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Tidigare forskning har visat att pengar som incitament positivt korrelerar med 
medarbetares prestationer men ur ett hälsoperspektiv framstår forskningen 
som bristfällig. Studiens syfte var att undersöka arbetsklimatet på 
arbetsplatser där lagermedarbetare arbetar för ackordslöner. Forskningsfrågan 
var vilken inverkan KASAM, organisationsengagemang och inställning till 
ackordslönesystemet har på psykosomatisk stress hos lagermedarbetare. 
Detta har empiriskt undersökts genom att medarbetarna (n = 99) har fått 
besvara enkäter i en av Sveriges största distributionsenheter för detaljhandel. 
Genom en multipel regressionsanalys påvisades en signifikant modell för 
psykosomatisk stress där KASAM och ackordsinställning tillsammans 
förklarade upp till hälften av den totala variansen. 
 
Key words: piece wages, sense of coherence, commitment, psychosomatic 
stress. 

 
 

Inledning 
 
Pengar som incitament har länge setts, både teoretiskt och praktiskt, som en betydande faktor 
som motiverar arbetarens prestationer (Frølich, Talavera, Broadhead & Dudley, 2007; Jenkins, 
Gupta, Mitra & Shaw, 1998). Med ackordslön menas lön där medarbetarna får betalt beroende 
på arbetsprestationen. Prestationslön, resultatlön och ackordslön är exempel på benämningar 
för löneformer där storleken på lönen bestäms utifrån medarbetarens arbetsprestation. Då 
denna studie kommer att utföras i en lagermiljö kommer termen ackordslön härmed konsekvent 
användas synonymt för prestationslön, resultatlön och andra löneformer där storleken på lönen 
alltså bestäms utifrån medarbetarens arbetsprestation. Ackordslöner kan även förklaras som en 
löneform som belönar medarbetarna för ett upprätthållande av höga prestationsnivåer (Frølich, 
Talavera, Broadhead & Dudley, 2007; Schleifer & Amick, 1989) eller önskvärda beteenden 
(Le Grand 2003). 
 I en amerikansk undersökning påvisade LeBlanc och Mulvey (1998) att merparten av 
industrierna i USA använder sig av ackordslönesystem samt att de flesta amerikanska 
medarbetarna påstår sig vilja bli betalda utifrån sina arbetsprestationer. Medarbetarna förväntas 
bli belönade för sin goda lojalitet och sina goda prestationer. Attityden hos medarbetarna kan 
förklaras utifrån följande citat: ”If you can't guarantee me a retirement, fine, but reward me 
fairly while I’m here” (LeBlanc & Mulvey, 1998, s 7). I Sverige får arbetsgivare dock endast 
tillämpa ackordslönesystem under specifika förutsättningar på grund av dess fysiologiska och 
psykologiska påfrestningar samt eftersom löneformen även kan förklaras som ett olämpligt 
kontrollsystem (Landy, Quick & Kasl, 1994). Med andra ord så kan löneformen resultera i att 
ledningen får ett större utrymme till att kontrollera sina medarbetare på ett icke acceptabelt 
tillvägagångssätt. Huruvida dessa regler verkligen gäller i Sverige är dock svårt att verifiera 
efter att författaren gjort en omfattande informationssökning. Något som snarare falsifierar än 
verifierar ovanstående påstående är att de flesta stora industrier i Sverige idag använder sig av 
ackordslöner, i synnerhet inom lagerbranschen enligt Mikael Segel (ombudsman vid 
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Handelsanställdas förbund, personlig kommunikation, 23 maj, 2006). Samtidigt ska det 
påpekas att ackordslönesättningen inom handeln har minskat från 9 % år 1968 till endast 2 % 
år 2000 (Le Grand 2003). Oavsett bransch eller sektor har ackordlönesättningen från 1968 till 
2000 minskat från 20 % till 2 % (Le Grand, 2003). Denna minskning förklaras av Le Grand 
(2003) som en konsekvens av de förändrade arbetsvillkoren i Sverige under den ovan nämnda 
tidsperioden. Segel (2006) hävdade dock vidare att trenden just nu ser ut som att allt fler börjat 
säga upp ackordslöneformen för andra lönesystem samt att många arbetsgivare vill byta 
lönesystem samtidigt som de vill behålla någon slags ”morot” för medarbetarna. Segel (2006) 
menade att problematiken att ge upp löneformen för arbetsgivarna ligger i just att hitta ett 
lämpligare incitament eftersom medarbetarna behöver en betydande ”morot” för att få sina 
monotona arbetsuppgifter gjorda. Le Grand (2003) instämmer och menar även i takt med 
minskningen av ackordslönesystemet att arbetsgivarna idag måste förlita sig i högre grad på 
medarbetarnas aktiva samarbete, lojalitet och motivation för att utföra en god arbetsinsats. 
Därför blir även medarbetarnas inställning till sina arbeten allt viktigare för arbetsgivarna. Det 
bör även påpekas att det sedan 1980-talet skett en ökning av bonuslöner och vinstdelning för 
medarbetare i stort men dock inte inom handeln (Le Grand 2003). Ersättningen till 
ackordslönesystemet som Le Grand (2003) förespråkar är ett nytt anställningssystem som 
arbetsgivaren bygger på olika former av kompetensutvecklingsmöjligheter för de anställda som 
i sin tur ska skapa en grund för befattningsberedning, befordringsstegar och löneutveckling. 
  
 
Ackordslöner, risktagande & hälsa 
 
Tidigare metaanalyser har visat positiva effekter av finansiella incitament på medarbetares 
prestationer (Jenkins et al., 1998; Judiesch & Schmidt, 2000). Judieschs och Schmidts (2000) 
studie visade dock starka samband mellan ackordslöner och kvantitet men inte med kvalitet. 
Med andra ord påvisade studien att ackordslöner ger höga prestationsfrekvenser samtidigt som 
sambandet med hög kvalitet i produktionen inte kunde påvisas. Här bör även nämnas att 
ovanstående studier har jämfört medarbetare som fått betalt utifrån sina prestationer med dem 
som endast fått betalt utifrån sina arbetstimmar. Olika teorier och empiriska undersökningar 
visade även generellt att ju större del av lönen som är ackordsbaserad desto starkare blir 
effekterna hos medarbetarens motivation och prestation (Rynes, Gerhart & Parks, 2005). 
Emellertid påpekar dock Rynes et al. (2005) i synnerhet två nackdelar till mer omfattande 
ackordssystem: (a) Att ackordsarbetet kan förvärra missnöje hos medarbetare som ligger i 
riskzonen för att utveckla antipati mot företaget samt (b) att företaget betalar för produktiv 
kvantitet utan att ta hänsyn till en lämplig kvalitet. Locke menade dock (refererad i Rynes et 
al., 2005) att pengar var det avgörande incitamentet, det finns inget annat incitament eller 
någon annan motivationsfaktor som ens kommer nära den vikt som pengar har för 
medarbetarnas arbetsprestationer. Å andra sidan varnade Rynes et al. (2005) för att pengar som 
avgörande motivationsfaktor kan vara ett alldeles för kraftfullt incitament. Så kraftfullt att 
arbetsgivare tvingas stå inför utmaningen att motivationssystemet inte motiverar fel typer av 
behov, det vill säga behovet att prestera bra endast för att tjäna mer pengar.   
 Således kan det konstateras att ackordslönesystemet är effektivt utifrån ekonomiska aspekter 
men hur befrämjande är det utifrån ett hälsoperspektiv? I en undersökning som omfattade över 
2 500 kroppsarbetande israeler påvisades att i jämförelse med dem som arbetat på timme så 
upplevde de arbetare som arbetade under ackordslöner i mycket större utsträckning känslor av 
depression samt att de hade fler kroppsliga besvär (Shirom, Westman & Melamed, 1999). 
Arbetets enformighet pekades ut som det största problemet för kroppsarbetarna i 
undersökningen. I en annan studie påvisades att 45 maskinskrivande kontorister som fick göra 
samma datoriserade uppgifter och som antingen fick betalt utifrån sina prestationer eller utifrån 
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den tid de arbetat skilde sig åt (Schleifer & Amick, 1989). Studien visade att självskattad 
ångest och blodtrycksmått var högre hos dem som fått betalt utifrån vad de presterat i 
jämförelse till dem som fått betalt på basis av hur mycket tid de ägnat åt arbetet. Vidare 
hävdade Schleifer och Amick (1989) att ackordssystemet kan ses som ett bidrag till 
produktiviteten hos medarbetare samtidigt som det dock finns en oro över att löneformen 
resulterar i överbelastade arbetare samt att det uppmuntrar medarbetare att undertrycka känslor 
av stress i jakten att tjäna mer pengar.  
 
 Ackordslöner & risktagande. Berörande medarbetares hälsa och säkerhet i arbetsprocessen 
har Sundström-Frisk (1990) i en omfattande granskning av både svensk och engelsk litteratur 
kommit fram till att löneformen har en signifikant betydelse. Ackordsarbete ökar risken för 
både olycksfall och belastningsskador eftersom den specifika löneformen förstärker individens 
redan befintliga tendenser till risktagning. Löneformen leder med andra ord till stress som i sin 
tur ökar risken för felhandlingar samt att det stressade arbetet även utgör ett hinder i 
skyddsarbetet. Samtidigt påpekar Sundström-Frisk även att det måste finnas positiva aspekter 
av lönearbetet eftersom så många medarbetare säger sig vilja ha kvar ackordet. Dessa aspekter 
sammanfattas i synnerhet i möjligheten att upprätthålla en högre timlön än under fast lön samt 
att det inger en kontrollkänsla och stimulans vid meningslösa och monotona arbetsuppgifter. 
Vidare hävdar hon att medarbetaren måste ha ett oerhört starkt skyddsmedvetande för att välja 
bort ackordet. Detta eftersom de flesta individer även i andra livssituationer väljer det 
omedelbara, säkra och den mest konkreta vinsten före en eventuell förlust. Meyersson (1997) 
hävdar dock att den största andelen av löneskillnaden mellan tidlön och ackordslön härrör från 
produktivitetskompensation vilken är betydligt större än andelen riskkompensation. Hon 
hävdar till och med att ackordsarbetet syftar till att motivera medarbetarna till att arbeta mer 
intelligent till följd att nya arbetsmetoder och tekniker uppstår som i sin tur ska påverka den 
nationella ekonomiska tillväxten (Meyersson, 1997). Utifrån den svenska debatten från tidigt 
1970-tal som behandlar ackordets betydelse hävdas att ackordsutfallet befrämjar 
organisationen på medarbetarna och samhällets bekostnad (Sundström-Frisk, 1990). Det är 
samhället och de drabbade individerna som får bära kostnaderna av den ökade förslitningen 
som resulterats av ackordets krav på hög arbetsintensitet och produktionsnivå, inte 
organisationerna (Gardell, 1971).  
 
 Känsla av sammanhang. Antonovsky (1998) myntade begreppet känsla av sammanhang 
(KASAM) som en hälsomodell för att se hur motståndskraftig en individ är. Antonovsky ansåg 
att individen som samhällsvarelse alltid kommer att utsättas för stressorer i den kaotiska 
tillvaron. Vidare definierade Antonovsky KASAM utifrån tre samvarierande komponenter på 
följande vis: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 
och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (a) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 
livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (b) de resurser som krävs för att man skall kunna 
möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (c) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang (Antonovsky, 1998 s 41). 

 
De tre komponenterna är således (a) begriplighet, (b) hanterbarhet och (c) meningsfullhet där 
det sist nämnda även kallades för motivationskomponenten och som ansågs viktigast eftersom 
ett lågt värde på denna komponent skulle leda till att varken hög begriplighet eller hög 
hanterbarhet blev särskilt långvariga. Antonovsky (1993) menar att de tre komponenterna kan 
mätas separat men att KASAM står sig bäst som ett integrerat mått eftersom skalan var 
konstruerad för att mäta en global faktor. I och med detta påstående särskiljer han även sitt 
begrepp från liknande mått som self efficacy, locus of controll, problemfokuserad coping och 
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även andra konkurrerande mått som hardiness och mastery. Dessa strategier begränsar sig 
nämligen till användandet i specifika kulturer eller subkulturer medan KASAM (åtminstone 
förhoppningsvis) är en universell och meningsfull konstruktion som skär igenom köns-, klass-, 
regions- och kulturaspekter. Antonovskys anspråk besvaras i en studie där Eriksson och 
Lindström (2006) har granskat 458 vetenskapliga artiklar samt 13 doktorsavhandlingar. 
Eriksson och Lindström (2006) kommer nämligen fram till att ju starkare KASAM desto bättre 
mental hälsa oavsett ålder, kön, etnicitet och nationalitet. Vidare menar Antonovsky (1993) att 
KASAM inte endast refererar till en specifik typ av copingstrategi utan till faktorer som i 
samtliga kulturer alltid är en basis för effektiv coping med stressorer. Detta betyder dock inte 
att Antonovsky (1993) menar att åtskilda grupper från exempelvis olika kulturer kommer att ha 
lika starka medelvärden av KASAM. Johnson (2004) påvisade dock i sin studie om 
hälsorelevansen av KASAM på amerikanska collegestudenter att begreppen hög aktiv 
självkänsla och hög locus of controll var förenliga med hög KASAM. Samtidigt påvisade hon 
genom en multipel regressionsanalys att KASAM hade en signifikant unik inverkan på hälsa 
samt att det fanns indikatorer på att KASAM hade större betydelse för hälsa än andra mer 
specifika och anpassade hälsomodeller. Eriksson och Lindström (2006) kommer slutligen fram 
till att KASAM verkar vara en hälsobefrämjande resurs som stärker individens 
återhämtningsförmåga samt utvecklar ett subjektivt positivt hälsotillstånd. Vidare hävdar de att 
den salutogenetiska modellen bör ha ett mycket vidare utrymme i praktiken än vad den har 
idag. 
 Kritik som lyfts fram mot KASAM tycks framförallt ligga i det oreflekterade 
förhållningssättet till KASAM som mätinstrument. Trots att KASAM präglas av en sociologisk 
karaktär används instrumentet allt för ofta som ett psykologiskt verktyg utan hänsyn till sin 
teoretiska kontext (Tishelman, 1998). Hon menar att forskare tenderar att glömma ”SAM” i 
begreppet, det vill säga sammanhanget som bör ses som kärnpunkten i KASAM och i den 
salutogena modellen som helhet. Hon påpekar därför vikten av att klargöra syftet med att 
använda KASAM för att undvika förvirring kring hur resultatet ska tolkas. Detta eftersom 
risken annars finns att resultaten endast uppfattas som ett diffust mått på karaktärsstyrka. 
Vidare måste även användare av KASAM vara försiktiga så inte ytterliggare ett instrument 
uppstår för att avskilja de starka från de svaga och de normala från de onormala (Tishelman, 
1998). Ur en mer vetenskapsteoretisk nivå hävdar Kumlin (1998) att Antonovskys begrepp 
tenderar att hamna i självmotsägelser, paradoxer och i förvirrande förklaringar. Då i synnerhet 
eftersom Antonovskys påståenden tenderar att korrumperas när de formuleras inom en 
normalvetenskaplig ram samtidigt som dessa påståenden pekar ut ur samma ram (Kumlin, 
1998). Den aktuella studies intentioner med att använda sig av KASAM som mätinstrument var 
att förhoppningsvis kunna skildra vikten av att eftersträva ett hälsobefrämjande arbetsklimat på 
en arbetsplats där ackordslönesystem tillämpas.  
 
 Organisationsengagemang. I en holländsk studie på 572 anställda inom olika arbetsområden 
visades att låga värden av neuroticism i kombination med höga värden av extraversion samt 
höga nivåer av rörlighet var de huvudsakliga kännetecknen för arbetsengagemang (Langelaan, 
Bakker, Van Doornen & Schaufeli, 2006). Enligt Schaufeli och Bakker (2004) definieras 
engagemang som ett positivt, meningsfullt och arbetsrelaterat sinnestillstånd som 
karaktäriseras av god vigör och hängivenhet. Engagemang härleds ur ett ståndaktigt och 
genomträngande affektivt-kognitivt tillstånd som inte fokuseras på något specifikt objekt och 
heller inte på någon specifik händelse, individ eller beteende (Schaufeli & Bakker, 2004). God 
vigör karaktäriseras av höga nivåer av energi och mental återhämtningsförmåga i 
arbetsprocessen, viljan att investera kraftansträngningar i sitt eget arbete samt hög grad av 
uthållighet i problemsituationer. Hängivenhet karaktäriseras av en känsla av betydelse, 
entusiasm, inspiration, stolthet och utmanig. God vigör och hängivenhet är de direkt positiva 
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motsatserna till utmattning och cynism, det vill säga grundkomponenterna i begreppet 
utbrändhet (Schaufeli & Bakker, 2004). Utbrändhet är med andra ord ett urholkande av 
engagemang där energin leder till utmattning, delaktighet leder till cynism och effektivitet 
leder till ineffektivitet (Maslach & Leiter, 2001). Maslach och Schaufeli (1993) menar att 
utbrändhet är en metafor som vanligtvis används för att förklara ett tillstånd av mental trötthet. 
Till en början antogs det att utbrändhet endast yttrade sig inom människorelaterade yrken 
(Maslach & Schaufeli, 1993). Den svenske socialpsykologen Asplund (1987) menade i 
enlighet med detta påstående tidigare att begreppet utbrändhet har växt fram i takt med 
servicesektorns utbredning. Asplund (1987) hävdar att servicesektorns utbredning har lett till 
en utveckling där människan gått från att ha varit socialt responsiv där hon var spontan och 
direkt till asocial och responslös och helt upptagen av sitt rollövertagande. På senare tid har det 
dock konstaterats att utbrändhet även existerar utanför ramen för människorelaterade yrken 
(Maslach & Schaufeli, 1993). Arbetsplatsen för denna uppsats undersökning kan sägas existera 
utanför ramen för människorelaterade yrken. 
 Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) antar likt Antonovsky ett salutogent förhållningssätt 
då de pekar på ett byte av fokus från utbrändhet till motsatsbegreppet engagemang. 
Utbrändhetsproblematiken ska lösas genom ett befrämjande av engagemang i arbetsprocessen 
istället för att endast försöka göra utbrändheten mindre omfattande (Maslach & Leiter, 2001). 
”Vi förordar alltså en modell för företagshälsa som innefattar främjandet av mänskliga värden 
på arbetsplatsen, istället för enbart ekonomiska” (Maslach & Leiter, 2001, s 37). Med andra ord 
handlar det således om att se möjligheterna med utbrändhetsproblematiken eller den så kallade 
krisen. Maslach och Leiter (2001) hävdar vidare att krisen ger tillfälle att ta itu med 
ofullkomligheter i företagens agerande, möjligheter att ta itu med stress som leder till 
utbrändhet samt möjligheter att istället bygga upp ett produktivt engagemang i arbetsprocessen. 
Huvudsakligen skapar krisen möjligheter att ta itu med att minska klyftan mellan individerna 
och arbetsplatserna (Maslach & Leiter, 2001). Vill arbetsgivarna att deras medarbetare ska 
kunna få ut så mycket som möjligt av sina egna prestationer utan att riskeras att slitas ut måste 
arbetsgivarna samtidigt lära sig mer om psykologiska mekanismer och anpassa arbetet mer 
efter individens förutsättningar (Maslach, 2000). Att använda sig av engagemangsformulär 
vilket denna studie gör anspråk på anses vara en lovande väg som kommer att bidra med en 
bättre förståelse av medarbetarnas arbetstillfredsställelse (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).   
 
 Psykosomatisk stress. Generellt skildras tre olika typer av stress inom den tidigare 
litteraturen. Fysiologisk stress vilken i huvudsak är relaterad till rubbningar i kroppens 
cellsystem, psykologisk stress som relateras till individens kognitiva funktioner och social 
stress som rubbar individens sociala enheter eller system (Monat & Lazarus, 1991). Därefter 
blir det dock problematiskt att hitta en konsensus bland alla definitioner av begreppet stress. 
Lazarus (1993) menar dock att det finns fyra centrala aspekter som alltid bör beaktas inom 
stressprocessen: (a) En intern eller extern orsak av en händelse. (b) En bedömning av 
individens psyke eller psykologiska system som avgör vad som är hotande och skadligt från 
vad som är godartat. (c) Copingresurser som används av psyket eller kroppen för att hantera 
stressfyllda situationer och (d) ett komplext mönster av effekter på psyket och kroppen. Vidare 
skiljde Lazarus (1993) mellan tre olika former av psykologisk stress, vilka var skada, hot och 
utmaning. Skada beskrivs som den psykologiska skadan som redan är orsakad, exempelvis en 
oåterkallelig förlust. Hot är den förväntade effekten av skadan som ännu inte tagit plats i psyket 
men som alltså är av hotande art. Utmaning resulterar från svåra krav där individen känner sig 
övertygad att bemästra dessa krav utifrån en effektiv mobilisering (coping). I en förenklad 
förklaringsmodell av Lazarus stressbegrepp gör således individen själv en bedömning 
(appraisal) av de krav som existerar mot de resurser som individen förfogar över för att sedan 
kunna hantera dem (coping) (Lazarus, 1993).  
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 För att definiera stress i arbetslivet kan Karaseks krav-kontrollmodell som han senare 
vidareutvecklade tillsammans med Theorell stå som utgångspunkt. I Karaseks (1979) 
ursprungliga modell predicerade han att mental ohälsa är ett resultat av interaktionen mellan 
arbetskrav och hur mycket handlingsutrymme man har i arbetet. Kombinationen av låg kontroll 
eller annorlunda uttryckt lågt handlingsutrymme och höga krav i arbetet var associerade med 
mental ohälsa (Karasek, 1979). Modellen förklarar även att individer som har hög kontroll 
klarar av och stimuleras av att arbeta under högre krav (Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson & Lundberg, 2006). Aktivitetsdimensionen som alltså betonas mer utförligt i 
samarbetet med Theorell visar således att det aktiva arbetet som eftersträvas karaktäriseras av 
medarbetare som arbetar utifrån höga krav och som dessutom erhåller en hög kontroll i arbetet 
(Karasek & Theorell, 1990). Senare har modellen kompletterats ytterligare med begreppet 
socialt stöd, vilket innehåller aspekter som grupptillhörighet samt resurser och strukturer i 
arbetet. Med socialt stöd utvidgar sig modellen från betoning på endast den individuella 
medarbetaren och hennes situation till interaktioner och relationer i arbetet (Allvin et al., 2006). 
Krav-kontroll modellen har emellertid mött kritik för att den inte tar hänsyn till någon form av 
individuell coping strategi såväl som till en socioekonomisk kontext (Weyers, Peter, Boggild, 
Jeppesen & Siegrist, 2006). Utifrån modellen påvisar Johnson, Stewart, Hall, Fredlund och 
Theorell (1996) att ansträngda arbetssituationer, (det vill säga när medarbetaren finner sig i ett 
tillstånd av låg grad av kontroll och med höga krav i arbetet) i ett längre arbetsperspektiv ökar 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I en annan svensk studie bland IT-konsulenter påvisades 
att arbetskrav hade en signifikant inverkan på självupplevd stress medan arbetskontroll saknade 
en signifikant inverkan (Wallgren & Johansson Hanse, 2007).  
 Avslutningsvis under denna kontext presenteras Siegrist (1996) effort-reward imbalance 
model. Enligt modellen besvaras kraftansträngningar (effort) i den ideala arbetssituationen av 
socialt definierade belöningar (reward) som exempelvis pengar, uppskattning och 
statuskontroll i termer av avancemangsmöjligheter samt anställningssäkerhet. Om en obalans 
(imbalance) föreligger å andra sidan där höga kraftansträngningar möts av låga belöningar 
genererar obalansen i en stressfylld arbetssituation. Medarbetare som är anställda under sådana 
förhållanden förekommer antingen (a) då få andra arbetsplatsalternativ existerar, (b) då 
obalansen accepteras på grund av strategiska skäl eller (c) då medarbetaren uppvisar ett 
specifikt psykologiskt mönster av att kunna hantera arbetskrav som karaktäriseras av ett 
överdrivet och orimligt engagemang (work-related overcommitment) (Siegrist, 1996). I den 
aktuella studien har ett mätinstrument konstruerats som mäter fysiologisk- social- såväl som 
psykologisk stress och som har tillämpats som mått för psykosomatisk stress. 
 
 
Den aktuella studien och dess syfte 
 
Tidigare studier pekar på begränsad forskning inom området för betalning utifrån 
arbetsprestationer (Jenkins et al., 1998; Rynes et al., 2005; Shirom et al., 1999). Ett annat 
faktum är att det finns få aktuella undersökningar då flera av studierna som representeras här är 
metaanalyser av långt tidigare studier (Jenkins et al., 1998; Judiesch & Schmidt, 2000; Rynes 
et al., 2005). I synnerhet är det Rynes et al. (2005) som återkommande påpekat bristen av 
psykologisk forskning om sambandet mellan ackordslöner och prestationsutvärderingar hos 
medarbetare. Vidare hävdas det i metaanalysen att en stor mängd litteratur faktiskt existerar om 
både ackordslöner samt prestationsutvärderingar men att de oftast studerats åtskilt samt att de i 
synnerhet studerats inom andra discipliner än inom psykologi (Rynes et al., 2005). Studiens 
huvudsakliga syfte tycks ha varit att påpeka psykologins åtminstone möjliga roll att fruktbart 
kartlägga problematiken som rör betalning som incitament i olika arbetsmiljöer (Rynes et al., 
2005). Jenkins et al. (1998) menade att sambandet studerats rent vetenskapligt i relativt liten 
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omfattning på grund av ackordsarbetenas komplexitet. Det finns för många faktorer som 
inverkar och som problematiserar undersökningsmöjligheterna (Jenkins et al., 1998). 
Sundström-Frisk (1990) förklarade på liknande vis att forskningen kring ackordsarbeten är så 
fragmentarisk och bristfällig eftersom det är svårt att se generella samband i forskningen. Hon 
hävdar således att de olika typerna av ackord måste studeras under olika riskbetingelser och 
under olika arbetsuppgifter.   
 För att motivera vikten av den aktuella studien vill författaren även påpeka studiens 
eventuella teoretiska och praktiska nytta. Teoretiskt sett hoppas studien generera mer forskning 
av sambandet mellan ackordslöner och alternativa hälsobegrepp samt medvetandegöra 
ackordslöneformen och dess problematik. I en praktisk mening hoppas studien få arbetsgivare 
att ifrågasätta lönesystemet eller åtminstone fundera över andra löneformer och 
motivationsfaktorer om de gör anspråk på att eftersträva en mer hållbar arbetsmiljö för sina 
medarbetare. 
 Den aktuella studien syftar således till att undersöka arbetsklimatet på arbetsplatser där 
lagermedarbetare arbetar för ackordslöner. Forskningsfrågan utformas på följande vis: vilken 
inverkan har KASAM, organisationsengagemang och inställning till ackordslönesystemet på 
lagermedarbetares psykosomatiska tillstånd (stress). Idén till studien har växt fram under 
författarens sjuåriga erfarenhet på arbetsplats där ackordslöner bedrivits. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningen utfördes på en av Sveriges största distributionsenheter för detaljhandel. 
Distributionsenheten är belägen i Mellansverige där omkring 500 medarbetare arbetar på något 
sätt för ackordslöner vilka skiljer sig mellan individuella ackordssystem och gruppackord. 
Utifrån ett tillgänglighetsurval fick författaren in 99 enkäter, samtliga av dessa från deltagare 
som arbetade för en individuell lönesättning. Studiens bortfall utgjordes av de 
lagermedarbetare som var sjukskrivna eller lediga och som därför inte kunde närvara vid 
undersökningstillfället. Någon exakt siffra kan författaren inte redovisa. Könsfördelningen var 
skev där 94,9 % av medarbetarna var män. Åldrarna varierade från 20 till 55, medelåldern var 
28,7. Anställningstiden hos medarbetarna var i genomsnitt 3,87 år. 69,7 % (n = 69) arbetade 
skift medan 30,3 % (n = 30) arbetade endast dagtid. Ett fåtal var nyanställda (n = 8) då de flesta 
var fast anställda (n = 89), endast två medarbetare arbetade som vikarier. Medarbetare från 2 
olika avdelningar studerades. En större kolonial avdelning (n = 82) och en avdelning från 
frysen (n = 17) där temperaturen ligger vid minus 27 C. Ingen materiell ersättning betalades ut, 
medarbetarna fick dock besvara enkäterna på betald arbetstid vid sina veckomöten med 
arbetsgruppen. 
 
 
Material 
 
En kvantitativ enkätstudie användes för att fånga upp medarbetarnas generella, breda 
uppfattningar om sin hälsa och sitt lönesystem. Inledningsvis i frågeformuläret besvarades de 
demografiska data som redovisas i ovanstående avsnitt (se undersökningsdeltagare). Sedan för 
att mäta medarbetarnas känsla av sammanhang (KASAM) användes Antonovskys (1993) 
förkortade mätinstrument SOC-13. Valet av det förkortade mätinstrumentet SOC-13 före det 
längre SOC-29 motiveras utifrån att det var en nödvändighet att minska ner studiens totala 
frågebatteri så lagermedarbetarna skulle ha ork och lust att besvara enkäten. Instrumentet som 
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använts för att mäta medarbetarnas engagemang till organisationen hämtades från General 

Nordic Questionnaire som i stort mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet 
(QPSNordic, Dallner, et al., 2000), fortsättningsvis kallat organisationsengagemang. 
Medarbetarna fick utifrån detta instrument besvara frågor som exempelvis: Jag är villig att 
anstränga mig mer än vad som normalt förväntas för att företaget ska nå framgång; Jag skulle 
acceptera nästan vilka arbetsuppgifter som helst för att få arbeta inom detta företag; Jag skulle 
lika gärna kunna utföra liknande arbete inom ett annat företag; Företaget inspirerar mig 
verkligen att göra mitt bästa? För att mäta medarbetarnas psykosomatiska tillstånd användes ett 
instrument influerat av Johansson och Töråsen (2005) som i sin tur låtit sig influerats av 
Cooper, Dewe och O´Driscoll från 2001. Medarbetarna fick exempelvis besvara frågor som: 
Jag förmår att koppla bort arbetet under min fritid; Jag har smärta/värk i nacke och axlar; Arbetet 
har orsakat muskelspänningar hos mig; Jag har svårt att koncentrera mig på mina arbetsuppgifter? 
Antal ingående items och Cronbachs alfa för KASAM, psykosomatisk stress samt 
organisationsengagemang ses i tabell 1. Avslutningsvis skapade författaren ett eget instrument 
för att mäta medarbetarnas inställning till ackordslönesystemet. Instrumentet bestod av 9 
variabler och erhöll ett Cronbachs alfa på 0,80 och kallas ackordsinställning. De nio 
påståendena var: 
 
Jag är nöjd med organisationens löneform. 
Ackordslöner är ett lämpligt lönesystem för mitt arbete. 
Det är viktigt för mig att ha möjligheten att tjäna pengar utifrån min egen arbetsprestation. 
Löneformen (ackordslönen) på min arbetsplats stärker grupptillhörigheten på företaget. 
Ackordet är satt på en rimlig nivå. 
Jag vill ha mer ackordsinslag i mitt arbete/min lön. 
Det finns andra löneformer som skulle passa mitt arbete bättre (R). 
Tempot som krävs för att upprätthålla mitt ackord är för högt (R). 
Jag kan tänka mig att fortsätta med att jobba för ackordslöner i framtiden. 
 
Totalt bestod den aktuella studiens mätinstrument av 62 påståenden. Medarbetarna fyllde i ett 
värde på en sjugradig skala där ett högre värde innebar att de instämde och där ett lägre värde 
innebar att de tog avstånd från påståendet. 
 
 
Procedur 
 
Författaren förväntas inte ha avvikit från någon av Vetenskapsrådets (HSFR) fyra 
grundläggande individskyddskrav, vilka består av: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). I enlighet med 
konfidentialitetskravet blev medarbetarna informerade om att deras enkätsvar kommer att 
bevaras under strikt konfidentialitet genom att ingen annan än författaren själv har tillgång till 
enkäterna. Medarbetarna har även fått en försäkran att de insamlade uppgifterna endast 
kommer att användas för forskningsändamål, det vill säga i enlighet till nyttjandekravet. 
Lagerarbetarnas svar var även helt anonyma och med hänsyn till informationskravet har 
medarbetarna före enkäterna blivit informerade om studiens syfte för att de sedan kunnat ta 
ställning till huruvida de vill medverka eller ej i undersökningen. De blev även informerade om 
att resultaten kommer att redovisas till organisationen som sedan visar upp de vid 
arbetsplatsmöte. Enkäten förklarades vara helt frivillig, vilket således innebär att studien även 
uppfyller samtyckeskravet.  
 Som före detta medarbetare vid arbetsplatsen där studien tog plats har medarbetaren försökt 
motivera denna studie över ett års tid, vilket även besvarats med goda responser. Första 
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konkreta kontakten togs med författarens dåvarande arbetsledare i september 2006 där denne 
motiverade att studien skulle kunna ta plats under de olika arbetsgruppernas veckomöten. När 
författaren sedan var klar med mätinstrumentet i november 2006 och sökte medgivandet av 
organisationens HR-ansvarige fick författaren ett negativt besked eftersom det inte hade råd att 
släppa fram medarbetare ur produktionen för att ta del av en enkätstudie veckorna före jul. I 
februari 2007 bedrevs studien på sju olika gruppmöten. Författaren inledde eller avslutade 
arbetsplatsmötena med enkätundersökningen som i genomsnitt tog 15 minuter för presentation, 
enkätsvar samt uppföljande frågor.  
 
 

Resultat 
 
Före studiens huvudresultat redovisas först mätinstrumentets interna konsistens för vardera 
index samt deras medelvärden och standardavvikelser (se tabell 1). Samtliga index erhöll 
acceptabla nivåer med reliabilitetsvärden mellan .79 och .93. 
 
Tabell 1  
Medelvärde, standardavvikelse och Cronbachs alfa på index (n=99)  
 

 

Index   M SD items α 
 

 

1. Ackordsinställning  3.80 1.05 9 .80 
2. KASAM   4.56 0.84 13 .79 
3. Organisationsengagemang 3.95 0.97 15 .84 
4. Psykosomatisk stress  2.81 1.14 19 .93 
 

 

Not. Medelvärdens variationsområde 1-7. 
 
 Ett t-test förklarade att det fanns en signifikant skillnad mellan medarbetarnas medelvärden 
för organisationsengagemang för dem som arbetade dagtid respektive 2-skift (t94 = -4.96, p < 
0.001). De medarbetare som arbetade dagtid erhöll ett medelvärde på 3.3 (SD = 0.88) medan 
de som arbetade 2-skift erhöll ett medelvärde på 4.2 (SD = 0.85). 2-skift inkluderas av de 
medarbetare (n = 66) som växelvis arbetade från klockan 6.00 till 14.30 vecka 1 och från 14.30 
till 22.50 vecka 2. 
 Ackordsinställning korrelerade signifikant med samtliga begrepp (se tabell 2), vilket innebar 
att ju mer positivt inställda medarbetarna var till ackordssystemet desto högre värde av 
KASAM och organisationsengagemang. Däremot innebar ju mer negativ attityd till ackordet 
desto högre värde av psykosomatisk stress samt att ju längre anställningstid innebar desto mer 
negativ ackordsinställning. Vidare korrelerade anställningstid även signifikant med samtliga 
begrepp (se tabell 2) exklusive självupplevd stress där endast en tendens kunde utläsas (r = 
0.19, n = 99, p < 0.054).  
 I en multipel regressionsanalys (stepwise) påvisades en modell (R = 0.51, Adj R = 0.50) där 
KASAM och ackordsinställning hade en signifikant dämpande inverkan på den beroende 
variabeln psykosomatisk stress.  Den starkaste prediktorn var KASAM (β = -.51, t = -6.29, p < 
0.0001) som erhöll en unik inverkan på 43 % av variansen i psykosomatisk stress. Den 
signifikanta betaeffekten innebär således att ett högt värde av KASAM predicerade ett lågt 
värde av psykosomatisk stress. Ackordsinställning (β = -.32, t = -3.93, p < 0.0001) bidrog 
sedan med ytterliggare 8 % av den förklarade variansen medan organisationsengagemang (β = 
-.02, t = -.23, p <.82) exkluderades från modellen. Med andra ord predicerade en positiv 
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inställning till ackordslönesystemet låg psykosomatisk stress medan organisationsengagemang 
inte erhöll ett signifikant betavärde.  Inga fler faktorer ingick i modellen. 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan index och anställningstid 
 

 

Index   1 2 3 4                  5 
 

 

1. Ackordsinställning  
2. KASAM   .46**   
3. Organisationsengagemang .55** .41**  
4. Psykosomatisk stress                        - .55**           - .66**           - .39**  
5. Anställningstid                                    - .20*             - .37**           - .21*             .19† 
 

 

** p <.01, *p <.05, †p <.1 
    

 
Diskussion 

 
Forskningsfrågan besvarades således med en signifikant modell för självskattad psykosomatisk 
stress där medarbetarnas KASAM och inställning till ackordslönesystemet tillsammans 
förklarade upp till hälften av den totala variansen. Vidare fastslås det även av resultatet att ju 
högre värde medarbetarnas KASAM genererade desto mindre psykosomatisk stress. Däremot 
visades att ett negativt värde av ackordsinställning genererade ett högre värde av 
psykosomatisk stress. Av pearsonkorrelationerna gick det även att utläsa att det fanns ett 
positivt samband mellan ackordsinställning och KASAM samt till organisationsengagemang. 
Med andra ord innebär detta att ju högre KASAM och organisationsengagemang desto godare 
inställning till lönesystemet.      
 Vidare påvisades att organisationsengagemang erhöll åtskilda medelvärden beroende på om 
medarbetarna arbetade endast dagtid respektive 2-skift. De medarbetare som arbetade endast 
dagtid erhöll ett lägre värde av engagemang till organisationen.  
 Resultatet visade även att anställningstid korrelerade signifikant med samtliga begrepp 
exklusive psykosomatisk stress men där åtminstone en stark tendens fanns. Anställningstid 
hade ett negativt samband med ackordsinställning, KASAM och organisationsengagemang 
medan sambandet med psykosomatisk stress korrelerade positivt. Med andra ord säger detta att 
ju längre anställningstid inom organisationen desto sämre värden för medarbetarnas inställning 
till ackordet, KASAM, organisationsengagemang samt högre psykosomatisk stress. Den 
genomsnittliga anställningstiden som låg under fyra års tid är också anmärkningsvärd i detta 
sammanhang. Korrelationerna mellan begreppen samt den korta genomsnittliga 
anställningstiden hos medarbetarna kan i denna kontext ses som ett tecken på att ackordsarbetet 
är ett mindre hållbart belöningssätt i ett längre perspektiv.  
 Värt att notera var även att begreppen erhöll positiva medelvärden (se tabell 1); höga för 
ackordsinställning, KASAM, organisationsengagemang och lågt för psykosomatisk stress.  
Med tanke på att samtliga värden besvarades av medarbetare som arbetar för ackordslöner 
indikerar det att den aktuella studien inte kunde påvisa att ackordslöner var oförenliga med god 
hälsa, vilket således inte stöder tidigare forskning (Shirom, Westman & Melamed, 1999; 
Schleifer & Amick, 1989). Emellertid kan detta påstående ifrågasättas utifrån två premisser. 
Dels eftersom medarbetarnas egentliga prestationer inte har mätts i förhållande till begreppen 
samt eftersom samtliga värden är självskattade. I det senare fallet anser författaren att ett 
subjektivt självskattat mätinstrument alltid bör ifrågasättas, i synnerhet inom ramen för en 
naturvetenskapligt präglad studie. Att erhålla kontroll för svar som överensstämmer med 
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verkligheten verkar alltid något problematiskt då författarens hypotes är att informanter snarare 
tenderar att fylla i högre än lägre värde gällande sin egen hälsa. Statistiskt sett visade studien 
annars god reliabilitet med höga Cronbachs alfa för de index som resultaten bygger på.  
 Studiens förmodligen främsta begränsning var kanske att inget mått för prestationer mätts i 
relation till hälsa. Medarbetarnas egentliga prestation under löneformen kan ha varit ett 
lämpligare mått för ackordet i sig än inställningen till löneformen. Detta kan dock vara av vikt 
att ta hänsyn till i framtida forskning. En annan aspekt som kan vara av vikt att studera i detta 
sammanhang är även den faktiska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron (bortfallet) i den aktuella 
studien kan också ha gett ett något snedvridet resultat då de sjukskrivna medarbetarna inte var 
representerade i studien. Framförallt om det förefaller så att de som inte medverkat i studien, 
det vill säga de som varit lediga eller sjukskrivna egentligen erhåller ett lägre värde av 
KASAM och har en negativare inställning till ackordet. Ytterliggare en begränsning är att den 
aktuella studien som är en tvärsnittsstudien inte kan leda till säkra slutsatser om orsak och 
verkan. För framtida forskning skulle det därför vara intressant att följa ackordsinställning över 
tid longitudinellt för att klargöra kausaliteten. Vidare skulle författaren även vilja se alternativa 
mätinstrument för att mäta självskattad hälsa som kanske är mer lämpade än det instrument 
som användes i den aktuella studien. Vidare kommer dock frågan om hur hälsa ska definieras 
att kvarstå och därför måste mätinstrumentet konstrueras i enlighet till dess kontext. 
 Avslutningsvis hoppas författaren med tanke på de höga värdena för hälsa, (då i synnerhet 
de höga värdena för KASAM) att studien lyckats skildra vikten av att eftersträva ett 
hälsobefrämjande arbetsklimat eller med andra ord, ett salutogenetiskt förhållningssätt på en 
arbetsplats där ackordslönesystem tillämpas. Ett förhållningssätt som författaren förespråkar i 
enlighet med Eriksson och Lindström (2006) och som alltså bör praktiseras och tillämpas i allt 
större utsträckning på arbetsplatser än vad som görs idag. För framtida forskning skulle 
författaren vilja se vidare studier även inom andra områden som behandlar fenomenet pengar 
som incitament. Ett fruktbart föremål för dylik forskning kan vara inom psykiatrin eller inom 
andra behandlande verksamheter och då i synnerhet de kognitivt beteende terapeutiska 
präglade verksamheterna som tillämpar materiella belöningar i enlighet med Le Grands (2003) 
definition, det vill säga för upprätthållandet av önskvärda beteenden.  
 
 

Referenser 
 
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). Gränslöst 

arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 
Antonovsky, A. (1998). Hälsans mysterium (M. Elfstadius, övers.). Köping: Natur och kultur. 

(Originalarbete publicerat 1987) 
Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of sense of coherence scale. Social 

Science & Medicine, 36, 725-733. 
Asplund, J. (1987). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. 
Dallner, M., Elo, A.-L., Gamberale, F., Hottinen, V,. Knardahl, S., Lindström, K., et al. (2000). 

Validation of the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for psychological and social 

factors at work (Report No. 12). Nordic Council of Ministers, Copenhagen.  
Eriksson, M. & Lindström, B. (2006). Antonovsky´s sense of coherence scale and relation with 

health: a systematic review. J Epidemiol Community Health, 60, 376-381.  
Frølich, A., Talavera, J. A., Broadhead, P., & Dudley, R. A. (2007). A behavioral model of 

clinician responses to incentives to improve quality. Health Policy, 80, 179-193. 
Gardell, B. (1971). Produktionsteknik och arbetsglädje – En socialpsykologisk studie av 

industriellt arbete. Stockholm: Personaladministrativa rådet. 



 - 12 - 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. (1990). Forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Jenkins, G. D., Gupta, N., Mitra, A., & Shaw, J. D. (1998). Are financial incentives related to 
performance? A meta-analytic review of empirical research. Journal of Applied Psychology, 

83, 777-787. 
Johansson, M., & Töråsen, L. (2005). Mellanchefers upplevelse av socialt stöd ur ett 

stressperspektiv. C-uppsats, Mälardalens högskola, Eskilstuna, Institutionen för Samhälls- 
och beteendevetenskap. 

Johnson, J. V., Stewart, W., Hall, E. M., Fredlund, P., & Theorell, T. (1996). Long-term 
psychosocial work environment and cardiovascular mortality among Swedish men. 
American Journal of Public Health, 86, 324-331. 

Johnson, M. (2004). Approaching the salutogenesis of sense of coherence: The role of ‘active’ 
self esteem and coping. British Journal of Health Psychology, 9, 419-432. 

Judiesch, M. K., & Schmidt, F. L. (2000). Between worker variability in output under piece-
rate versus hourly pay systems. Journal of Business and Psychology, 14, 529-552. 

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision Latitude, and mental strain: Implications for 
job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. 

Karasek, R. A., & Theorell, T. (1990). Healthy work. Stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York: Basic Books. 
Kumlin, T. (1998). Korruptionen av den existentiella insikten: en när (synt) läsning av den 

salutogenetiska modellen. I T. Kumlin (Red.), Röster om KASAM – 15 forskare granskar 

begreppet Känsla av sammanhang. Uppsala: Ord och Form. 
Landy, F., Quick, J. C., & Kasl, S. (1994). Work, stress and well-being. International Journal 

of Stress Management, 1, 33-73. 
Langelaan, S., Bakker, A. B., van Doornen, L. J. P., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and 

work engagement: Do individual differences make a difference? Personality and Individual 

Differences, 40, 521-532. 
Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to emotions: A history of changing outlooks. 

Annual Reviewed Psychology, 44, 1-21. 
LeBlanc, P. V., & Mulvey, P. W. (1998). How american workers see the rewards of work. 

Compensation and Benefits Review, 30, 24-28. Retrieved May 24, 2006 from ABI/INFORM 
Global. 

Le Grand, C. (2003). Lön för mödan? Arbetsmotivation och nya löneformer. I Å. Sandberg 
(red.), Ledning för alla? Stockholm: SNS Förlag. 

Maslach, C., & Schaufeli, W. B. (1993). Professional burnout: Recent developments in theory 

and research. Philadelphia: Taylor & Francis.  
Maslach, C. (2000). Sök orsaken till utbrändhet i organisationen. Fokus på arbetet, nr 3, ss. 5 
Maslach, C., & Leiter, M. P. (2001). Sanningen om utbrändhet – Hur jobbet förorsakar 

personlig stress och vad man kan göra åt det (M. Hagelthorn, övers.). Stockholm: Natur och 
Kultur. (Originalarbete publicerat 1997) 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annual Reviewed 

Psychology, 52, 397-422. 
Meyersson, E. M. (1997). Utfallsrelaterade belöningssystem och deras inflytande på löner, 

produktivitet och risk. Arbetslivsinstitutet: Stockholm 

Monat, A., & Lazarus, R. S. (1991). Stress and coping – An anthology (3rd Ed.). New York: 
Columbia University Press. 

Rynes, S. L., Gerhart, B., & Parks, L. (2005). Personnel psychology: Performance evaluation 
and pay for performance. Annual Reviewed Psychology, 56, 571-600. 



 - 13 - 

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship 
with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 

25, 293-315. 
Schleifer, L. M., & Amick, B. C. III. (1989). System response time and method of pay: Stress 

effects in computer-based tasks. International Journal of Human-Computer Interaction, 1, 

23-39. 
Shirom, A., Westman, M., & Melamed, S. (1999). The effects of pay systems on blue-collar 

employees’ emotional distress: The mediating effects of objective and subjective work 
monotony. Human Relations, 52, 1077-1097. 

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high effort/low reward conditions. J Occupational 

Health Psychology, 1, 27-41. 
Sundström-Frisk, C. (1990). Löneformens betydelse för hälsa och säkerhet. 

Arbetsmiljöinstitutet: Solna. 
Tishelman, C. (1998). Några kritiska reflektioner över vårt okritiska bruk av KASAM. I T. 

Kumlin (red.), Känsla av sammanhang i teori, empiri och kritik (ss. 79-90). Uppsala: Ord & 
Form. 

Wallgren, L. G., & Johansson Hanse, J. (2007). Job characteristics, motivators and stress 
among information technology consultants: A structural equation modeling approach. 
International Journal of Industrial Ergonomics, 37, 51-59.  

Weyers, S., Peter, R., Boggild, H., Jeppesen, H. J., & Siegrist, J. (2006). Psychosocial work    
stress is associated with poor self-related health in Danish nurses: A test of the effort-reward 
imbalance model. Scand J Caring Sci, 20, 26-34. 

 



 - 14 - 

Appendix 
 
Följande frågor handlar om upplevd stress som orsakats av arbetet. 
Ringa in den siffra som du tycker stämmer bäst in på följande påståenden utan att tänka efter 
för länge! Det är bra om du försöker känna efter lite hur du mått under de senaste månaderna 
och inte endast utgå från hur du mår idag! 
 
 
1. Jag förmår att koppla bort arbetet under min fritid. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
2. Jag präglas av en olust för att gå till arbetet. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
3. Jag är spänd och ängslig inför en ny arbetsvecka. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
4. Arbetet är stressigt. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
5. Jag mår illa på grund av arbetet. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
6. Jag präglas av svettningar. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
7. Jag har smärta/värk i nacke och axlar. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
8. Jag lider av yrsel. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
9. Jag präglas av trötthet. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 
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10. Jag präglas av nedstämdhet. 
 

Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 
 
 
11. Arbetet ger mig huvudvärk. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
12. Arbetet ger mig hjärtklappning. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
13. Jag lider av magbesvär. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
14. Arbetet har orsakat muskelspänningar hos mig. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
15. Jag lider av sömnsvårigheter. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
       
  
16. Jag präglas av oro o rastlöshet. 

  
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
     
17. Jag känner mig känslomässigt utmattad av arbetet. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
18. Jag har svårt att koncentrera mig i mina arbetsuppgifter. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 

 
 
19. Jag tenderar att glömma detaljer i mina arbetsuppgifter. 

 
Absolut inte         1         2         3         4         5         6         7         Instämmer helt 


