och flexibla arbetstider. De olika synsätten på jämställdheten kommer användas för 

bidra till diskursen gällande varför olika faktorer kan påverka synen på 

arbetstillfredsställelse olika, både mellan och inom de två könen.          

                                                                                     

3.7 Sammanfattning av teorikapitlet 
Syftet med uppsatsen är att karaktärisera hur välbefinnande har framställts i 

revisionstidningen Balans under de senaste 40 åren. Förändringarna av 

arbetsmarknaden anses i uppsatsen ligga till grund för framväxten av ett ökat intresse 

för begreppet välbefinnande. Teorin kommer således att tillämpas för att kunna 

karaktärisera specifika fenomen inom revisionsbranschen med utvecklingen av 

samhället som stort. Definitionen av välbefinnande är brett och har av olika forskare 

karaktäriserats efter olika kriterier. Välbefinnande påverkar individen på arbetsplatsen 

samt livet utanför arbetet. Ett resultat är att det blivit viktigt att kunna balansera arbete 

och privatliv. Studien kommer att utgå från balans i livet, livstillfredsställelse, 

arbetstillfredsställelse. Vi har, då definitionerna är många, valt de aspekter och delar av 

teorier som är tillämpbara för att uppnå uppsatsens syfte. Vi menar att flertalet av de 

faktorer som presenterats ovan korrelerar med varandra och att de därför kommer 

tillämpas för att kunna se relationerna. Tidsperspektivet är den mest korrelerande 

faktorn som vi menar finns mellan de tre kategorierna. De tre kategorierna berör i någon 

utsträckning problematik gällande tidshanteringen för individer. Vidare karaktäriserar vi 

arbetstillfredsställelse till de faktorer som är direkt kopplade till arbetsplatsen såsom 

arbetsmiljön samt relationen med kollegorna. Då revisionsbranschen är ett 

högkvalificerat arbete anser vi, utifrån befintlig teori, att individers framtidsutsikter 

kommer ha en avgörande roll för uppfattningen av arbetstillfredsställelsen, 

livstillfredsställelsen och balansen i livet. Strävan efter en karriär anser vi vara en faktor 

som har en starkt koppling med alla de tre kategorierna och inte uteslutande kan 

hänföras till enbart en. Ur teorierna framställs det även stora skillnader om 

uppfattningen av sin arbetssituation beroende på kön. Ett genusperspektiv kommer 

således att tillämpas i uppsatsen för att fånga om välbefinnande kan ha olika betydelse 

mellan män och kvinnor. Tillämpningen av teorierna kommer främst att användas för 

att identifiera de faktorerna i diskursen som påverkar framställningen av välbefinnande 

inom revisionsbranschen. Vi kommer således att tillämpa teorierna, som är på 
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individnivå, på branschen då de som skriver i Balans är enskilda individer och torde 

således påverkas av teorierna.   
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4 Analys      

Följande avsnitt kommer presentera vårt empiriska resultat av diskursanalysen i Balans. 

Resultatet av vår undersökning har sammanställts till fem olika kategorier som var 

frekvent återkommande i diskursen gällande välbefinnande inom revisionsbranschen. 

De olika kategorierna är; tid, stress, arbetsmiljö, karriär och genus. Empirin presenteras 

som en sammanställning av de olika kategorierna där citat eller representativa utklipp 

från Balans förs in i texten. Citaten återfinns i bilaga 1 där en fullständig presentation av 

artiklar använda i analysen återfinns. Bilaga 1 innehåller dock ingen uttömmande 

uppräkning på alla de 200 artiklarna som legat till grund för resonemangen utan de mest 

signifikanta från vilka citaten är hämtade. Citaten i bilagan följer samma struktur som 

den löpande texten för det ska lättare följa bilagan.  
 

4.1 Tid 

Inom diskursen välbefinnande framställs tid som en av de mest diskuterade aspekterna. 

Diskursen delar upp tid i två perspektiv; lång sikt och kort sikt. Perspektivet på lång sikt 

berör främst problematiken med att revisionsbranschens arbetsår har en intensiv 

högsäsong. Framställningen av tidshanteringen på lång sikt visar att det under 

högsäsongen ökar pressen på de anställda och arbetet blir mer intensivt. 

Tidshanteringen blir därför central för att kunna utföra alla arbetsuppgifter. Befintlig 

teori belyser dock inte den långsiktiga tidshanteringen vilket kan ha sin förklaring i att 

detta är väldigt branschspecifikt. En stor del av diskursen gällande den långsiktiga 

tidshanteringen berör således hur individerna kan strukturera och skapa mening med 

hela arbetsåret och inte fastna i en negativ cirkel av stress. Då diskursen inte framställer 

begrepp som tidsbudgetpress och tidsdeadlinepress är en rimlig tolkning att pressen som 

uppstår på individerna beror på en bristande tidshantering. Citatet nedan belyser vikten 

för individer inom revisionsbranschen att ha en välstrukturerad och välplanerad vardag 

på lång sikt:  

 

Gör hela arbetsåret meningsfullt och se det inte bara som en transportsträcka till 
nästa semester. Tipset kommer från Malin Bengtsson, inredningskonsult som 
driver företaget Lorgnaize, som menar att man med hjälp av planering och 
ordning får arbetsro och balans i livet. 
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Fokus på organisering och struktur diskuteras även i den kortsiktiga tidshanteringen. 

Citatet nedan belyser att problemen som kan uppstå till följd av en ostrukturerad vardag 

även kan ha en inverkan på privatlivet. Diskursen visar att ett vanligt förekommande 

fenomen inom revisionsbranschen är hur bristen på tid inverkar på individernas 

privatliv, i form av att inte ha någon fritid. Begrepp som övertid framställs därför inte 

som något negativt i diskursen utan att det är ett nödvändigt medel för att kunna leva 

upp till förväntningarna (Brett & Stroh, 2003). En rimlig tolkning av diskursen torde 

således vara att individerna ser belöningarna som större än de negativa effekterna av 

övertid. Övertiden i sig framställs därför som en motivationsfaktor för individerna för 

att möta förväntningar. Revisionsbranschen kan således räknas in i de branscherna där 

övertid torde kunna anses vara en del i arbetet (Brett & Stroh, 2003; Hughes & Parkes, 

2007). Diskursen visar således att tidshantering blir viktig för individerna inom 

revisionsbranschen för att inte få en negativ inverkan på privatlivet. Dock framställs 

inte detta som ett problem utan det förklaras snarare som en del i yrket. Diskursen 

utesluter således att diskutera djupare gällande privatlivet. Resultatet av att det upplevs 

som en del av yrket resulterar i att det kräver vissa karaktärsdrag från dem som arbetar 

inom branschen:  

  

“Som företagsledare och auktoriserad revisor måste du därför ha förmågan att 
hantera stress säger Sven-Erik Johansson. Du måste kunna leva dag ut och dag 
in med en ständigt fulltecknad almanacka och ändå vara flexibel.” Han hanterar 
det genom en övergripande planering så att jag vet vilka marginaler jag har och 
har någorlunda framförhållning inför problem som kan uppstå. Jag måste ta i 
anspråk att mycket stort antal av dygnets timmar när det klämmer. Jag klarar 
mig på att sova 4-5 timmar per natt under ganska lång tid. Och så har jag ganska 
lite fritid.  

 

Diskursen framställer att uppfattningen om tid främst ses som tidshantering och inte 

som tidspress. Teorierna gällande tidspress, tidsdeadlinepress och tidsbudgetpress, utgör 

en stor del av tidshanteringen inom revisionsbranschen, trots det så nämns inte dessa två 

i materialet. Diskursen visar således på en funktionell framställning av tid, snarare än en 

dysfunktionell. Det skall dock tilläggas att det kan bero på att tidspress av yrkesutövare 

kan uppfattas som stress som är en med allmän definition. Tidspressbegreppet är direkt 

kopplat till revisions- och redovisningsforskningen så det är oklart i vilken utsträckning 

aktiva inom branschen är bekanta med begreppet och dess innebörd. Diskursen gällande 

tiden inom revisionsbranschen blir således framställd som en resurs som behövs 
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hanteras för att kunna utföra arbetet. Diskursen framställer dock inte tid som tidspress 

som kan associeras med något negativt. En följd kan vara att detta ses som helhet och 

istället lägger mer fokus på att sammankoppla tidspress med stress.  
 

4.2 Stress 

Diskursen gällande stress i Balans framställer två nyckelfaktorer; höga krav från 

individens omgivning samt höga krav som individen har på sin egen arbetsprestation. 

Problemet framställs dock inte som ett branschproblem utan att det är ett 

samhällsproblem som växt fram. Framställningen som görs är att de höga kraven som 

ställs från omgivningen till stor del handlar om att de förväntas finnas en stor press på 

individerna som en följd arbetets natur. Det är normalt för branschen att det finns hög 

press på individerna. Tidigare studier gällande stress framställer att en faktor som kan 

öka stressen hos individer är förändringarna i samhället (Almvärn & Fäldt, 2003). Här 

återfinns således en tydlig koppling till att problemet framställs som ett 

samhällsproblem i diskursen.  

 

En orsak till varför diskursen framställer en stor individuell press kan vara en följd av 

individualiseringen av arbetsmarknaden (Almvärn & Fäldt, 2003). Framställningen av 

den individuella stressen är kopplat till uppfattningen om att räcka till, vilket i sin tur 

kan kopplas till förväntningarna från ledning och kollegor. Stressen som individen själv 

konstruerar kan vidare till en stor del påverkas av om individen upplever att denne själv 

kan påverka sin arbetssituation (Almvärn & Fäldt, 2003). Autonomin får här en central 

roll då de yrkeskategorier som finns inom revisionsbranschen till en stor del förväntas 

vara självständiga. Diskursen framställer vidare att individer inom revisionsbranschen 

inte vill diskutera stress och uttrycka eventuellt missnöje. Kopplingen till autonomi blir 

tydlig i framställningen av problematiken gällande stress då individerna motvilligt ber 

om hjälp från överordnade med att komma till rätta med eventuella problem. Diskursen 

diskuterar dock att från ledande befattningar är att föredra om anställda har en dialog 

om sitt välbefinnande med sina chefer då medarbetarna är viktiga för organisationerna.  

 

Diskursen lyfter även fokus från individens eget ansvar och presenterar att chefer måste 

bli bättre på att i ett tidigare stadie känna igen symptom gällande stress från de 

anställda. Faktum att revisionsbranschen är en “traditionellt” uppbyggd bransch leder 

till ett manligt synsätt på stress, vilket inkluderar att stress inte nödvändigtvis är något 
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som diskuteras. Revisionsbranschen framställs i diskursen som en “tuff bransch” där 

fokus inte främst handlar om medarbetarnas välbefinnande utan på tjänsterna som den 

levererar. Diskursen framställer även att det inte behöver vara negativt med ett högt 

tempo. Individer upplever generellt sitt arbete som roligt och givande, vilket genererar 

motivation och en vilja att alltid göra mer och prestera bättre. Framställningen av stress 

inom revisionsbranschen visar således på att stressen i en stor utsträckning kan påverka 

individerna positivt (Almvärn & Fäldt, 2003):   
 

Har aldrig känt någon tvekan i mitt karriärval och även om det har inneburit 
långa arbetsdagar och ett stressigt liv har alltid glädjen och utmaningarna vägt 
upp. 

 

Diskursen berör vidare att stressen inte enbart är kopplad till arbetssituationen utan att 

utbrändhet orsakas av en kombination av omständigheter. Privatlivet har en stor 

inverkan på individens förmåga att hantera stressen denne utsätt för på arbetsplatsen. 

Den negativa stressen som framställs inom revisionsbranschen är såldes mer kopplad 

till när arbetslivet och privatlivet krockar (Almvärn & Fäldt, 2003). Diskursen 

framställer även att faktorer såsom kontrollbehov och självbild påverkar individens 

uppfattning av sitt arbete. Arbetssituationen är dock ofta den faktor som får bägaren att 

rinna över som är förenligt med “spillover-effekten” (Bhagat, 1983; Kossek, 2012).  

Citaten nedan belyser de centrala aspekterna som orsakar stress i diskursen. Ständig 

tillgänglighet och uppkoppling bidrar till att individer aldrig kan släppa arbetet. 

Individer som tar med sig arbetet hem löper en större risk att drabbas av stress och 

utbrändhet som ett resultat av press och i vissa fall utebliven sömn. I de fall där 

individer under en längre tid drabbas av sömnbrist ökar risken för utbrändhet och andra 

negativa fysiska åkommor (Almvärn & Fäldt, 2003). Diskursen framställer främst 

stressen som negativ när den inverkar på livet utanför arbetet: 

 

Frånvaro förorsakad av stress blir tyvärr allt vanligare. Än så länge är det 
framför allt den gemensamma sektorn som drabbats hårdast men problemet 
sprider sig in i privata näringslivet och kryper allt längre ner i åldrarna. Att 
stress inte enbart har med jobbsituation att göra kan vi vara tämligen säkra på. 
Utbrändhet orsakas av en kombination av omständigheter. Privatlivet har 
mycket stor betydelse och personliga förutsättningar spelar stor roll. 
Kontrollbehov, självbild och oförmåga att sätta gränser har större betydelse än 
vad som vanligtvis framkommer i debatten. Arbetssituationen är dock ofta den 
faktor som får bägaren att rinna över. 
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Genom att arbetstiden utförs på alla dygnets timmar ökar stressen - bl.a. på 
grund av epostsystem och olika tidszoner. Möjligtvis kan det vara en av 
faktorerna som gör att “vidbrändhet” nu i högre omfattning drabbar även de 
högutbildade i tjänstemannaföretagen.  

 

Diskursen framställer att individerna inom revisionsbranschen upplever att stressen på 

arbetsplatsen i vissa fall kan vara positiv. Den arbetsrelaterade stressen är kopplad till 

strävan efter att förbättras samtidigt som det i diskursen framställs som en del i arbetet, 

ett karriärsdrag. En negativ syn på stress framställs först när individerna upplever att 

arbetslivet har en för stor inverkan på privatlivet. Centralt för uppfattningen av stress 

inom diskursen för välbefinnande är således ”spillover-effekten”.  
 

4.3 Arbetsmiljö 

En följd av att individer spenderar en stor del av vardagen på arbetsplatsen är att 

arbetsmiljön får en stor inverkan på individerna fysiskt, psykiskt och socialt (Briner, 

2000). Diskursen gällande välbefinnande framställer arbetsmiljön som en central faktor 

till hur individerna upplever sin arbetssituation. Diskursen delar upp arbetsmiljön i en 

fysisk miljö samt psykisk miljö. Flexibiliteten i den fysiska miljön framställs som 

viktig, då det ger individen en känsla av att själv få påverka sin arbetssituation. 

Individens hälsa påverkas av den fysiska miljön och ergonomi blir därför centralt då det 

kan leda till skador på individerna. Utformningen av den fysiska arbetsmiljön framställs 

som viktig i diskursen, då det framställs att studier visat på att kontorslandskap kan öka 

missnöjet hos medarbetarna. Teorin gällande den fysiska arbetsmiljön lyfter dock inte 

fram den fysiska arbetsmiljön som en avgörande faktor medan diskursen framhäver 

dess vikt:  
 

Kontorsmiljön är en strategisk fråga. Med rätt typ av kontor ökar företagets 
chans till framgång och sjukfrånvaron kan minska. Hur kontoren ser ut påverkar 
även hur ledarskapet uppfattas. Anställda med eget rum och i flexkontor har 
störst sannolikhet för god hälsa av alla kontorsanställda. Allra bäst trivs de som 
har eget rum, med undantag för när man tittar på de sociala aspekterna av 
kontorsmiljön då de i flexkontor är mest nöjda.  
 

Vidare framställs det i diskursen att kvinnor påverkas, i en större utsträckning än män, 

av arbetsmiljöns utformning och är speciellt benägna att hamna i arbetsplatskonflikter. 

Risken för att hamna i konflikter framställs vidare som störst vid tillämpningen av så 

kallade flexkontor, där du inte har en egen arbetsplats. Diskursen visar dock är det män 
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som oftast hamnar i arbetsplatskonflikter där den utlösande faktorn är 

kombinationskontor som är designade efter en hög grad av grupparbete. Det framställs 

att individerna kan ha svårt för att balansera alla behov och förutsättningar för att uppnå 

en optimal arbetsmiljö. Orsaken till varför det blir en central fråga är att 

arbetsplatskonflikter i en stor utsträckning påverkar individernas välbefinnande (Briner, 

2000): 
 

Arbetsplatskonflikter är ett stort problem både för den enskilda hälsan och för att 
det kostar mycket och sänker produktiviteten.  

 

Diskursen visar även på att arbetsmiljön inverkar på hur individerna uppfattar 

ledarskapet på sin arbetsplats, ett resultat är att det påverkar individernas psykiska och 

sociala arbetsmiljö (Briner, 2000). Diskursen framställer därför vikten av att ledningen 

inom organisationen måste vara aktiva och föregå med gott exempel gentemot 

medarbetarna. Diskursen framställer att det kan generera en förebild för de anställda för 

hur arbetet skall utföras rent praktiskt men även för hur relationen mellan de anställda 

torde vara. Relationerna med kollegorna blir därför central för individens uppfattning 

om sin situation på arbetsplatsen (Griffin et al., 2012; Sloan, 2012). Relationerna till 

kollegorna blir vidare viktiga för individers gruppidentifiering vilket i förlängningen 

påverkar trivseln på arbetsplatsen. Uppfattningen av arbetssituationen har i sin tur en 

påverkan på arbetstillfredsställelsen som är en del av en individs totala välbefinnande. 

Det blir i diskursen tydligt att arbetsmiljön har en stor inverkan för individers 

välbefinnande då det har en koppling till relationerna mellan kollegorna på 

arbetsplatsen. Diskursen framställer att om relationerna mellan kollegorna är goda på 

arbetsplatsen så resulterar det i en fungerande arbetsplats (Sloan, 2012). Tydligheten i 

organisationen och ledarskapet blir därför en viktig faktor för de enskilda individerna:  
 

Det som är avgörande är tydligheten. En tydlig organisation, med klara mål och 
förväntningar på den anställde, är en grundläggande men tidigare förbisedd 
faktor för ett gott arbetsliv. “Med dagens arbetsliv och dess krav på flexibilitet, 
snabba ryck och många lösa anställningar, blir tydligheten ännu viktigare för 
välmåendet, säger Cathrine Reineholm”. 

 

“I den här typen av verksamhet tycker jag att ägarmodellen fungerar bra. De 
som är delägare i företaget är själva aktiva och alla vet att de är där för att de har 
jobbat sig dit. Det är inte bara någon som hoppat in från ingenstans”. Hon har 
inte intrycket att man måste välja partnerroll eller privatlivet.  
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Forskarna tittar även närmare på hur vår uppfattning av ledarskap påverkas av 
hur kontoret är utformat. Enligt en forskargrupp på Stressforskningsinstitutet 
visade det sig att kontorsmiljöerna inverkar stort på resultatet. Allra sämst 
klassades ledarskapet på arbetsplatser där två till tre personer delade rum. Som 
bäst var medelstora kontorslandskap med 10 till 24 personer i varje rum.  

 

Framställningen av arbetsmiljöns påverkan i diskursen gällande välbefinnande inom 

revisionsbranschen visar främst på vikten av hur arbetsmiljöns utformning påverkar 

relationerna med kollegor. Avgörande för branschen blir således att aktivt arbeta med 

frågan tillsammans med de anställda för att uppnå en optimal arbetsmiljö. Diskursen 

visar således på en tydlig koppling mellan den fysiska arbetsmiljön och den sociala 

(Briner, 2000).  

 

 

4.4 Karriär  
En central del i individers uppfattning av sin arbetssituation är karriärmöjligheterna 

(Judge & Wantable, 1993). Framställningen visar att det inom högkvalificerade arbeten 

är det viktigt för individerna att uppleva goda framtidsutsikter. Diskursen visar att 

revisionsbranschen är att betrakta som att tillhöra den ”gamla” epoken som präglas av 

en hierarkisk organisation (Kallinikos, 2004). Trots den höga arbetsbelastningen inom 

revisionsbranschen är majoriteten positivt inställda till sitt arbete. Citaten nedan visar att 

revisorer och redovisningskonsulter i en större utsträckning än andra högkvalificerade 

arbeten är nöjda med sitt arbete:   
 

I Sverigesnittet har vi tittat på andra högutbildade med universitetsutbildning. 
Och man kan konstatera att revisorerna och redovisningskonsulterna i mycket 
högre grad än andra upplever att de har sitt drömjobb, eller nästan sitt drömjobb, 
säger Magnus Kempe.  
 

Även gällande framtidsutsikterna är individer inom revisionsbranschen starkt positiva 

till sina karriärmöjligheter. Lojalitet är ett frekvent återkommande ord gällande 

karriärmöjligheterna för aktiva inom revisionsbranschen. Fokus på lojalitet gällande 

karriärmöjligheterna är starkt kopplat till teorin. Teorin menar att för att växa inom en 

organisation så är det även viktigt att visa sitt intresse för organisationens bästa (Zou, 

2015). Belöningen för att ha organisationen i fokus är av olika slag:  
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De som väljer att stanna gör något av ett “livsval”, de vet att det tar många år att 
etablera sig som en av de bästa inom sitt område, och är beredda att arbeta 
långsiktigt för att nå sina mål. Det skapar en otrolig lojalitet.  

 

Det är särskilt intressant i tider då lagar och regler för revisorns sätt att arbeta är 
under ständig förändring och revisorn därmed behöver inhämta stora 
kunskapsmassor för att hänga med i utvecklingen Fler och fler av revisorns 
klienter blir dessutom medvetna om vilka förändringar som sker, vilket medför 
att det är viktigare att förmedla en känsla av att man följer med tiden.  
 

 

Strävan efter en karriär ställer höga krav på individens kompetens. En frekvent 

återkommande faktor i Balans är vidareutbildning av individerna inom branschen. 

Orsaken till varför vidareutbildning har en central roll är starkt kopplad till ständiga 

förändringar i samhället (Sennet, 2000). Nya lagar, regler och rekommendationer 

presenteras och både klienter och kollegor förväntar sig att individerna ska hålla sig 

uppdaterade. Kunskapskravet har även en tydlig koppling till karriärmöjligheter då, som 

i det tidigare citatet, det är viktigt för att kunna bli en specialist inom sitt område. Det 

blir i diskursen tydligt att revisionsbranschen präglas av den “gamla” epoken då 

branschen traditionellt sett har en strikt hierarkisk uppbyggnad. Dock 

har moderniseringen av arbetsmarknaderna och förändringarna inom revisionsbranschen 

ändrat enskilda individers karriärmöjligheter. För att uppnå en karriär är det idag upp till 

varje individ själv att säkerställa att denne når upp till förväntningarna som ställs på 

denne. Risken om individen inte når upp till förväntningarna är att den blir av med 

klienter och i förlängningen blir av med sitt arbete. Diskursens ständiga fokus på 

vidareutbildning visar även på en koppling på att individer inom revisionsbranschen har 

ett fokus på att skapa en karriär (Grey, 1994).  
 

Dock skiljer sig karriärmöjligheterna åt mellan könen. Det presenteras att män i en 

större utsträckning än kvinnor kan satsa på en karriär. Även faktum att männen anses ha 

mer självförtroende resulterar i att män i en större utsträckning än kvinnor uppnår en 

önskad karriär. Studier utförda inom revisionsbranschen visar att kvinnor i regel inte, i 

samma utsträckning som män, kan fokusera på att skapa en karriär. Det som ett resultat 

av att kvinnor ofta prioriterar familjelivet framför arbetslivet.  
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4.5 Genus 

Historiskt sett har revisionsbranschen varit ett mansdominerat yrke. Kvinnornas andel 

har ökat men av tradition och av långsamma förändringar så tar kvinnor mer av det 

praktiska ansvaret för familj och barn. Diskursen visar att förändringarna tog fart i 

samband med satsningen på “Kvinnoprojektet” inom revisionsbranschen. Projektet 

startades som ett resultat av att branschen misstänkte att kvinnor, i en större 

utsträckning än män, säger upp sig tidigare under det första året inom branschen. En 

alternativ aspekt till en förändrad syn på genusperspektivet är införandet av 

Jämställdhetslagen (1991:433). Den hade som ändamål att främja kvinnors och mäns 

lika rätt i arbetslivet men siktade främst att förbättra kvinnans rättigheter i arbetslivet. 

Därmed finns en tydlig koppling mellan diskursen och genus inom revisionsbranschen. 

Kopplingen kan stärkas genom nedanstående citat: 
 

Kvinnor löper större risk att sjukskriva sig några år efter de har fått barn 
jämfört med män i samma situation. Det visar en rapport från AFA Försäkring. 
Familj och barn, arbete och karriärplaner. Att uppnå balans mellan privatliv och 
arbete är inte alltid enkelt och många drabbas av stress och ohälsa. 
Försäkringskassan, konstaterar att en av orsakerna till varför kvinnor är 
sjukskriva i större utsträckning än män har sin förklaring i att kvinnor jobbar 
och tar ett större ansvar i hemmet. 
 

Genusperspektivet inom revisionsbranschen fick vidare uppmärksamhet efter 2010 då 

en ny lag infördes, Diskrimineringslagen (2008:567). Till skillnad från 

Jämställdhetslagen (1991:433) så har denna lag till ändamål att motverka diskriminering 

och främja rättigheter oavsett kön. Uppmärksamheten syns tydligt då Balans diskuterar 

genusfrågan mer frekvent efter införandet av lagen. Det resulterar i att diskursen 

framställer ett ökat fokus på genusfrågan som visar sig genom att branschen satsar på att 

kvinnor ska nå högre befattningar. Teorin förklarar denna orsak som att det finns 

skillnader i arbetskareteristiska egenskaper men även att kvinnor är underrepresenterade 

på arbetsmarknaden (Clark, 1997):  
 

Med 20 procent kvinnliga delägare och dessutom 47 procent kvinnliga chefer 
intar Grant Thornton en god tätposition i jämställdshetsligan. “Det är 
fortfarande en för låg siffra, men vi har jobbat målmedvetet med att rekrytera 
de bästa ledarna och det ger resultatet även på jämställdshetsstatistiken. För oss 
är det viktigt att alla medarbetare vet att de har samma chanser till utveckling. 
Vi är cirka 50/50 män och kvinnor och det är viktigt att det också avspeglar sig 
i partnerskapet så att unga kvinnor har kvinnliga förebilder i organisationen. 
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En bidragande orsak till att kvinnor i en större utsträckning än män riskerar att drabbas 

av ohälsa är att kvinnor behöver balansera arbetsliv och privatliv. Diskursen framställer 

inom revisionsbranschen att kvinnor upplever en större konflikt mellan arbete och fritid 

då de tar mer ansvar för livet utanför arbetet. Ett resultat av att kvinnorna tar mer 

praktiskt ansvar med barn och familj så öppnas ett behov för en flexibilitet i arbetet. 

Kvinnorna måste således välja mellan privatlivet och arbetslivet för att få ihop 

vardagen. Det har resulterat i att flera kvinnor väljer, i en större utsträckning än män, att 

ha deltidstjänster (Hakim; 1991, 2000). Behovet av flexibilitet i arbetet är även starkt 

kopplat till de samhällsförändringar som skett under de senaste åren där allt mer ansvar 

läggs på den enskilda individen. Ökad individuell press har skapat en osäker miljö, inte 

minst inom revisionsbranschen, då klienter kan variera mellan åren. Diskursen 

diskuterar att det blir därför centralt att ha en god relation med klienterna på lång sikt. 

Det resulterar även i ett ökat tryck på framförallt kvinnor som under en eventuell 

föräldraledighet kommer vara frånvarande från arbetet. Under frånvaron är det extra 

viktigt att individerna underhåller sin kompetens för att inte förlora klienter:  
 

Margareta Essén tycker inte att det borde vara någon skillnad på män och 
kvinnor när de gäller att ta hand om barn och familj. Men skillnaden finns där 
och det har inte med yrket att göra. Det är något generellt, gammalt och vant. 
Någon större förändring tycks inte heller inte vara på väg. Jag ser ju inte hur de 
yngre revisorerna lever. Det verkar vara ganska traditionellt även där. 

 

Som revisor väljs man för ett år. Vi kan aldrig vara säkra på att behålla 
uppdragen över huvud taget inom byrån. Uppdrag kommer och går. Man får 
ständigt sätta sig in i nya situationer. Det viktiga när man föder barn är att inte 
tappa kompetens. Den kan hållas uppe med hjälp av kurser och 
deltidslösningar. Man får vara flexibel med tanke på individens och familjens 
förutsättningar och den enskilde revisionsbyråsituationen. Det här jobbet och 
konsultjobb över huvud taget ger relativt stora förutsättningar för att man ska 
kunna vara med i leken, även om man är borta en tid.  

 

Dock är det inte enbart negativa åsikter som presenteras gällande kvinnors 

arbetssituation. Möjligheten till att ha ett deltidsjobb är stort inom revisionsbranschen 

som en följd av det flexibla arbetet. Vilket i sin tur leder till att varje individ själv kan 

välja sina klienter och anpassa arbetsdagen så att det passar dennes schema på så vis blir 

det möjligt att få en balans mellan arbetsliv och privatliv. Teorin är här enig med 

diskursen som befäster att deltidsarbete är en orsak till varför kvinnor i vissa situationer 

upplever en högre arbetstillfredsställelse (Hakim; 1991, 2000). Resultatet visar vidare 
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att förändringarna i samhället har öppnat för att kvinnorna har kunnat skaffa sig en 

karriär: 
 

Förutsättningarna för att få intressanta arbetsuppgifter och ändå arbeta deltid i 
större i det här jobbet jämfört med andra ekonomjobb. Jobbet går att dela. Man 
väljer bort klienter om man vill ha deltid. Men i ett vanligt linjejobb kan man 
inte dela en tjänst hur som helst.  
 
Att arbeta deltid är för en småbarnsmamma ofta en nödvändighet för att alls 
orka kombinera ett stimulerande men krävande yrkesarbete med givande och 
harmoniskt familjeliv utan att bli utbränd.  
 

 

Diskursen gällande välbefinnande framhåller vidare att det oftast är kvinnorna som 

diskuterar relationen mellan arbete och privatliv. Det är i ett fåtal exemplar där manliga 

företrädare för branschen diskuterar privatlivet. Följande citat presenterar den generella 

bilden för den “kvinnliga” tidshanteringen. Diskursen berör främst hur kvinnans roll 

påverkas av den snäva tidsbudgeten inom revisionsbranschen. Det blir vidare tydligt att 

familjelivet blir lidande om tidshanteringen inte balanseras på ett bra sätt. Dock 

framställs diskursen inte som negativ gällande möjligheten att arbeta deltid utan snarare 

som positivt. Diskursen är i denna aspekt förenlig gällande teorin rörande kvinnor som 

arbetar deltid då dessa i regel upplever en högre arbetstillfredsställelse (Hakim, 1991, 

2000). Diskursen diskuterar även att det inom revisionsbranschen inte görs någon 

skillnad mellan könen utan att det är en individs kunskaper som är avgörande. Faktum 

kvarstår dock att det finns vissa svårigheter för kvinnor att ha samma förutsättningar på 

arbetet som männen men att det inte nödvändigtvis behöver vara något negativt:  
 

Yrkesmässigt är det ingen skillnad att vara kvinna. Där avgör kompetensen. 
Men rent praktiskt finns svårigheter. Mans- och kvinnorollerna är fortfarande 
olika. Kvinnorna tar sig an hem och familj på ett annat sätt. Så är det. Det går 
inte att komma ifrån.  

 
Richard Wahlund har även undersökt hur det ser ut inom olika branscher i 
näringslivet, bland annat revisions- och rådgivningsbranschen. 93 procent av 
kvinnorna som är verksamma i branschen upplever att män och kvinnor inte 
har samma möjligheter att avancera i arbetslivet. Drygt 40 procent av 
kvinnorna uppger att de någon gång under sin karriär upplevt märkbara sådana 
problem relaterade till sitt kön. Motsvarande siffra för männen i branschen är 
15 procent, 41 procent av männen har 12 procent av kvinnorna har valt att inte 
svara på frågan.  
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Diskursen visar att det inom revisionsbranschen framställs att det finns skillnader i 

uppfattningen gällande välbefinnande mellan kvinnor och män. Kvinnor upplever i en 

större utsträckning en högre arbetstillfredsställelse vilket har sin grund i att de oftast 

innehar deltidstjänster. Deltidstjänster möjliggör en bättre balans mellan arbete och 

privatliv vilket genererar att en bättre tidshantering. Det framställs även att kvinnor inte 

har samma framtidsutsikter som män, som en följd av familjelivet, vilket enligt teorin 

hade kunnat innebära en försämrad arbetstillfredsställelse (Zou, 2015). Dock framställer 

diskursen att belöningen för kvinnorna är att kunna spendera tid med familjen väger upp 

för de minskade framtidsutsikterna. Resultatet är vidare förenligt med teorin gällande att 

kvinnor i en större utsträckning värderade en flexibel arbetssituation (Hakim; 1991, 

2000). 

 

4.6 Förändringar 

Det är tydligt att förändringarna som är relaterade till revisionsbranschen påverkar 

innehållet av Balans. Under årens gång har samhällsrollen fått en större påverkan på 

innehållet i Balans och artiklarna berör inte enbart det praktiska arbetet. En eventuell 

orsak torde vara skandaler där revisionsbranschen varit inblandade i vilket har resulterat 

i ett minskat förtroende för branschen. Därför har det blivit centralt för involverade att 

lyfta blicken från den egna branschen och se vad samhället utanför förväntar sig av 

branschen. Även det faktum att de som ingår i FAR är en stor blandning experter har 

öppnat för nya diskussioner där olika synvinklar av problemen diskuteras. Slutresultatet 

i Balans är att det föreställs stora helhetsbilder av samhälleliga problem likväl som 

problem som är exklusivt inriktade mot revisionsbranschen.  
 

Under de 40 år som Balans getts ut finns det tydliga trender i vad som varit aktuella 

ämnen som varit uppe till diskussion. De första utgåvorna av Balans berörde främst 

revision- eller redovisningstekniska problem, till exempel hur vissa händelser skulle 

bokföras och hanteras. Från 1980-talet och framåt har ett stort fokus på teknikens 

möjligheter och risker där både positiva och negativa åsikter om branschens möjligheter 

framställdes. Ett typexempel är åren efter 2001 som handlar till en stor del av 

efterverkningarna av Enronskandalen där revisorernas oberoende och etik starkt 

ifrågasattes. Medan det efter 2005 diskuterades mycket om avskaffandet av 

revisionsplikten för små bolag. I diskussionerna gällande de praktiska förändringarna i 
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arbetsutförandet fanns det i vissa fall inslag där det aktuella ämnet kopplades till de 

enskilda individernas välbefinnande.  
 

Som presenterades i metodavsnittet valde vi att, förutom att undersöka artiklarna, även 

att se hur förändringen av tidningen har varit under 40-årsperioden. Fokus låg främst på 

hur uppbyggnaden av tidningen varierat mellan åren. En tydlig förändring var att inslag 

av reklam gällande välbefinnande har blivit mer frekvent återkommande de senare åren. 

I de första utgåvorna av tidningen var det enbart artiklar som publicerades. För vart 

årtionde ökade mängden reklam i tidningen till att idag bestå av en stor del reklam. 

Även strukturen på tidningen har förändrats under åren, både grafiskt och 

innehållsmässigt. Den mest betydande upptäckten för vår uppsats var det faktum att 

Balans sedan 2012 har delats upp avsnitten “Balans i karriären” och “Balans i livet”. 

Uppdelningen tyder på ett ökat intresse för individerna bakom yrkesrollen men det 

följer även den samhälleliga utvecklingen (Sennet, 2000). Avsnittet “Balans i livet” kan 

vara intervjuer med enskilda individen om hur de hanterar balansen mellan arbetsliv och 

privatliv. I “Balans i livet” presenteras även statistik såsom hur lång tid det tar att återfå 

koncentrationen men även vikten av småprat på arbetsplatsen. Det finns även ett avsnitt, 

“Vår byrå”, där olika revisionsbyråer blir intervjuade och ger en inblick i hur arbetet 

fungerar.  
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5 Slutsats 

Revisionsbranschen befinner sig under ständig förändring, liksom arbetsmarknaden som 

helhet (Sennet, 2000). Forskningen fram tills idag har främst fokuserat på 

arbetstillfredsställelsen inom revisionsbranschen men få studier har undersökt 

individernas tillfredsställelse i livet och balans i livet (Jones et al., 2006). Forskning 

visar på att förändringar i arbetssituationen, som en följd av arbetsmarknadens 

utveckling, kan ha en stor inverkan på individers hälsa och välbefinnande (Kalliath & 

Kalliath, 2012; Black, 2012; Carvalho & Neto, 2012). Syftet med uppsatsen var att 

karaktärisera hur välbefinnande har framställts i revisionstidningen Balans under de 

senaste 40 åren. De slutsatser som presenteras är generella för framställningen i Balans 

och anses spegla revisionsbranschens åsikter. Detta görs dock med en viss försiktighet 

då vi är medvetna om att de som skriver artiklar i Balans har olika yrkeskategorier och 

bakgrund. I det femte och sista kapitlet presenteras studiens slutsatser. Förutom 

slutsatserna så redogörs det även för en diskussion gällande uppsatsen bidrag och egna 

reflektioner samt förslag på framtida forskning.  
 

5.1 Slutsatser 

Studiens resultat visar på att välbefinnande inom revisionsbranschen under de senaste 

40 åren har diskuterats, men i en mindre utsträckning. Diskursen visar att 

framställningen av välbefinnande främst har gjorts utifrån faktorer som har en stark 

koppling till arbetstillfredsställelsen såsom tidshanteringen samt arbetsmiljön, både den 

fysiska och psykiska. Däremot visar diskursen inte någon direkt framställning av hur 

individers livstillfredsställelse varit utifrån uppfattning av lycka som anses vara ett 

centralt begrepp. Framställningen gällande livstillfredsställelse är istället starkt 

sammankopplad med arbetstillfredsställelsen. Diskursen visar att faktorer som 

tidshantering och karriär framställs som påverkar individers livstillfredsställelse (Judge 

& Watanabe, 1993; Hughes & Parkes, 2007). Dock framställer inte diskursen begreppet 

tidspress enligt Margheim et al. (2005). Det kan bero på att individerna istället för 

tidspress uttrycker att de upplever stress då tidspress är ett begrepp från revisions- och 

redovisningsforskningen. Det går i undersökningen således inte att utesluta att 

individerna inom revisionsbranschen upplever tidspress men det går att befästa att de 

inte diskuterar det utifrån begreppet tidspress. Dock visade framställningen av stress att 

det fanns korrelerande faktorer med teorierna gällande tidspress. Framställningen av tid 
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har en positiv utgångspunkt då individen själv hanterar tiden. Tidshanteringen har en 

central roll i utförandet av det praktiska arbetet samtidigt som det påverkar privatlivet 

utanför. Tidshanteringen kan, enligt diskursen, därför ha en ”spillover-effekt” mellan 

arbetslivet och privatlivet i enighet med Kossek et al. (2012) samt Bhagat (1983). En 

orsak till att individer inom revisionsbranschen ofta upplever problem med 

tidshanteringen är en följd av att arbetet påverkas av en intensiv högsäsong. Under 

högsäsongen krävs det mer av arbetarna både psykiskt och fysiskt för att orka och 

kunna utföra arbetet efter förväntningarna. En annan orsak är, enligt diskursen, att 

arbetet är intensivt och arbetsdagarna består av ett pressat schema för att hinna med de 

varierade arbetsuppgifterna. En dålig tidshantering får vidare konsekvenser för individer 

i form av stress. Stressen som uppstår grundas främst i hur väl individen möter de 

förväntningar som ställs på denne (Almvärn & Fäldt, 2003). Förväntningarna kan vara 

kopplade till vad som krävs inom arbetsteamet men även vilka förväntningar individen 

har på sig själv. Arbetsmiljön framställs som viktig då individer inom 

revisionsbranschen i regel spenderar många timmar på arbetsplatsen (Briner, 2000; 

Shirey, 2006).  

 

Förändringarna inom branschen har vidare lett till att det blivit svårare att uppnå en 

balans mellan att skaffa sig en karriär och att bilda familj. Då revisionsbranschen 

präglas att ett synsätt att avancera i hierarkin resulterar det i karriären blir en central 

motivationsfaktor men även en fråga av avvägning för individerna. En bidragande orsak 

är att högutbildade individer ofta ser karriären som en livskarriär (Grey, 1994). 

Diskursen kan vidare befästa att individers syn på karriären har en stor inverkan på 

välbefinnandet i enighet med tidigare forskning (Wiese, Freund & Baltes, 2002; Burke, 

Burgess & Fallon, 2006; Leung, Cheung, och Liu, 2011).  

 

Resultatet av studien visar även att kvinnor och män har olika karriärmöjligheter vilket i 

diskursen presenteras främst ha en koppling med familjen. Ett genusperspektiv blir 

således i diskursen framställt som ytterligare en faktor som påverkar individers 

välbefinnande inom revisionsbranschen. Diskursen framställer att kvinnor i en större 

utsträckning behöver arbeta deltid för att uppleva välbefinnande i enighet med tidigare 

forskning (Darity & Manson, 1998; Duncan & Loretto, 2004; Zou, 2015). Trots att 

kvinnors balans mellan arbete och privatliv framställs som problematisk framställs det 

att de upplever en högre arbetstillfredsställelse än män (Zou, 2015). Diskussionen 
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gällande genusperspektivet uppmärksammades främst på 1990-talet som ett resultat av 

satsningen på “Kvinnoprojektet”. I samband med att genusfrågan blivit mer diskuterad i 

samhället i stort har det även öppnat för frågan inom revisionsbranschen 

(Jämställdhetslagen 1991:433; Diskrimineringslagen 2008:567).  
 

 

En slutsats som kan dras utifrån diskursen är således att faktorerna mellan 

arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse har en stark korrelation och att 

”spillover-effekten” får en central roll. Upplever en individ att den trivs på arbetet 

kommer menar diskursen att detta har en positiv inverkan på privatlivet. Diskursen 

framhåller därför att balans i livet blir viktig för individer inom revisionsbranschens 

uppfattning av välbefinnande. Framställningen visar att de tre kategorierna av 

välbefinnande inte är så skilda som de kan verka utifrån teorin. Diskursen framställer 

därför en definition av välbefinnande som främst präglas av hur arbetet får individer att 

uppfatta och balansera det totala välbefinnandet. Det kan därför anses vara svårt utifrån 

diskursen att dra generella slutsatser av det totala välbefinnandet inom branschen som 

en följd av den stora framställningen av arbetstillfredsställelse. Dock menar vi att även 

detta är ett resultat utefter hur diskursen gällande välbefinnande inom 

revisionsbranschen har kategoriseras. I enighet med Juniper (2011) torde välbefinnande 

således bestå av flera olika aspekter så som fysiska, sociala, emotionella och 

utvecklingsaspekter. Diskursen befäster vidare det tidigare fokus på aspekterna 

arbetstid, arbetsmiljö och familj (Ng & Feldman, 2008; Pereira & Coelho, 2012; 

Kalliath & Kalliath, 2012; Kossek, Kalliath & Kalliath, 2012). Diskursen visar dock på 

ett tydligt ökat fokus på ämnets popularitet under det senaste decenniet. I de fall då 

välbefinnande i någon form har diskuterats i Balans har det främst varit fokus på 

arbetstillfredsställelse. 
 

En tydlig förändring i den praktiska framställningen av välbefinnande inom 

revisionsbranschen gjordes under 2012. Förändringen i Balans består av att tidningen 

nu är uppdelad i avsnitt som berör arbetslivet och privatlivet. Den nya uppdelningen 

tyder på ett ökat intresse för hur balansen mellan arbetsliv och privatliv påverkar de 

enskilda individerna. Detta i kombination med att flertalet studier visar att det finns en 

stark korrelation mellan välbefinnande och arbetsprestation ökar relevansen för ämnet 

(Danna & Griffin, 1999). Även de ökade reklaminslagen, däribland, gällande bland 
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annat stress och andra aspekter kopplade till individernas hälsa befäster vidare intresset 

för välbefinnande. Slutsatsen av studien visar att välbefinnande inom 

revisionsbranschen är på framväxt. I enighet med studier inom andra branscher visar 

resultatet på att välbefinnande har fått ett ökat utrymme i samhällsdebatten och visar på 

vikten av att värna om individers välbefinnande.  
 

5.2 Diskussion  
Studien visar på att det skett förändringar inom revisionsbranschen. Den ökade 

flexibiliteten synliggörs genom diskursen vilket befäster teorierna gällande en 

modernisering av arbetsmarknaden. Förändringarna av arbetsmarknaden har öppnat för 

nya synsätt och faktorer som påverkar enskilda individers uppfattningar av sin 

arbetssituation. Diskursen befäster vikten av en ökad flexibilitet inom arbetsmarknaden 

samt inom revisionsbranschen. Flexibiliteten blir central då det är en avgörande faktor 

för att kunna balansera arbete och privatliv. Även den ökade individualiseringen, som 

ökat den individuella pressen, ökar relevansen för att undersöka hur individernas 

uppfattning av arbetssituationen förändras. Begreppet välbefinnande är relativt nytt 

förekommande inom arbetslivet och har blivit mer populärt att undersöka och värna om 

från företag.  

 

Framställningen av välbefinnande kan således bidra till en förståelse för begreppets 

framväxt samt användningsområde. Till följd av att studien är utförd inom en specifik 

bransch bidrar detta även till att slutsatserna är direkt sammanlänkade till branschens 

syn utan att vara teori som tillämpas i ett annat sammanhang. Det blev i studien tydligt 

att välbefinnande inte är frekvent diskuterat inom revisionsbranschen men att det under 

de senare åren blivit mer aktuellt. Detta ökar relevansen för att bilda en förståelse för 

välbefinnandets inverkan på individerna inom branschen för att kunna användas som ett 

verktyg för att öka individernas hälsa och arbetsprestation. Flera studier visar på att 

individer som upplever välbefinnande i livet och på arbetsplatsen presterat bättre i 

bägge områdena.  
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5.3 Förslag på framtida forskning 

Som förslag på framtida forskning anser vi utifrån studiens resultat vara av värde att 

studera revisionsbranschen praktiskt. En begränsning i den aktuella studien är att den 

enbart studerar innebörden av texter. För att få en djupare förståelse för välbefinnandet 

inom revisionsbranschen hade det varit av värde att utföra en studie i närmre 

anknytning till branschen. För att få en närmre relation till branschen hade 

observationer och/eller intervjuer varit fördelaktiga. Tillvägagångssättet hade kunnat 

skapa förståelse för hur individer upplever välbefinnande direkt i sitt arbete. Då studien 

visar att balansen mellan arbetsliv och privatliv är en central faktor för det totala 

välbefinnande hade det varit av relevans att undersöka detta konkret. Det hade kunnat 

bidra med en ökad förståelse för sambandet mellan livstillfredsställelse, 

arbetstillfredsställelse och balans i livet. Det hade även bidragit med en 

hållbarhetsaspekt av yrket för att säkra framtida attraktivitet för nyutbildade ekonomer 

att ansluta sig till branschen likväl som att behålla befintlig arbetskraft. Det för att säkra 

branschens tillväxt och ställning i samhället. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Sammanställning av empiri 
Kategori Centrala 

begrepp 

Förekomst i materialet Utgåva 

Arbetstillfredsställelse Tid Gör hela arbetsåret meningsfullt och se 

det inte bara som en transportsträcka 

till nästa semester. Tipset kommer från 

Malin Bengtsson, inredningskonsult 

som driver företaget Lorgnaize, som 

menar att man med hjälp av planering 

och ordning får arbetsro och balans i 

livet. 

År: 

2014  

Nr: 8 

Sid: 42 

Arbetstillfredsställelse Tid  “Som företagsledare och auktoriserad 

revisor måste du därför ha förmågan 

att hantera stress säger Sven-Erik 

Johansson. Du måste kunna leva dag 

ut och dag in med en ständigt 

fulltecknad almanacka och ändå vara 

flexibel.” Jag hanterar det genom en 

övergripande planering så att jag vet 

vilka marginaler jag har och har 

någorlunda framförhållning inför 

problem som kan uppstå. Jag måste ta 

i anspråk att mycket stort antal av 

dygnets timmar när det klämmer. Jag 

klarar mig på att sova 4-5 timmar per 

natt under ganska lång tid. Och så har 

jag ganska lite fritid.  

År: 

1990 

Nr: 11 

Sid: 57 



	

 

 

Arbetstillfredsställelse Stress “Har aldrig känt någon tvekan i mitt 

karriärval och även om det har 

inneburit långa arbetsdagar och ett 

stressigt liv har alltid glädjen och 

utmaningarna vägt upp”  

År: 

2014 

Nr: 3 

Sid: 37 

Arbetstillfredsställelse Stress Frånvaro förorsakad av stress blir 

tyvärr allt vanligare. Än så länge är det 

framför allt den gemensamma sektorn 

som drabbats hårdast men problemet 

sprider sig in i privata näringslivet och 

kryper allt längre ner i åldrarna. Att 

stress inte enbart har med jobbsituation 

att göra kan vi vara tämligen säkra på. 

Utbrändhet orsakas av en kombination 

av omständigheter. Privatlivet har 

mycket stor betydelse och personliga 

förutsättningar spelar stor roll. 

Kontrollbehov, självbild och oförmåga 

att sätta gränser har större betydelse än 

vad som vanligtvis framkommer i 

debatten. Arbetssituationen är dock 

ofta den faktor som får bägaren att 

rinna över. 

År: 

2003 

Nr: 2 

Sid: 24 

Arbetstillfredsställelse Stress Genom att arbetstiden utförs på alla 

dygnets timmar ökar stressen - bl.a. på 

grund av epostsystem och olika 

tidszoner. Möjligtvis kan det vara en 

av faktorerna som gör att 

“vidbrändhet” nu i högre omfattning 

drabbar även de högutbildade i 

tjänstemannaföretagen.  

År: 

2001 

Nr: 3 

Sid: 27 



	

 

 

Arbetstillfredsställelse Arbetsmiljö Kontorsmiljön är en strategisk fråga. 

Med rätt typ av kontor ökar företagets 

chans till framgång och sjukfrånvaron 

kan minska. Hur kontoren ser ut 

påverkar även hur ledarskapet 

uppfattas. Anställda med eget rum och 

i flexkontor har störst sannolikhet för 

god hälsa av alla kontorsanställda. 

Allra bäst trivs de som har eget rum, 

med undantag för när man tittar på de 

sociala aspekterna av kontorsmiljön då 

de i flexkontor är mest nöjda.  

År: 

2014 

Nr: 3 

Sid: 37 

Arbetstillfredsställelse Arbetsmiljö Arbetsplatskonflikter är ett stort 

problem både för den enskilda hälsan 

och för att det kostar mycket och 

sänker produktiviteten.  

År: 

2015 

Nr: 10 

Sid: 40 

Arbetstillfredsställelse Arbetsmiljö Det som är avgörande är tydligheten. 

En tydlig organisation, med klara mål 

och förväntningar på den anställde, är 

en grundläggande men tidigare 

förbisedd faktor för ett gott arbetsliv. 

“Med dagens arbetsliv och dess krav 

på flexibilitet, snabba ryck och många 

lösa anställningar, blir tydligheten 

ännu viktigare för välmåendet, säger 

Cathrine Reineholm”. 

År: 

2014 

Nr: 2 

Sid: 38 

Arbetstillfredsställelse Arbetsmiljö “I den här typen av verksamhet tycker 

jag att ägarmodellen fungerar bra. De 

som är delägare i företaget är själva 

aktiva och alla vet att de är där för att 

År: 

2015 

Nr: 9 



	

 

 

de har jobbat sig dit. Det är inte bara 

någon som hoppat in från ingenstans”. 

Hon har inte intrycket att man måste 

välja partnerroll eller privatlivet.  

Sid: 40 

Arbetstillfredsställelse Arbetsmiljö Forskarna tittar även närmare på hur 

vår uppfattning av ledarskap påverkas 

av hur kontoret är utformat. Enligt en 

forskargrupp på 

Stressforskningsinstitutet visade det 

sig att kontorsmiljöerna inverkar stort 

på resultatet. Allra sämst klassades 

ledarskapet på arbetsplatser där två till 

tre personer delade rum. Som bäst var 

medelstora kontorslandskap med 10 

till 24 personer i varje rum. 

År: 

2014  

Nr: 5 

Sid: 37 

Livstillfredställelse Karriär I Sverigesnittet har vi tittat på andra 

högutbildade med 

universitetsutbildning. Och man kan 

konstatera att revisorerna och 

redovisningskonsulterna i mycket 

högre grad än andra upplever att de har 

sitt drömjobb, eller nästan sitt 

drömjobb, säger Magnus Kempe. 

År: 

2010 

Nr: 10 

Sid: 15 

Livstillfredställelse Karriär De som väljer att stanna gör något av 

ett “livsval”, de vet att det tar många år 

att etablera sig som en av de bästa 

inom sitt område, och är beredda att 

arbeta långsiktigt för att nå sina mål. 

Det skapar en otrolig lojalitet.  

År: 

2015 

Nr: 5 

Sid: 25 

Livstillfredställelse Karriär Det är särskilt intressant i tider då 

lagar och regler för revisorns sätt att 

År: 



	

 

 

arbeta är under ständig förändring och 

revisorn därmed behöver inhämta stora 

kunskapsmassor för att hänga med i 

utvecklingen Fler och fler av revisorns 

klienter blir dessutom medvetna om 

vilka förändringar som sker, vilket 

medför att det är viktigare att förmedla 

en känsla av att man följer med tiden.  

2005 

Nr: 8-9 

Sid: 34 

Balans i livet Genus Kvinnor löper större risk att sjukskriva 

sig några år efter de har fått barn 

jämfört med män i samma situation. 

Det visar en rapport från AFA 

Försäkring. Familj och barn, arbete 

och karriärplaner. Att uppnå balans 

mellan privatliv och arbete är inte 

alltid enkelt och många drabbas av 

stress och ohälsa. Försäkringskassan, 

konstaterar att en av orsakerna till 

varför kvinnor är sjukskriva i större 

utsträckning än män har sin förklaring 

i att kvinnor jobbar och tar ett större 

ansvar i hemmet.  

År: 

2014 

Nr: 6 

Sid: 38 

Balans i livet Genus Med 20 procent kvinnliga delägare och 

dessutom 47 procent kvinnliga chefer 

intar Grant Thornton en god 

tätposition i jämställdshetsligan. “Det 

är fortfarande en för låg siffra, men vi 

har jobbat målmedvetet med att 

rekrytera de bästa ledarna och det ger 

resultatet även på 

jämställdhetsstatistiken. För oss är det 

År: 

2010 

Nr: 3 

Sid: 10 



	

 

 

viktigt att alla medarbetare vet att de 

har samma chanser till utveckling. Vi 

är cirka 50/50 män och kvinnor och 

det är viktigt att det också avspeglar 

sig i partnerskapet så att unga kvinnor 

har kvinnliga förebilder i 

organisationen.  

Balans i livet Genus Margareta Essén tycker inte att det 

borde vara någon skillnad på män och 

kvinnor när de gäller att ta hand om 

barn och familj. Men skillnaden finns 

där och det har inte med yrket att göra. 

Det är något generellt, gammalt och 

vant. Någon större förändring tycks 

inte heller inte vara på väg. Jag ser ju 

inte hur de yngre revisorerna lever. 

Det verkar vara ganska traditionellt 

även där.  

År: 

1990 

Nr: 2 

Sid: 41 

Balans i livet Genus Som revisor väljs man för ett år. Vi 

kan aldrig vara säkra på att behålla 

uppdragen över huvud taget inom 

byrån. Uppdrag kommer och går. Man 

får ständigt sätta sig in i nya 

situationer. Det viktiga när man föder 

barn är att inte tappa kompetens. Den 

kan hållas uppe med hjälp av kurser 

och deltidslösningar. Man får vara 

flexibel med tanke på individens och 

familjens förutsättningar och den 

enskilde revisionsbyråsituationen. Det 

här jobbet och konsultjobb över huvud 

År: 

1990 

Nr: 2 

Sid: 29 



	

 

 

taget ger relativt stora förutsättningar 

för att man ska kunna vara med i 

leken, även om man är borta en tid.  

Balans i livet  Genus  Förutsättningarna för att få intressanta 

arbetsuppgifter och ändå arbeta deltid i 

större i det här jobbet jämfört med 

andra ekonomjobb. Jobbet går att dela. 

Man väljer bort klienter om man vill 

ha deltid. Men i ett vanligt linjejobb 

kan man inte dela en tjänst hur som 

helst.  

År: 

1990 

Nr: 2 

Sid: 35 

Balans i livet Genus Att arbeta deltid är för en 

småbarnsmamma ofta en nödvändighet 

för att alls orka kombinera ett 

stimulerande men krävande 

yrkesarbete med givande och 

harmoniskt familjeliv utan att bli 

utbränd. 

År: 

1990 

Nr: 2 

Sid: 26 

Balans i livet Genus Yrkesmässigt är det ingen skillnad att 

vara kvinna. Där avgör kompetensen. 

Men rent praktiskt finns svårigheter. 

Mans- och kvinnorollerna är 

fortfarande olika. Kvinnorna tar sig an 

hem och familj på ett annat sätt. Så är 

det. Det går inte att komma ifrån.  

År: 

1990 

Nr: 2 

Sid: 24 

Balans i livet  Genus  Richard Wahlund har även undersökt 

hur det ser ut inom olika branscher i 

näringslivet, bland annat revisions- 

och rådgivningsbranschen. 93 procent 

av kvinnorna som är verksamma i 

branschen upplever att män och 

År: 

2004 

Nr: 6 

Sid: 28 



	

 

 

kvinnor inte har samma möjligheter att 

avancera i arbetslivet. Drygt 40 

procent av kvinnorna uppger att de 

någon gång under sin karriär upplevt 

märkbara sådana problem relaterade 

till sitt kön. Motsvarande siffra för 

männen i branschen är 15 procent, 41 

procent av männen har 12 procent av 

kvinnorna har valt att inte svara på 

frågan. 

 


