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Sammandrag 
 
Denna explorativa studie beskriver hur ekonomiska styrsystem kan påverka 

arbetsrelaterade stressdrivare, så kallade stressorer. Eftersom stress ger allvarliga 

konsekvenser för både anställda och organisationer är det viktigt att förstå vad som 

orsakar den. Styrsystems påverkan på stressorer är ett relativt outforskat område. Denna 

studie syftar till att beskriva hur ekonomiska styrsystem kan påverka stressorer, vilket 

kommande forskning skulle kunna undersöka djupare. De styrsystem som undersökts är 

budget, nyckeltal och incitamentsystem. För att undersöka hur stressorerna påverkas har 

Krav-Kontroll-Support-modellen använts. Datainsamlingen genomfördes på en 

försäljningsorganisation där tolv företagssäljare intervjuades. Studiens resultat visar att 

samtliga styrsystem kan påverka stressorerna och därigenom både öka och minska risken 

för stress. Det visade sig också att budgeten var det styrsystem som tenderade att ha 

tydligast påverkan på stressorerna. Att definitivt fastställa hur budget och de andra 

styrsystemen påverkar arbetsrelaterad stress är för tidigt att säga, men resultaten pekar på 

att vidare forskning inom området mycket väl skulle kunna visa sig fruktbar. 
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Styrsystem och stress 
Introduktion 
Arbetsrelaterad stress blir allt mer uppmärksammad och har stora konsekvenser för såväl 

anställda som organisationer. För den anställde kan stress ge påföljder på hälsan genom 

apati, ångest och trötthet. Även arbetsprestationen påverkas genom beslutssvårigheter, 

fler misstag och mentala blockeringar (Goldman & Drake, 2006; Stewart et al., 2003; 

Wang et al., 2004). För en organisation kan denna typ av stress leda till högre 

sjukfrånvaro, en ökad personalomsättning och en ökad olycksrisk (Elinson et al., 2004). 

Detta medför höga kostnader och den ineffektivitet som stressen medför kan slå hårt mot 

en organisations konkurrenskraft (Ongori & Agolla, 2008).  

 

Trots att det forskats länge kring vilka faktorer som driver fram stress finns få studier 

som undersöker vilka organisatoriska faktorer som kan påverka stress (Härenstam, 2008). 

Med tanke på stressens konsekvenser och det faktum att forskningen inte påvisat vilka 

organisatoriska faktorer som påverkar stress, är det angeläget att bredda detta 

forskningsområde. Resultatet av sådana studier kan hjälpa teoretiker att se stress och dess 

bakomliggande faktorer ur ett nytt perspektiv. Detta kan i sin tur bidra till att bredda 

forskningsområdet, vilket kan främja nya framsteg inom forskningen kring 

arbetsrelaterad stress. Vidare kan studierna hjälpa praktiker att förstå vad som påverkar 

och framkallar arbetsrelaterad stress vilket ger organisationens beslutsfattare större 

möjligheter att undvika stressens negativa effekter. 

Stress och arbetsprestation 

Stress har dock inte alltid negativa effekter på arbetsprestationen. Viss stress kan vara 

prestationshöjande eftersom den kan bidra till att den anställde bortser från oväsentliga 

detaljer i arbetet och istället koncentrerar sig på huvuddelarna i uppgiften, vilket minskar 

distraktionen och ökar effektiviteten (Anderson, 1976). Men i takt med att den anställdes 

stress ökar blir också risken större att viktiga detaljer i uppgiften förbises, vilket gör att 

arbetsprestationen blir lidande (Chajut & Algom, 2003; Easterbrook, 1959). Mycket 

stress kan också leda till att den anställde tappar fokus på arbetsuppgiften, gör 
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felbedömningar eller blir hämmad i sitt abstrakta tänkande (Holsti, 1978). Detta kan leda 

till att en stressad anställd utför sin arbetsuppgift sämre än motsvarande anställd som inte 

är stressad (Edwards et al., 2007; Leung et al., 2008). Således visar forskningen att viss 

stress kan vara prestationshöjande, men allteftersom stressen ökar, ökar också risken att 

arbetsprestationen sjunker. 

Stressorer  

Tre av de mest erkända och empiriskt bevisade faktorer som påverkar arbetsrelaterad 

stress är kraven på den anställdes arbetsprestation, den anställdes kontroll över 

arbetsprestationen, samt den anställdes möjlighet att få support i sitt arbete (Van der Doef 

& Maes, 1999; Häusser et al. 2010). De tre faktorerna krav, kontroll och support fungerar 

som stressorer, vilket innebär att de driver fram stress.  

 

Den första stressoren krav, innefattar de krav som den anställde upplever i sitt arbete. 

Några vanliga faktorer som styr kraven är den mängd arbete som behöver utföras, den 

arbetstakt och den arbetsinsats som krävs, samt tiden som finns tillgänglig för varje 

arbetsuppgift (Nixon et al., 2011). I takt med att kraven på arbetsprestationen höjs ökar 

också risken för stress (Gelsema et al., 2006; Robinson & Griffiths, 2005).  

 

Den arbetsrelaterade stressen påverkas också av den anställdes egen kontroll över sin 

arbetsprestation. En anställd som inte har möjligheten att påverka sitt arbetssätt och 

resultatet av sitt arbete, löper större risk att utveckla stress jämfört med en anställd som 

kan påverka sitt sätt att arbeta och sitt arbetsresultat (Day et al., 2009; Gelsema et al., 

2006; Miller, 1980; Silver & Wortman, 1980). Kontrollen ger också den anställde 

möjligheten att agera för att göra en stressande situation mindre intensiv, eller till och 

med eliminera den (Thompson, 1981). Hög kontroll, vilket också kan likställas med en 

hög grad av autonomi (Jex, 2002), minskar således risken för stress. 

 

Den tredje stressoren support påverkar också risken för stress (Väänänen, et al., 2005). 

Support handlar om möjligheten för de anställda att få hjälp och stöd i sitt arbete. Om 

anställda har möjlighet att få support i sitt arbete minskar risken för stress (Shen et al., 

2005; Jenkins & Elliott, 2004). Anledningen är att supporten har en dämpande effekt på 
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den stress som kan uppkomma genom de två stressorerna krav och kontroll. Således kan 

risken för stress minska om de anställda får möjligheten att hjälpa varandra och diskutera 

arbetsrelaterade frågor och problem. 

 

Upplevelsen av krav, kontroll och support i arbetet kan också påverkas av den anställdes 

arbetserfarenhet. Anledningen grundar sig i den anställdes tilltro till sin egen förmåga; 

anställda med längre erfarenhet tenderar att ha en högre tilltro än anställda med kortare 

erfarenhet (Bandura, 1977). Vidare visar studier att anställda med hög tilltro till sin egen 

förmåga tenderar att uppleva kraven som lägre och kontrollen som högre i jämförelse 

med anställda med låg tilltro (Mulki et al., 2008). Detta innebär att anställda kan uppleva 

olika påverkan på stressorerna beroende av sin arbetserfarenhet.  

Hur styrsystem kan påverka stress och stressorer 

På grund av konkurrens är många av dagens organisationer hårt styrda genom olika 

ekonomiska styrsystem (Nilsson et al., 2010). Framförallt är styrsystemen budget, 

nyckeltal och incitamentsystem vanligt förekommande och är ofta sammankopplade med 

varandra (Malmi & Brown, 2008). Dessa ställer krav på de anställda genom rapportering, 

övervakning och uppföljning. Som tidigare nämnts kan låg kontroll bidra till att öka 

stressen och eftersom styrsystem kan påverka hur anställda upplever kontroll (Gagné & 

Deci, 2005; Hopper & Macintosh, 1993), kan det också vara så att styrsystem påverkar de 

anställdas stress. Dock ökar acceptansen mot styrsystemen i takt med anställdas 

arbetserfarenhet (Alvesson & Kärreman, 2004), vilket kan innebära att erfarna anställda 

inte upplever att styrsystemen påverkar kontrollen. 

 

Det finns också några äldre studier som pekar på att de anställdas stress kan påverkas av 

organisationens specifika budgetmål (Hirst, 1983; Kenis, 1979; Weick, 1983). När 

budgetmålen sätts för högt ökar risken för stress hos de anställda. Risken kan minskas 

genom att sätta mål som är utmanande, men inte för svåra att uppnå (Kenis, 1979). Nivån 

på budgetmålen kan kopplas till stressoren krav, då ett högt budgetmål kan vara tecken på 

mycket arbete, vilket ökar kraven på arbetsprestationen. Även oklara budgetmål kan öka 

risken för stress eftersom de anställda inte vet vad de ska uppnå, vilket kan minska 

kontrollen över arbetssituationen (Hirst, 1983; Weick, 1983). 
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Ovanstående visar att styrsystem kan ha en stressande effekt på anställda. Å andra sidan 

kan styrsystem dämpa stressen genom att dessa sammanställer alla olika flöden i en 

organisation vilket ökar förutsägbarheten och kontrollen (Weick, 1983). Men trots att 

många organisationer planerar, budgeterar och prognostiserar blir inte utfallet alltid som 

de förutspått och dessutom finns risken att någon viktig variabel missas eller utelämnas, 

vilket skulle kunna innebära att de anställdas kontroll minskar. 

Varför studera styrsystems påverkan på stressorer 

På grund av organisationers omfattande ekonomiska styrning och stressens negativa 

konsekvenser är det intressant att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

styrsystem och arbetsrelaterad stress. Eftersom forskningen kring styrsystems påverkan 

på stress är ofullständig och det dessutom finns litteraturstudier som pekar på att området 

bör kompletteras (Shields et al., 2000; Luft & Shields, 2003), finns skäl att genomföra en 

studie kring styrsystems påverkan på stress. Föreliggande studie kommer därför ge en 

beskrivning av hur ekonomiska styrsystem kan påverka arbetsrelaterad stress.  

 

Syftet med denna studie är att utöka forskningsområdet och ge indikationer på hur 

ekonomiska styrsystem kan påverka stress. För att göra detta kommer en explorativ 

studie av en försäljningsorganisation genomföras. Eftersom styrsystemen budget, 

nyckeltal och incitamentsystem är vanligt förekommande och ofta är sammankopplade, 

kommer vi att studera hur dessa styrsystem påverkar stressorerna krav, kontroll och 

support. Vi kommer således inte att undersöka styrsystemens påverkan på 

stressreaktioner i människokroppen, utan endast styrsystemens påverkan på valda 

stressorer. Studien utgår från intervjuer med både erfarna och oerfarna anställda eftersom 

dessa förmodas kunna uppleva stressorerna olika. För att genomföra studien har en 

analysmodell konstruerats. Analysmodellen baseras på Krav-Kontroll-Support-modellen 

(Karasek, 1979; Johnson & Hall, 1988) som är dominerande inom stressforskningen och 

som använder stressorerna krav, kontroll och support som variabler (Häusser et al. 2010).  
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Teoretiskt ramverk 

Styrsystem 
För att förstå hur olika styrsystem påverkar stressorerna krav, kontroll och support är det 

viktigt att först förstå hur olika styrsystem skiljer sig åt. För att styra de anställda finns en 

rad olika styrsystem. Brown (2005) delar upp dessa i fem huvudgrupper; kulturella 

kontroller, planering, cybernetiska styrsystem, incitamentsystem och administrativa 

kontroller. Centrala och vanligt förekommande i många större organisationer är 

cybernetiska styrsystem. Till cybernetiska styrsystem räknas; budget, finansiella och 

ickefinansiella nyckeltal, samt hybrider av dessa (Brown, 2005).  

Budget 

Budgeten visar vilka förväntningar en organisation har på framtiden. För att dessa ska 

uppfyllas krävs att organisationens medlemmar utför olika aktiviteter såsom exempelvis 

försäljning på ett tillfredsställande sätt (Ax et al., 2009). Av de cybernetiska styrsystemen 

räknas budget vanligtvis till det mest använda och denna är ofta grunden i många 

organisationer. Budgeten har egenskapen att väva in flertalet av organisationens 

förhållanden till en helhet och används för att samordna olika processer, allokera resurser 

och planera verksamheten (Hansen et al, 2003). Budgeten är även viktig för att målsätta 

och utvärdera olika tidsperioder eller projekt i en verksamhet (Malmi & Brown, 2008).  

 

Nyckeltal 

Finansiella nyckeltal används för att mäta anställda och hålla dessa ansvariga för olika 

arbetsprocesser. Nyckeltalen kan, till skillnad från budget, användas för att punktstyra 

enskilda anställda och deras arbetsprocesser. Finansiella nyckeltal kan, men behöver inte 

alltid, ha en koppling till budgetprocessen. Exempel på finansiella nyckeltal kan vara 

avkastning på eget kapital och bruttomarginal på enskilda produkter. Icke-finansiella 

nyckeltal används på liknande sätt med skillnaden att de mäter arbetsprocesser istället för 

rent ekonomiska aspekter av verksamheten (Malmi & Brown, 2008). Några exempel på 

icke-finansiella nyckeltal är kundnöjdhet, tillverkade enheter per månad och antal 

kundbokningar per dag.  
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Incitamentsystem 

Ytterligare ett vanligt förkommande styrsystem är incitamentsystem, vars användning 

kraftigt ökat under de senaste decennierna (Rose & Manley, 2010). Styrsystemet är 

vanligt i organisationer eller avdelningar av organisationer som arbetar med försäljning 

(Onyemah & Anderson, 2009). Syftet med incitamentsystem är att de anställda ska 

motiveras av ekonomisk belöning eller något annat yttre belöningsmedel. Några exempel 

på incitamentsystem är bonussystem, provisionssystem och ackordslön (Bonner & 

Sprinkle, 2002). Ofta är incitamentsystemet kopplat till någon del i det cybernetiska 

styrsystemet som exempelvis budgeten (Malmi & Brown, 2008). I dessa fall belönas de 

anställda som överträffar budgeten. Budgeten sätter då en gräns för vad som räknas som 

tillfredställande och incitamentsystemet syftar till att motivera de anställda att prestera 

bättre än denna gräns (Ax et al., 2009).  

Krav-Kontroll-Support-modellen 
Karasek (1979) utvecklade i slutet av sjuttiotalet Krav-Kontroll-modellen (KK-

modellen), som avser visa hur objektiva faktorer påverkar anställdas stress. Modellen 

menar att arbetsrelaterad stress påverkas av två stressorer; krav och kontroll. Enligt 

modellen ökar risken för stress då det ställs höga krav på den anställde, samtidigt som 

denne har liten kontroll över att påverka utgången av sitt arbete. Vidare minskar risken 

för stress vid höga arbetskrav ifall den anställde har möjlighet att kontrollera sitt 

arbetsresultat. Några faktorer som kan påverka kraven är arbetsmängd, tidsbrist och 

arbetstempo. Exempel på faktorer som påverkar kontrollen är flexibilitet i 

arbetsprocessen, friheten att bestämma hur mycket tid som ska ägnas en viss 

arbetsuppgift, samt friheten att själv bestämma arbetshastigheten. Vidare visar också 

modellen att en kombination av låga arbetskrav och hög kontroll minskar risken för stress 

och även att förhållandet låga arbetskrav och låg kontroll minskar risken (Karasek, 1979). 

Störst risk för stress finns således då den anställdes arbetskrav är höga samtidigt som 

kontrollen över arbetet är låg. 

 

KK-modellen blev snabbt en dominerande modell och under slutet av åttiotalet 

kompletterades modellen med ytterligare en dimension; support (Johnson & Hall, 1988). 

Den nya modellen, Krav-Kontroll-Support-modellen (KKS-modellen), menar att den 
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Job Strain, Work Place Social Support, and Cardiovascular Disease:
A Cross-Sectional Study of a Random Sample of the

Swedish Working Population
JEFFREY V. JOHNSON, P H D , AND ELLEN M . HALL, MA

Abstract: This cross-sectional study investigates the relationship
between the psychosocial work environment and cardiovascular
disease (CVD) prevalence in a randomly selected, representative
sample of 13,779 Swedish male and female workers. It was found that
self-reported psychological job demands, work control, and co-
worker social support combined greater then multiplicatively in
relation to CVD prevalence. An age-adjusted prevalence ratio (PR)
of 2.17 (95% CM.32, 3.56) was observed among workers with high
demands, low control, and low social support compared to a low

demand, high control, and high social support reference group. PRs
of approximately 2.00 were observed in this group after consecu-
tively controlling for the effects of age together with 11 other
potential confounding factors. The magnitude of the age-adjusted
PRs was greatest for blue collar males. Due to the cross-sectional
nature of the study design, causal inferences cannot be made. The
limitations of design and measurement are discussed in the context
of the methodological weaknesses of the work stress field. (Am J
Public Health 1988; 78:1336-1342.)

Introduction
The role of a stressful work environment in the devel-

opment of cardiovascular disease (CVD) is a matter of
current interest.'"* A model of job stress—the demand
control model—has been proposed by Karasek.' The model
predicts that biologically aversive strain will occur when the
psychological demands of the job exceed the resources for
control over task content. The research of Karasek, Theorell
and colleagues suggests that it is this combination of high
demands and low control that produces job strain.^~'^ Work-
ers in high strain jobs have been shown to have greater risk
of developing CVD. ^ - ' ^

However, important methodological challenges to etio-
logical inference remain in the occupational stress field"'"
despite 20 years of research. These include: an over-reliance
on cross-sectional as opposed to prospective designs; lack of
generalizability due to the frequent restriction of samples to
healthy, employed males; lack of valid and reliable measures
of chronic disease outcomes; lack of exposure data with
stress being evaluated on the basis of only a single measure
in time; and incomplete models of the stress process. Inves-
tigations using the demand-control model have addressed a
number of these problems.'^ However, the model itself has
been criticized for not including other, equally important,
psychosocial work characteristics.*

Although the cross-sectional design of the present study
does not permit causal inferences, it does address two of the
diflRculties mentioned above: restricted samples amd incom-
plete modeling. Our study group consists of a random sample
of both men and women which is representative of the entire
working population of Sweden. Also, the demand-control
model has been redefined by the addition of work related social
support. Previous research has suggested that social support
may serve to modify the impact of psychological demands
both on and oflFthe job. '̂̂  A number of prospective studies
have found an association between general social network
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FIGURE 1—Demand-Control-Support Model

interaction and total mortality incidence. '*'^' Inadequate work
place social support and social isolation has been shown to be
associated with a higher incidence of angina pectoris among
male workers in Israel ;̂ ^ a greater incidence of coronary heart
disease among female clerks;^' psychological problems among
air traffic controllers ; '̂'higher cholesterol values among those
whose work mates were constantly changing;^^ higher levels
of illness among the unemployed;̂ *-^^ a greater physical health
impact from perceived stress among male petrochemical
workers^^'^' and increased job stress and psychological strain
among men in 23 occupations.'" Studies which have looked at
the moderating or so-called "buffering" efFect of social sup-
port have found that it ameliorates the impact of perceived
stress and job strain on physical and mental health.^°''^

None of the research on social support and CVD to date
has been linked with the demand-control formulation. This
was an impetus to the present study and to the development
of the model shown in Figure 1.

In the Demand-Control-Support model work-related
social support has been dichotomized into isolated or collec-
tive conditions, thereby redefining the process of job strain
(indicated by the diagonal arrows in Figure 1). This model

1336 AJPH October 1988, Vol. 78, No. 10

att även inkludera kollektiva faktorer kring arbetet. Sedan KK/KKS-modellerna 

presenterades har de varit dominerande inom stressforskningen och har tillämpats i ett 

stort antal studier (Häusser et al. 2010). De senaste 30 årens forskning med KK/KKS-

modellen har granskats och dessa studier visar på ett starkt empiriskt stöd för modellen 

(Van der Doef & Maes, 1999; Häusser et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-Kontroll-Support-modellen (Johnson & Hall, 1988). 

Kritik mot KKS-modellen 

Det ska påpekas att KKS-modellen avser att förklara hur objektiva faktorer kan påverka 

anställdas stress. Merparten av tidigare forskning som gjorts bygger dock på subjektiva 

uppfattningar gällande hur anställda upplever sina objektiva faktorer. Detta kan i sin tur 

riskera att snedvrida resultaten av studierna och därigenom validiteten av modellen och 

dess empiriska stöd (Van der Doef & Maes, 1999). Vidare finns viss kritik mot avsaknad 

anställdes support från kollegor och möjlighet till interaktion med dessa också påverkar 

stress (Se figur 1). KKS-modellen menar att då den anställde har höga krav och låg 

kontroll över arbetet kan möjligheten till support i arbetet moderera stressen (Johnson & 

Hall, 1988). Genom att addera supportdimensionen har modellen utvecklats från att 

endast vara fokuserad på enskilda anställdas relation till arbetet, till att även inkludera 

kollektiva faktorer kring arbetet. Sedan KK/KKS-modellerna presenterades har de varit 

dominerande inom stressforskningen och har tillämpats i ett stort antal studier (Häusser et 

al. 2010). De senaste 30 årens forskning med KK/KKS-modellen har granskats och dessa 

studier visar på ett starkt empiriskt stöd för modellen (Van der Doef & Maes, 1999; 

Häusser et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-Kontroll-Support-modellen (Johnson & Hall, 1988).  
 
Modellen beskriver hur olika kombinationer av krav, kontroll och support kan påverka 
stress. Högst risk för stress löper en individ vars arbete har höga krav, låg kontroll och låg 
support. Dessa individer befinner sig i boxen ”high strain isolated”. Lägst risk för stress 
löper individer vars arbete har låga krav, hög kontroll och hög support. Dessa individer 
befinner sig i boxen ”low strain collective”.  
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Kritik mot Krav-Kontroll-Support-modellen 

Det ska påpekas att KKS-modellen avser att förklara hur objektiva faktorer kan påverka 

de anställdas stress. Merparten av tidigare forskning bygger dock på subjektiva 

uppfattningar gällande hur de anställda upplever sina objektiva faktorer. Detta kan i sin 

tur snedvrida resultaten av studierna och därigenom validiteten av modellen och dess 

empiriska stöd (Van der Doef & Maes, 1999). Vidare finns viss kritik mot avsaknad av 

experimentella studier anknutna till modellen. Genom att ytterligare underbygga 

modellen med experimentella studier skulle kausaliteten mellan stress och stressorerna 

krav, kontroll och support få ett ännu starkare empiriskt stöd, eftersom en experimentell 

studie anses kunna isolera stressorernas påverkan på stress (Häusser et al, 2010). 

 

Ännu en svårighet angående studier med KKS-modellen är att det kan vara svårt att fånga 

exempelvis kraven på arbetet. Eftersom olika yrkesgrupper kan ha olika värderingar finns 

en risk att det som den ena yrkesgruppen uppfattar som höga krav på arbetet, inte 

uppfattas som höga krav av den andra yrkesgruppen. Den viktigaste orsaken till att 

anställda upplever höga krav i sitt arbete tillskrivs ofta arbetsmängden (Karasek & 

Theorell, 1990). Dock kan yrkesgrupper som exempelvis lärare uppfatta interaktionen 

med studenterna som mer stressande än arbetsmängden i sig (Kasl, 1996; Verhoeven et 

al., 2003). Detta kan göra det svårt att operationalisera modellens variabler, vilket kan 

öka risken för missvisande resultat. 

 

Kritik har också riktats mot svårigheter att skilja på stressorerna krav och kontroll. Det 

kan finnas en risk att samma organisationsfaktor påverkar båda stressorerna samtidigt. Ett 

sådant exempel är lönesystem baserat på ackord (Karasek & Theorell, 1990). Denna typ 

av lönesystem innebär att arbetstagarna får en ersättning som är beroende av deras 

arbetsprestation. Vid en första anblick kan det tolkas som att ett sådant system endast 

handlar om att öka den anställdas kontroll, eftersom det borde ge den anställde friheten 

att arbeta i den takt som den själv önskar. Dock visar en studie av Kasl (1989) att 

ackordslöner också har en påverkan på stressoren krav. Anledningen är att ackordslönen, 

till skillnad från traditionell månadslön, för med sig en osäkerhetsaspekt och dessutom 

kan bidra till att höja kraven från exempelvis chefer, kollegor eller nya produktionsmål. 
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Ackordslönen inbringar således en sorts falsk kontroll som i själva verket innebär ökade 

arbetskrav (Kasl, 1989). 

 

Trots ovan nämnd kritik har den senaste forskningen visat att KKS-modellen har ett 

starkt empiriskt stöd (Häusser et al., 2010). Forskningen bemöter också den negativa 

kritik som Van der Doef & Maes (1999) anfört. Därför anser vi att modellen har ett starkt 

empiriskt stöd vilket är ett krav för att användas i föreliggande studie. Gällande kritiken 

mot svårigheterna med att operationalisera modellen har två pilotstudier genomförts för 

att senare på ett precist och önskvärt sätt fånga relevant data. För att beskriva respektive 

stressor för respondenterna har vi dessutom valt de bakgrundsfaktorer som passar utifrån 

syftet och vald organisations arbetsätt. Slutligen kommer vi även beakta problemen kring 

att rörliga lönesystem kan ge en falsk känsla av kontroll, samt den skillnad som olika 

professioner kan uppleva kring arbetets påverkan på stressorerna.  
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Metod 
Analysmodell 

Utveckling av analysmodell och operationalisering via pilotstudier 

En utmaning i denna studie har varit att utveckla och operationalisera vår analysmodell. 

Initialt var tanken att undersöka styrsystemen; budget, finansiella nyckeltal och icke-

finansiella nyckeltal. Genom att göra detta skulle cybernetiska styrsystem täckas in och 

eventuell påverkan på stressorerna undersökas. Den första analysmodellen som innehöll 

budget, finansiella nyckeltal och icke-finansiella nyckeltal testades och 

operationaliserades via en pilotstudie (se bilaga 1). För pilotstudie 1 valde vi att intervjua 

två anställda som arbetar inom försäljningsbranschen eftersom det var inom denna 

bransch som vi avsåg göra vår studie.  

 

Under pilotstudie 1 upptäcktes att respondenterna hade svårt att urskilja hur finansiella 

respektive icke-finansiella nyckeltal, isolerade från varandra, påverkade stressorerna 

krav, kontroll och support. Det konstaterades också att vissa frågor hade en otydlig 

utformning, vilket gjorde det svårt för respondenten att besvara frågan. Vidare visade 

pilotstudie 1 att intervjuformatet passade studien med tanke på att vi kunde utveckla 

frågor som respondenterna inte förstod och dessutom fördjupa oss i detaljer kring 

stressorernas påverkan genom att ställa följdfrågor. Det framkom också att 

respondenterna ibland hade svårt att förstå vad som menades med krav, kontroll och 

support. Detta indikerade att frågorna måste omarbetas och stressorerna förklaras.  

 

Efter att ha utfört pilotstudie 1 gjordes en rad förändringar i analysmodellen och dess 

operationalisering. Eftersom finansiella och icke-finansiella nyckeltal var svåra för 

respondenterna att särskilja, sammanfördes finansiella och icke-finansiella nyckeltal till 

endast ett begrepp; nyckeltal. Eftersom två styrsystem sammanfogades till ett gav det oss 

utrymme att addera ytterligare ett styrsystem; incitamentsystem. Anledningen till att vi 

valde incitamentsystem är att det idag blir allt vanligare att använda dessa (Rose & 

Manley, 2010), vilket ökar behovet av att förstå hur dessa kan påverka stressorer. Vidare 

hade respondenterna svårt att ta till sig begreppen budget och nyckeltal, varför vi valde 

att omformulera dessa till budgetmål och nyckeltalsmål vilka är mer praktiskt anknutna. 
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Eftersom vi också upptäckte problem gällande respondenternas förståelse för krav, 

kontroll och support valde vi att även omarbeta operationaliseringen. För att underlätta 

för exempelvis förståelsen av begreppet krav, ställde vi först en allmän fråga om krav på 

arbetet för att sedan undersöka respektive styrsystems påverkan på krav. Anledningen var 

att respondenterna lättare skulle kunna relatera till och förstå begreppet krav när de först 

besvarat den allmänna frågan. För att öka sannolikheten för respondenterna att förstå 

stressorerna förklarades dessa innan intervjuerna började. 

 

Efter att ha gjort dessa ändringar genomfördes ännu en pilotstudie (se bilaga 2) för att 

utveckla frågorna och operationaliseringen ytterligare. Vid pilotstudie 2 genomfördes två 

intervjuer med nya respondenter, även denna gång från försäljningsbranschen. Det som 

framkom vid pilotstudie 2 var att frågorna nu fungerade bättre och att ordningsföljden 

gjorde det lättare för respondenterna att förstå innebörden av stressorerna krav, kontroll 

och support. Dock upptäckte vi att det var bättre att förklara varje stressor separat innan 

vi ställde frågor om stressorens påverkan på respektive styrsystem.  

 

Det framkom också att problemen med att identifiera nyckeltalens påverkan försvann, 

samtidigt som det nya styrsystemet incitamentsystem fungerade bra att operationalisera. 

Inför den slutgiltiga operationaliseringen utryckte vi oss dock i termer av 

provisionssystem, istället för incitamentsystem, eftersom respondenterna menade att 

begreppet används inom försäljningsbranschen. Slutsatsen av pilotstudie 2 var att 

operationaliseringen av vår analysmodell fungerade önskvärt och således behövdes inte 

fler pilotstudier utföras. 

Analysmodell för styrsystemens påverkan på stressorerna 

Som tidigare beskrivits har vi valt att fokusera på hur de tre styrsystemen budget, 

nyckeltal och incitamentsystem kan påverka stressorerna krav, kontroll och support. 

Genom att sammanfoga teorierna kring styrsystem med KKS-modellen skapas en 

analysmodell som används för att undersöka hur styrsystemen kan påverka stressorerna 

(Se figur 2). Om styrsystemen har en påverkan på stressorerna krav, kontroll och support, 

visar KKS-modellen att styrsystemen också kan ha en påverkan på de anställdas stress.  
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Figur 2. Analysmodell för att undersöka styrsystemens påverkan på stressorer. 

 

Operationalisering av analysmodell 

När båda pilotstudierna genomförts fastställdes hur den slutgiltiga analysmodellen skulle 

operationaliseras. Innan intervjufrågorna (se bilaga 3) ställdes, definierades först aktuell 

stressor. Efter att den första stressoren förklarats, ställdes frågor om respektive 

styrsystems påverkan på denna stressor. Därefter förklarades nästa stressor och detta 

följdes av frågor angående respektive styrsystems påverkan på stressoren. Samma 

turordning gäller också för den sista stressoren. När vi undersökte hur budget, nyckeltal 

och incitamentsystem kan påverka kraven på arbetssituationen ställdes följande frågor: 

 

•  Budget - Krav: Upplever du att ditt budgetmål påverkar kraven på din 

arbetsprestation? Om ja, hur? 

•  Nyckeltal - Krav: Upplever du att dina nyckeltalsmål påverkar kraven på din 

arbetsprestation? Om ja, hur? 

•  Incitamentsystem - Krav: Upplever du att provisionssystemet påverkar kraven på 

din arbetsprestation? Om ja, hur? 

 

Genom att ställa frågor direkt kopplade till respektive styrsystem gav det oss information 

angående vilken påverkan respektive styrsystem har på stressoren krav. Dessutom kunde 

vi följa upp eventuell påverkan genom att ställa följdfrågor kring hur respondenten 
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upplevde sambandet. Detta gav oss information angående eventuella faktorer i det 

specifika styrsystemet som kunde påverka stressoren. För att sedan undersöka hur 

respektive styrsystem kan påverka stressoren kontroll ställdes följande frågor: 

 

•  Budget - Kontroll: Upplever du att ditt budgetmål påverkar dina möjligheter att 

kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur? 

•  Nyckeltal - Kontroll: Upplever du att användningen av nyckeltalsmål påverkar 

dina möjligheter att kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur? 

•  Incitamentsystem - Kontroll: Upplever du att användningen av provisionssystemet 

påverkar dina möjligheter att kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om ja, 

hur? 

 

På samma sätt som tidigare gav frågorna oss information angående eventuella kopplingar 

mellan stressoren kontroll och respektive styrsystem. Eventuell påverkan följdes upp 

genom direkta följdfrågor. Slutligen ställdes frågor gällande kopplingen mellan stressoren 

support och respektive styrsystem: 

 

•  Budget - Support: Upplever du att ditt budgetmål påverkar dina möjligheter att få 

support från kollegor och chefer i ditt arbete? Om ja, hur? 

•  Nyckeltal - Support: Upplever du att användningen av nyckeltalsmål påverkar dina 

möjligheter att få support från kollegor och chefer i ditt arbete? Om ja, hur? 

•  Incitamentsystem - Support: Upplever du att användningen av provisionssystemet 

påverkar dina möjligheter att få support från kollegor och chefer i ditt arbete? 

 

Likt frågorna om stressorerna krav och kontroll gav ovanstående frågor oss information 

angående eventuella kopplingar mellan stressoren och styrsystemet. Om kopplingar 

upptäcktes följdes sambandet upp genom ytterligare frågor. 

Definition av stressorer för respondenterna 
Vid definitionen av stressorerna användes de grundfaktorer som Karasek (1979) 

respektive Johnson & Hall (1988) använt som frågor i sina undersökningar med KK- och 

KKS-modellerna. För att förklara och beskriva vad stressoren krav betyder användes tre 
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av Karaseks (1979) grundfaktorer; vilken arbetstakt som krävs på jobbet, vilken 

arbetsmängd som behöver utföras och vilken tid som finns för varje arbetsuppgift. Vi har 

valt dessa tre eftersom de alla påverkar stressoren krav och på ett enkelt sätt förklarar vad 

stressoren står för. För att förklara och exemplifiera stressoren kontroll användes Johnson 

& Halls (1988) grundfaktorer; frihet att själv bestämma hur mycket arbete som ska ägnas 

en viss arbetsuppgift, frihet att själv bestämma när en arbetsuppgift ska utföras och 

friheten att själv bestämma hur en arbetsuppgift ska utföras. Vi valde dessa tre 

grundfaktorer därför att de påverkar kontrollen och dessutom är enkla för respondenterna 

att relatera till i sitt arbete. Slutligen användes även Johnson & Hall (1988) för att 

beskriva stressoren support. De tre grundfaktorerna var; att kunna interagera med sina 

kollegor angående arbetsrelaterade frågor, att kunna prata med sina kollegor under raster 

och luncher om arbetsrelaterade frågor och möjlighet att via möten eller andra forum 

diskutera arbetsrelaterade frågor. Vi har valt dessa tre därför att de är enkla att förstå och 

relatera till, samt att de beskriver stressoren på ett sätt som är önskvärt utifrån syftet med 

studien. 

Insamling av data 

Metod för insamling av data 

För att med hjälp av analysmodellen undersöka hur budget, nyckeltal och 

belöningssystem kan påverka stressorerna har en explorativ studie genomförts med 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi baserar studien på 

respondenternas subjektiva uppfattningar. Vidare innebär det också att intervjuerna utgår 

från den intervjumall som redovisats i operationaliseringen samtidigt som det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor. Metoden ger respondenterna en möjlighet att beskriva på 

vilka sätt de blir påverkade av styrsystemen (Bell, 2006), vilket kan hjälpa oss att 

upptäckta eventuell påverkan på stressorerna.  

 

Det begränsade antalet respondenter och deras subjektiva bedömningar skulle kunna vara 

negativa aspekter. Med tanke på studiens syfte bedömer vi ändå att semistrukturerade 

intervjuer lämpar sig bäst för att svara på vår frågeställning. Anledningen är att vi vill 

undersöka hur styrsystemen har en påverkan på stressorerna vilket innebär att varje 
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enskild respondents uppfattning är av intresse. Respondenterna har fått mycket utrymme 

att beskriva situationen, vilket ökat chanserna att få en rättvisande bild av hur de upplever 

påverkan. Undersökningen har endast genomförs på en organisation och endast en 

sammansättning av styrsystem, vilket innebär att generaliserbarheten blir begränsad 

(Saunders et al., 2009). Men eftersom studien är explorativ är syftet inte att göra 

generaliseringar utan att lägga grund för framtida forskning, vilket gör det lämpligt att 

endast undersöka en organisation med en viss sammansättning styrsystem.  

 

Ett alternativ till att göra semistrukturerade intervjuer är att göra en enkätstudie. Men med 

tanke på att vi undersöker ett relativt outforskat fenomen och vår forskningsfråga därför 

är oetablerad, kan vi riskera att gå miste om data som är relevant för frågeställningen. 

Kvantitativ datainsamlingsmetod hade förvisso kunnat innefatta ett större antal 

respondenter, men då vår avsikt inte är att helt och hållet förklara fenomenet, utan snarare 

att underlätta framtida forskning genom att uppmärksamma och peka på eventuella 

orsaker till att styrsystem kan påverka stressorerna (Saunders et al., 2009), väljer vi bort 

enkätstudien.  

 

Ytterligare ett alternativ hade varit ostrukturerade intervjuer, men denna metod hade givit 

oss svårigheter med att operationalisera analysmodellen. Eftersom analysmodellen 

baseras på KKS-modellen måste vi ha en viss struktur på våra intervjuer, annars riskerar 

vi att missa relevant information vilket innebär att vi inte kan använda oss av vår 

analysmodell. Ett tredje alternativ hade varit att använda helstrukturerade intervjuer. 

Nackdelen med ett sådant metodval är att vi riskerar att missa vilka faktorer som kan 

påverka stressorerna eftersom helstrukturerade intervjuer inte ger oss möjlighet att ställa 

följdfrågor (Saunders et al., 2009). 

Genomförandet av intervjuerna 

Vi började varje intervju med att presentera oss själva och kort berätta om bakgrunden till 

studien. Därefter gavs information om att studien behandlar budget, nyckeltal och 

incitamentsystems påverkan på de tre faktorerna krav, kontroll och support. Detta gjordes 

för att respondenten skulle få bättre förutsättningar att förstå studien och intervjufrågorna, 

men även för att skapa förtroende hos respondenten (Saunders et al., 2009). Därefter 
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förklarades att vi endast var intresserade av respondenternas uppfattningar i egenskap av 

anställda och kunde därför ge löfte om konfidentialitet för respondenterna. På grund av 

konfidentialiteten är också tabell 1 kodad. Vidare fick varje respondent frågan om 

intervjun kunde spelas in, något som samtliga respondenter godkände. Genom att spela in 

intervjuerna kunde respondenterna citeras ordagrant (Bell, 2006). I samband med detta 

informerades respondenterna om att de endast behövde besvara de frågor som de kände 

sig bekväma med och att de när som helst kunde välja att stänga av inspelningen.  

 

Inför intervjuserien bestämde vi vem av oss som skulle leda intervjun respektive vem 

som skulle notera svar, detta för att respondenten inte ska bli störd av att den person som 

ställer frågor samtidigt antecknar (Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna fick 

vissa respondenter svårigheter med att förstå en eller flera frågor. I dessa fall kunde vi dra 

nytta av intervjuformatet och ge en förklaring med exempel, vilket ökade förståelsen hos 

respondenterna (Bell, 2006). Efter intervjun tackade vi för respondenternas tid och 

engagemang, samt uppmanade respondenterna att inte tala med sina kollegor om 

intervjufrågorna, då vi önskade att respondenterna skulle komma till intervjun på samma 

premisser. Under sex arbetsdagars följd genomfördes två intervjuer per dag. Intervjuerna 

transkriberades samma dag för att inte missa viktiga intryck eller förvränga minnesbilden 

av händelser. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respondenternas arbetsplats 

för att dessa skulle känna sig bekväma (Saunders et al., 2009).  

Organisation, intervjuobjekt samt triangulering av resultat  

Innan huvudintervjuerna gjordes en intervju med försäljningschefen där uppgifter 

angående organisationen samt styrsystemens funktion och uppbyggnad inhämtades. 

Genom att göra detta kunde styrsystemen kartläggas vilket gav möjlighet att ställa 

relevanta följfrågor kring styrsystemens påverkan på stressorerna. För att ytterligare öka 

validiteten i studien triangulerades insamlad data (Yin, 2009). Efter genomförda 

huvudintervjuer gjordes ytterligare en intervju med försäljningschefen där insamlad data 

kring styrsystemens uppbyggnad och funktion kontrollerades. Genom att göra detta 

ökade trovärdigheten i de data som samlats in från huvudintervjuerna och dessutom 

minskades risken för feltolkning gällande hur styrsystemen fungerar och vidare påverkar 

stressorerna (Yin, 2009).  
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Studien genomfördes på en försäljningsorganisation som har ett tydligt inslag av 

styrsystemen budget, nyckeltal och incitamentsystem (Försäljningschef, 2011a). 

Anledningen till det specifika organisationsvalet är att konsekvenserna som styrsystem 

har på stressorer bör vara lättast att upptäcka i en organisation där styrsystemen är ett 

tydligt inslag i verksamheten. Vidare är styrsystem vanligt förekommande i 

försäljningsbranschen (Onyemah & Anderson, 2009), vilket innebär att en studie som 

baserar sig på anställda inom denna bransch kan ge viktiga implikationer för hur 

branschen kan minska påverkan på stressorerna.  

 

Den undersökta organisationen är en vinstdrivande organisation som befinner sig inom 

mediabranschen och arbetar med produktförsäljning via telefon till företag. 

Organisationen utgörs av ett litet företag som präglas av en försäljningsskultur där många 

anställda är målinriktade med ett förflutet inom elitidrottsvärlden (Försäljningschef, 

2011a). I samband med intervjuerna kunde uppgifterna gällande organisationskulturen 

bekräftas då vi observerade ett högt arbetstempo, hög musik, samt affärer som 

uppmärksammades genom ringningar i klockor och applåder. Organisationen använder 

individuell budget för respektive anställd vilken stäms av vid varje månadsslut. Vidare 

har varje anställd en fast och en rörlig lönedel. Den rörliga lönedelen, som kallas 

provision, är kopplad till hur mycket den anställde säljer. Slutligen används också 

nyckeltal för att mäta varje enskild anställds prestation. Några exempel på nyckeltal är; 

antal minuter per samtal/dag, avslut per samtal/dag, försäljning per dag, snittorder och 

återköpsfrekvens (Försäljningschef, 2011a; Försäljningschef, 2011b). 

 

 

Totalt genomfördes tolv intervjuer (se tabell 1) med företagssäljare (Account Managers). 

Eftersom de anställdas arbetserfarenhet kan påverka hur de upplever stressorerna 

(Bandura, 1977; Mulki et al., 2008), intervjuades företagssäljare med olika erfarenhet.Vi 

gjorde sex intervjuer med erfarna företagssäljare och sex intervjuer med oerfarna 

företagssäljare. De erfarna företagssäljarna hade alla arbetat längre än tre år och de 

oerfarna företagssäljarna hade alla arbetat kortare tid än ett år. Genom att intervjua 
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anställda med olika erfarenhet kan ytterligare information erhållas gällande hur 

styrsystemen kan påverka stressorerna.  Eftersom studiens syfte endast är att undersöka 

hur styrsystem kan påverka stressorer, har ingen uppdelning eller hänsyn tagits till 

respondenternas ålder eller kön, då vi inte avser att göra någon jämförelse. 

 

Respondent  Tid i minuter Datum 
Erfaren 1 25  2011-05-0X 
Erfaren 2 25  2011-05-0X 
Erfaren 3 30  2011-05-0X 
Erfaren 4 30  2011-05-0X 
Erfaren 5 30  2011-05-0X 
Erfaren 6 30 2011-05-0X 
Oerfaren 1 35  2011-05-0X 
Oerfaren 2 35  2011-05-0X 
Oerfaren 3 35  2011-05-0X 
Oerfaren 4 30  2011-05-0X 
Oerfaren 5 40  2011-05-0X 
Oerfaren 6 40  2011-05-0X 

Tabell 1. Redogörelse för genomförda intervjuer 
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Resultat av intervjuerna 

Budget 

Hur budget påverkar krav 

Erfarna företagssäljare upplever att budgeten påverkar kraven. Vidare menade 

respondenterna att nivån och målen för budgeten styr kraven på arbetsprestationen; ju 

högre budgetmål, desto högre krav upplevs. Några respondenter upplever också att 

kraven kan höjas då de själva har ansvar för att andra företagssäljare ska uppnå sina 

budgetmål. Något som modererar kraven är att budgetmålet sätts individuellt och att de 

själva har ett inflytande på det budgetmål som sätts, vilket gör dem delaktiga i att sätta 

kraven på sin arbetsprestation. (Erfaren 1-6, 2011) 

 

Oerfarna företagssäljare upplever också att budgeten påverkar kraven på 

arbetsprestationen. Alla menar att budgeten styr kraven och dessutom upplever alla utom 

en att arbetskraven är höga på grund av budgeten. Vidare uppger några respondenter att 

kravens nivå är kopplade till hur månadsförsäljningen är i förhållande till budgeten. Om 

respondenten ligger efter budget, vid exempelvis mitten av avstämningsperioden, 

upplever många oerfarna företagssäljare att kraven ökar. Flera upplever också ökade krav 

inför slutet av avstämningsperioden, i synnerhet då denne ligger efter sin budget. Vid en 

motsatt situation, där respondenten ligger före budgeten vid mitten av 

avstämningsperioden eller inför månadsslutet, upplever många att kraven minskar. Enligt 

respondenterna modereras kraven genom delaktigheten i att bestämma sitt budgetmål. 

(Oerfaren 1-6, 2011) 

Hur budget påverkar kontroll 

Majoriteten av erfarna företagssäljare menar att budgeten hjälper dem att få större 

kontroll över sin arbetsprestation. Budgeten hjälper dem att rationalisera arbetsprocessen 

och därigenom öka kontrollen av resultatet. Budgeten blir som ett slags verktyg för att 

kontrollera hur de ligger till i tid och prestation. Majoriteten anser också att de inte har 

några problem med att uppnå budgeten eftersom de har alla nödvändiga verktyg och den 

kunskap som behövs, vilket enligt dem själva gör att kontrollen över arbetsresultatet ökar. 

(Erfaren 1-6, 2011) 
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Oerfarna företagssäljare upplever också att budgeten kan påverka kontrollen. Majoriteten 

menar att budgeten kan sänka kontrollen vid de tillfällen då de ligger strax under sitt 

budgetmål och det är nära månadsavstämning. Dessa kan då känna sig pressade att uppnå 

sitt mål vilket kan resultera i en försämrad kvalitet i exempelvis säljsamtal med kunder. 

En respondent upplever dock en ökad kontroll vid samma situation. Anledningen är att 

budgeten kan hjälpa denne att ta tag i arbetsuppgifter som exempelvis att ringa upp 

kunder, vilket kan resultera i att budgetmålet uppnås och kontrollen ökar. Slutligen 

nämner också några respondenter att kontrollen kan öka därför att budgeten kan fungera 

som ett verktyg för att stämma av hur arbetet går och därigenom visa vad som behöver 

göras. (Oerfaren 1-6, 2011) 

Hur budget påverkar support 

Hälften av de erfarna företagssäljarna menar att budgeten inte påverkar supporten 

överhuvudtaget. Ett par respondenter upplever att deras möjlighet att få support inte 

påverkas, men att möjligheten att ge support kan öka eftersom budgeten indikerar när de 

ska hjälpa någon oerfaren att uppnå sitt budgetmål. En respondent menar också att 

möjligheten till att ge och få support kan minska när någon företagssäljare ligger nära sitt 

budgetmål och då upplever att det inte finns tid att hjälpa en annan företagssäljare, 

eftersom denne vill koncentrera sig på att uppnå sitt eget budgetmål. (Erfaren 1-6, 2011) 

 

När det gäller oerfarna företagssäljare framkom flera exempel på att budgeten kan 

påverka supporten från chefer och kollegor. Några respondenter nämner att budgeten kan 

sänka möjligheten till support därför de själva måste koncentrera sig på sitt eget 

budgetmål och därför inte har tid eller möjlighet ge varandra support. Vidare kan 

budgeten ge indikation på när de oerfarna företagssäljarna behöver hjälp, vilket kan öka 

möjligheterna till support. Dock finns det flera oerfarna företagssäljare som anser att det 

ibland kan bli för mycket support och påtryckningar gällande resultatet, vilket också 

innebär att supportens kvalitet minskar. Ibland kan det också hända att någon 

företagssäljare vill ha en kund för sig själv och därför inte vill lämna ut information till 

sina kollegor vilket minskar supporten. Slutligen nämner en respondent att mängden 

support styrs av hur mycket respektive företagssäljare säljer; en oerfaren företagssäljare 

som ligger bra till i förhållande till budget kan få mer support, eftersom erfarna 
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företagssäljare då tror extra mycket på denne och därigenom vill maximera resultatet. 

(Oerfaren 1-6, 2011) 

Budgetens påverkan på stressorerna 

För erfarna företagssäljare visar resultaten att budgeten kan höja kraven. Här finns en 

skillnad jämfört med oerfarna företagssäljare eftersom budgeten både kan minska och 

höja kraven hos dessa. Anledningen är att de oerfarna företagssäljarna upplever att 

kraven minskar när de ligger före budget, något som ingen av de erfarna företagssäljarna 

upplever. Vidare visar intervjuerna att budgeten kan öka kontrollen hos de erfarna 

samtidigt som de oerfarna upplever att kontrollen både kan öka och minska. Detta beror 

på att budgeten kan pressa de oerfarna företagssäljarna att arbeta på ett sätt som minskar 

kontrollen över arbetsprestationen. Resultaten visar också att budgeten både kan öka och 

minska supporten för båda grupperna. Dessutom visar resultatet att budgeten har en större 

påverkan på supporten för de oerfarna företagssäljarna eftersom dessa nämner fler 

situationer där supporten påverkas. Nedan sammanfattas dessa resultat i två separata 

tabeller. 

 

 

 

 

 
Tabell 2. Budgetens påverkan på stressorerna för erfarna företagssäljare. 
 

 

 

 

 
Tabell 3. Budgetens påverkan på stressorerna för oerfarna företagssäljare. 
 

 

Styrsystem Stressor Kan förstärka 
stressoren 

Kan försvaga 
stressoren 

Budget Krav √ - 

 Kontroll √ - 

 Support √ √ 

Styrsystem Stressor Kan förstärka 
stressoren 

Kan försvaga 
stressoren 

Budget Krav √ √ 

 Kontroll √ √ 

 Support √ √ 
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Ovanstående visar på en rad olika anledningar till att budgeten kan påverka stressorerna 

krav, kontroll och support. Under intervjuerna gjordes även några uttalanden som tyder 

på att budgeten har en påverkan på hur företagssäljarna upplever sitt arbete. 

 

Upplever du att ditt budgetmål påverkar kraven på din arbetsprestation?  
Om ja, hur? 
 

"Jag har en teori om det där, om man ligger efter vid halva 
tiden så känns det som kvicksand, ju mer man kämpar, ju sämre 
går det och ju mer stressad blir jag. Det är också något som 
kunderna hör att man bara försöker sälja på dem något. Kraven 
ökar mer och mer ju närmare avstämning man kommer, jag vet 
också att det är ett säljföretag vilket innebär att jag måste 
prestera." (Oerfaren 5) 
 
"Går det bra så tycker man inte att det är några problem. 
Ligger man efter budget så blir det väldigt stressigt." (Oerfaren 
4) 
 
"Väldigt mycket. Ligger man efter blir det ännu mer. Pressen 
ökar mer och mer. I början var det jobbigt att komma in i det. 
Sen när man är inne i det går det inte att hitta bortförklaringar, 
man måste lära sig alla produkter bra. Man måste utvecklas 
varje månad. Budgeten höjer kraven och stressen." (Oerfaren 2) 
 
"Jag tycker att mitt budgetmål var påfrestande i början, det kan 
det vara fortfarande också. När det går jävligt knackigt kan det 
vara psykiskt påfrestande i negativ bemärkelse med tanke på att 
det kan påverka hela livssituationen. Du kan gå neråt och undra 
vad fan som händer." (Erfaren 6) 
 

 
Upplever du att ditt budgetmål påverkar dina möjligheter att kontrollera 
resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur?  

 
"Ja, det är klart, i slutet av en månad hade jag bara några tusen 
kvar till mitt budgetmål, vilket gjorde att jag sprang runt här på 
kontoret som en galning och ringde på allt som jag kunde ringa 
på bara för att jag var tvungen att sätta min budget och det var 
också ett krav från min gruppchef för att han satt och försökte 
tagga mig, och då kom också stressen." (Oerfaren 3) 
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Nyckeltal  

Hur nyckeltal påverkar krav 

På frågan huruvida nyckeltalen påverkar stressoren krav menar majoriteten av de erfarna 

företagssäljarna att nyckeltalen inte påverkar kraven eftersom de menar att de inte måste 

uppfylla sina nyckeltalsmål så länge de uppfyller sina budgetmål. Ett par respondenter 

upplever att kraven höjs eftersom de vill uppnå sina mål och de flesta menar att det var 

viktigare att uppfylla sina mål som nyanställda eftersom det anses viktigast för oerfarna 

företagssäljare att uppnå nyckeltalsmålen. Detta medförde också att de flesta erfarna 

menar att nyckeltalen höjde kraven på arbetsprestationen när de var nya. (Erfaren 1-6, 

2011) 

 

Oerfarna företagssäljare upplever att nyckeltalen påverkar kraven på arbetet. Majoriteten 

menar att användningen av nyckeltal höjer kraven på arbetsprestationen. Anledningen är 

att de har tydliga mål som de måste uppfylla, som exempelvis en viss mängd samtalstid 

per dag, vilket följs upp av de erfarna företagssäljarna. Hur mycket kraven höjs beror på 

vilken arbetsprestation som krävs av den enskilde företagssäljaren; de respondenter som 

upplever minst krav är de som uppnår målen för exempelvis samtalstid med kunder utan 

att vidta särskilda åtgärder. Detta gör att nyckeltalsmålen blir mindre påtagliga i det 

dagliga arbetet. (Oerfaren 1-6, 2011) 

Hur nyckeltal påverkar kontroll 

Alla erfarna företagssäljare upplever att nyckeltalen ökar kontrollen över 

arbetsprestationen. Anledningen är att respondenterna tenderar att använda nyckeltalen 

som ett verktyg för att utvärdera sitt arbetsresultat och kan därigenom se vad de behöver 

förbättra och hur de ska gå tillväga. Detta gäller i synnerhet då det har gått dåligt. De 

upplever också budgeten som det primära målet och känner sig därför inte tvingade att 

uppnå nyckeltalsmålen, vilket gör att dessa inte sänker kontrollen. (Erfaren 1-6, 2011) 

 

Svaren från de oerfarna företagssäljarna visar att kontrollen kan minska på grund av 

användningen av nyckeltal. Hälften av respondenterna menar att kontrollen sjunker då 

nyckeltalsmålen får dem att flytta fokus från kvalitet, till kvantitet. Respondenterna 
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upplever att de inte kan utföra sitt arbete såsom de önskat, eftersom de fokuserar på att 

uppnå nyckeltalsmålen istället för att öka försäljningen, vilket är deras primära 

arbetsuppgift. Detta gäller exempelvis vid antal säljsamtal per dag. Resterande 

respondenter menar att nyckeltalsmålen inte påverkar kontrollen eftersom de inte behöver 

vidta några speciella åtgärder för att uppnå sina mål och därför inte behöver tänka på 

nyckeltalen, vilket gör att nyckeltalen inte påverkar kontrollen. (Oerfaren 1-6, 2011) 

Hur nyckeltal påverkar support 

Alla utom en av de erfarna företagssäljarna menar att nyckeltalen ökar möjligheterna till 

support från chefer och kollegor. Anledningen är att nyckeltalen hjälper till att ge en 

översikt av hur arbetet går, vilket också bidrar till att de erfarna företagssäljarna kan ge 

support till oerfarna företagssäljare. En respondent menar dock att nyckeltalen inte 

påverkar supporten överhuvudtaget. (Erfaren 1-6, 2011) 

 

Hos de oerfarna företagssäljarna har nyckeltalen en inverkan på möjligheterna till 

support. Majoriteten av respondenterna menar att nyckeltalen ökar deras support. 

Anledningen är att erfarna företagssäljare ofta ger dem extra support när de inte når 

nyckeltalsmålen. Det finns också några respondenter som menar att supporten ibland är 

oönskad eftersom siffrorna i nyckeltalen inte kan berätta hur hårt de har arbetat eller vad 

de har gjort för fel. De menar att supporten då kan bli missriktad och onödig, vilket 

hämmar deras incitament att be om support och de upplever därför att möjligheten till 

support minskar. Det finns också tillfällen då supporten minskar därför att respondenten 

måste koncentrera sig på att uppnå sina individuella nyckeltalsmål istället för att ge 

support till någon annan företagssäljare. (Oerfaren 1-6, 2011) 

Nyckeltalens påverkan på stressorerna 

Resultaten från både erfarna och oerfarna företagssäljare visar att nyckeltalen ökar kraven 

på arbetsprestationen. Det var dock en högre andel oerfarna företagssäljare som menade 

att nyckeltalen ökar kraven. Vidare uppger många erfarna företagssäljare att nyckeltalen 

höjde kraven mer när dessa var oerfarna. Det finns också ett mönster vad beträffar 

påverkan. Anledningen till att företagssäljare inte påverkas beror antingen på att de inte 

behöver uppnå nyckeltalsmålen eller att de uppfyller målen utan att behöva lägga om 
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arbetet. Gällande kontroll uppger de erfarna att kontrollen kan öka men inte minska. För 

de oerfarna är det tvärtom, kontrollen kan minska men inte öka. Skillnaden beror på att 

de erfarna ser nyckeltalen som ett verktyg vilket underlättar arbetet samtidigt som de 

oerfarna ser nyckeltalen som hinder för hur de ska utföra sitt arbete. Vad gäller supporten 

menar de erfarna företagssäljarna att nyckeltalen kan få supporten att öka men inte 

minska. De oerfarna företagssäljarna upplever också att supporten ökar men det finns 

också tillfällen då den kan minska. Detta beror på att de oerfarna företagssäljarna menar 

att nyckeltalen mäter fel saker, vilket också gör att det blir fokus på fel saker i supporten, 

något som enligt de oerfarna minskar möjligheten till support.  

 
 

 

 
 

Tabell 4. Nyckeltalens påverkan på stressorerna för erfarna företagssäljare. 
 

 

 

 

 
Tabell 5. Nyckeltalens påverkan på stressorerna för oerfarna företagssäljarna. 
 
 
Ovanstående visar en rad exempel där nyckeltalen kan påverka stressorerna krav, kontroll 

och support. Slutligen vill vi även lyfta fram ett par uttalanden som stödjer att 

användningen av nyckeltal kan påverka företagssäljarnas upplevelser av stressorerna. 

 
Upplever du att dina nyckeltalsmål påverkar kraven på din arbetsprestation? Om ja, hur?  
 
 

"Nej, det är bara ett stressmoment. Jag har ju sagt att jag ska 
prata si och så länge. Nyckeltalen tar bort fokus från kvaliteten 

Styrsystem Stressor Kan förstärka 
stressoren 

Kan försvaga 
stressoren 

Nyckeltal Krav √ - 

 Kontroll √ - 

 Support √ - 

Styrsystem Stressor Kan förstärka 
stressoren 

Kan försvaga 
stressoren 

Nyckeltal Krav √ - 

 Kontroll - √ 

 Support √ √ 
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i samtalet. Om jag får en siffra så fokuserar jag på den. Jag är 
hela tiden stressad för att jag vet att gruppchefen kan se hur 
mycket jag ringer." (Oerfaren 1) 
 
"Det kan vara lite stressigt. Jag ringer inte så mycket, utan 
satsar på kvalité i samtalen. Kraven ökar. Det är inte benhårt 
att följa nyckeltalen, men om man har sålt dåligt, så går 
cheferna tillbaka och tittar på nyckeltalen och därför har jag 
krav på mig att alltid hålla nyckeltalen." (Oerfaren 4) 

 

Incitamentsystem 

Hur incitamentsystem påverkar krav 
Alla erfarna företagssäljare menar att incitamentsystemet höjer kraven. Anledningarna till 

detta är flera. Kraven höjs bland annat eftersom lönenivåerna uppges vara höga, vilket 

bidrar till att respondenterna upplever ett ökat ansvar och vill ge tillbaka lite extra till 

organisationen, exempelvis genom utbildning av oerfarna företagssäljare. Ett annat 

samband var att erfarna företagssäljare upplever att kraven hela tiden ökar desto mer 

pengar de tjänar; de vill hela tiden överträffa sig själva och andra i organisationen vilket 

innebär att de successivt höjer sina försäljningsmål vilket också ökar kraven på 

arbetsprestationen. Slutligen ökar också kraven i samband med månadsavstämningen 

eftersom företagssäljarna då tydligt kan se vilken lön de kommer att kunna få. (Erfaren 1-

6, 2011) 

 

För oerfarna företagssäljare påverkar också incitamentsystemet kraven på 

arbetsprestationen. Ungefär hälften av de oerfarna företagssäljarna menar att 

incitamentsystemet höjer kraven. De respondenter som inte anser att systemet höjer 

kraven menar att det beror på att de har en fast lön utöver sin rörliga provisionsbaserade 

lön. Enligt respondenterna dämpar detta kraven på arbetsprestationen eftersom de inte 

blir lika beroende av den rörliga provisionsbaserade lönen. (Oerfaren 1-6, 2011) 

Hur incitamentsystem påverkar kontroll 
Ingen erfaren företagssäljare menar att incitamentsystemet påverkar deras kontroll över 

arbetsprestationen. Dock menar en företagssäljare att det kan påverka oerfarna 

företagssäljare eftersom de inte har samma rutin och kontroll över sitt arbete, vilket bidrar 
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till att de kan hamna i någon slags säljstress, som i sin tur kan bidra till att de ofrivilligt 

skadar kundrelationen eller gör en sämre affär. (Erfaren 1-6, 2011) 

 

Alla oerfarna företagssäljare menar att incitamentsystemet påverkar kontrollen över deras 

arbetsprestation. Majoriteten menar att incitamentsystemet fungerar som en morot vilken 

ökar kontrollen och hjälper dem att ta tag i arbetsuppgifter som känns jobbiga. Dessutom 

menar de att incitamentsystemet bidrar till att effektivisera deras arbete eftersom de måste 

prestera för att uppnå en önskvärd lön. Ett par respondenter menar att kontrollen sjunker 

eftersom incitamentsystemet kan bidra till att sänka kvaliteten på arbetet i samband med 

månadsavstämningen. Anledningen är att de vill maximera lönen via incitamentsystemet, 

vilket kan få dem att utföra arbetsuppgifter på ett sätt som inte ligger i linje med vad de 

själva upplever som optimalt. (Oerfaren 1-6, 2011) 

Hur incitamentsystem påverkar support 

Gällande incitamentsystemets påverkan på support upplever alla erfarna företagssäljare 

att incitamentsystemet inte har en påverkan på möjligheterna att få support från chefer 

och kollegor. De flesta erfarna företagssäljare menar dock att det kan finnas tillfällen då 

incitamentsystemet kan minska möjligheterna till att ge support. Ett sådant tillfälle är då 

en företagssäljare befinner sig nära månadsavslutet och därför upplever att denne vill få 

in några sista affärer för att öka sin lön. Situationen kan leda till att denne inte tar sig tid 

att ge en annan företagssäljare support. Vidare kan det uppstå situationer då någon kan 

prioritera sitt eget intresse av att ta en affär och därför undanhålla information till någon 

annan företagssäljare. (Erfaren 1-6, 2011) 

 

Majoriteten av de oerfarna företagssäljarna menar att incitamentsystemet har en inverkan 

på möjligheten att få support. Intervjuerna visar att styrsystemet både kan öka och minska 

supporten. Några respondenter menar att incitamentsystemet hjälper dessa att få support 

då de ligger nära sitt mål eller har en dålig månad. En erfaren företagssäljare kan då 

motivera de oerfarna företagssäljarna att arbeta effektivare eller att ge tips. Flera 

respondenter nämner också tillfällen där incitamentsystemet kan minska möjligheten till 

support. Ett tillfälle är när någon företagssäljare har medvind och gör mycket affärer. Då 

är denne ofta mycket angelägen om att koncentrera sig på sitt eget arbete, vilket gör att 
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tiden och möjligheten att ge support till en annan företagssäljare minskar. Några menar 

också att vissa företagssäljare vill hålla kunder för sig själva och inte dela med sig av tips 

eftersom det skulle minska deras chanser till affärer och hög lön. (Oerfaren 1-6, 2011) 

Incitamentsystemets påverkan på stressorerna 

För både erfarna och oerfarna företagssäljare höjer incitamentsystemet kraven. Det finns 

dock en skillnad mellan erfarna och oerfarna företagssäljare. De erfarna företagssäljarna 

uppger att den höga lönenivå som incitamentsystemet genererar också får dessa att känna 

ett utökat ansvar gentemot organisationen vilket höjer kraven på arbetsprestationen. 

Incitamentsystemet påverkar inte kontrollen hos de erfarna företagssäljarna, däremot 

påverkas de oerfarna företagssäljarnas kontroll. Styrsystemet kan göra att kontrollen ökar 

då det hjälper oerfarna företagssäljare att effektivisera sitt arbete, samtidigt som 

kontrollen kan minska då styrsystemet kan få dem att arbeta på ett sätt som de själva inte 

hade valt, vilket också sänker kvaliteten på arbetet. Vidare kan incitamentsystemet leda 

till minskad support för erfarna och både ökad och minskad support för de oerfarna. 

Skillnaden beror på att de oerfarna företagssäljarna får mer support då de inte nått upp till 

sina individuella mål kopplade till incitamentsystemet. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Incitamentsystemets påverkan på stressorerna för erfarna företagssäljare. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 7. Incitamentsystemets påverkan på stressorerna för oerfarna företagssäljare. 
 
 

Styrsystem Stressor Kan förstärka 
stressoren 

Kan försvaga 
stressoren 

Incitamentsystem Krav √ - 

 Kontroll - - 

 Support - √ 

Styrsystem Stressor Kan förstärka 
stressoren 

Kan försvaga 
stressoren 

Incitamentsystem Krav √ - 

 Kontroll √ √ 

 Support √ √ 
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Resultaten från frågorna angående incitamentsystemet visar på många olika anledningar 

till att incitamentsystemet kan påverka stressorerna. Även gällande incitamentsystemet 

gjordes yttranden av våra respondenter som gav tecken på att styrsystemet påverkar hur 

företagssäljarna upplever sitt arbete. 

 

Upplever du att provisionssystemet påverkar kraven på din arbetsprestation? Om ja, hur? 
  
 

"Triggar mig eftersom jag ökar min lön. Det driver mig, gör 
att jag säljer bättre. Kraven ökar definitivt. Pressen ökar, men 
jag får tillbaka någonting av det. Det ökar stressen." 
(Oerfaren 2) 

 
 
Upplever du att användningen av provisionssystemet påverkar dina möjligheter att 
kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 

"Det blir alltid lite stress inför slutet på månaden, där 
upplever man verkligen att man har chansen att påverka lönen 
ordentligt." (Oerfaren 5) 
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Sammanställning av styrsystemens påverkan på stressorerna 
Nedan följer en gemensam sammanställning för hur styrsystemen kan påverka krav, 

kontroll och support. Erfarna och oerfarna företagssäljare redovisas separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 8. Sammanställning av styrsystemens påverkan på stressorerna för erfarna 
företagssäljare. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9. Sammanställning av styrsystemens påverkan på stressorerna för oerfarna 
företagssäljare. 

Styrsystem Stressor Kan förstärka 
stressoren 

Kan försvaga 
stressoren 

Budget Krav √ - 

 Kontroll √ - 

 Support √ √ 

Nyckeltal Krav √ - 

 Kontroll √ - 

 Support √ - 

Incitamentsystem Krav √ - 

 Kontroll - - 

 Support - √ 

Styrsystem Stressor Kan förstärka 
stressoren 

Kan försvaga 
stressoren 

Budget Krav √ √ 

 Kontroll √ √ 

 Support √ √ 

Nyckeltal Krav √ - 

 Kontroll - √ 

 Support √ √ 

Incitamentsystem Krav √ - 

 Kontroll √ √ 

 Support √ √ 
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Diskussion 
Studiens resultat 
Syftet med den här studien har varit att utöka forskningsområdet kring stress genom att 

undersöka hur de ekonomiska styrsystemen budget, nyckeltal och incitamentsystem kan 

påverka stressorerna krav, kontroll och support. För att undersöka detta genomfördes 

intervjuer med företagssäljare på en mindre försäljningsorganisation.  

 
Resultatet visar att samtliga styrsystem kan höja kraven. Kraven kan öka då anställda 

ligger efter sitt budgetmål och även därför att de kan känna ansvar för att andra ska uppnå 

sitt budgetmål. Vidare kan kraven öka desto mer den anställde tjänar, vilket beror på 

incitamentsystemets möjlighet att påverka sin egen lön. En hög lön kan vidare höja 

kraven eftersom de anställda upplever att de behöver arbeta hårdare och anstränga sig 

mer på grund av lönenivån. Även nyckeltal kan få anställda att känna ökade krav då dessa 

ökar arbetsbördan. Eftersom styrsystemen kan öka kraven medför detta också att risken 

för stress ökar (Gelsema et al., 2006; Robinson & Griffiths, 2005). Vidare visar studien 

att budgetmålen till stor del styr kraven. Ett högt budgetmål resulterar i höga krav, något 

som ökar risken för stress, vilket går i linje med Kenis (1979) resultat. Det vore därför 

intressant för framtida forskning att närmare studera budgetnivåns påverkan på stressoren 

krav, i syfte att öka kunskapen kring sambandet.  

 

Vidare visar resultaten att samtliga styrsystem kan sänka kontrollen. Påverkan är tydligast 

när det gäller oerfarna anställda. Strax innan månadsavstämningen kan exempelvis 

budgeten få den anställde att sänka kontrollen eftersom denne upplever sig pressad att nå 

sitt budgetmål. Vidare kan nyckeltalen få anställda att flytta fokus från kvalitet till 

kvantitet, något som sänker kontrollen. Slutligen kan även incitamentsystemet sänka 

kontrollen då det är nära månadsavstämning, vilket kan göra att de anställda prioriterar 

kvantitet istället för kvalitet i syfte att maximera sin lön. Eftersom budget, nyckeltal och 

incitamentsystem kan minska kontrollen kan dessa också öka risken för stress (Day et al., 

2009; Gelsema et al., 2006; Miller, 1980; Silver & Wortman, 1980).  
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Studien visar också att styrsystemen kan minska supporten. Vid tillfällen då en anställd 

befinner sig nära månadsavstämning kan både budgeten och incitamentsystemet få denne 

att prioritera sitt individuella mål framför att ge support till andra. Även nyckeltalsmålen 

kan bidra till liknande situationer. Om en anställd ligger efter sina individuella mål kan 

denne känna sig tvungen att uppnå dessa framför att ge support till någon annan anställd. 

Vidare kan både budget och incitamentsystemet få anställda att hålla inne med värdefull 

information i syfte att öka sina chanser att uppnå sitt budgetmål och höja den rörliga 

lönen. Eftersom styrsystemen kan försvaga samarbetet och därigenom minska supporten 

finns risken att supportens modererande effekt försvinner vilket kan öka stressen (Shen et 

al., 2005; Jenkins & Elliott, 2004).   

 

Under studien framkom även anledningar till att styrsystemen kan moderera stress. En 

anledning är deltagande i budgetsättningen. Detta innebär en större frihet i de anställdas 

arbete och tydligare riktlinjer, vilket ökar kontrollen och därigenom minskar risken för 

stress (Day et al., 2009; Gelsema et al., 2006; Miller, 1980; Silver & Wortman, 1980). 

Resultaten pekar därför i samma riktning som Hirst (1983) och Weick (1983) eftersom 

deltagande i budgetsättningen ökar tydligheten i budgetmålet, vilket enligt dessa studier 

ökar kontrollen. Detta är något som framtida forskning bör undersöka närmare, då det 

finns organisationer som inte involverar sina anställda i att bestämma budgetnivån. 

Vidare visar studien att budgeten kan sänka kraven då den anställde ligger före sitt mål. 

Dock kan inga slutsatser dras av detta eftersom det är svårt att avgöra om budgeten, med 

utgångspunkt från ursprungskraven, de facto sänker kraven eller endast håller tillbaka de 

av budgeten redan höjda kraven. 

 
Ytterligare en anledning till att styrsystem kan moderera stress är att budgeten och 

nyckeltalen kan hjälpa till att öka kontrollen genom att fungera som verktyg för att 

planera och utvärdera arbetsresultatet. Dock finns också möjligheten att styrsystem kan 

inskränka kontrollen genom att mäta fel saker. Resultatet visar, i linje med Weick (1983), 

att styrsystemens utformning kan påverka stressen. Om variabler missas eller utelämnas 

kan kontrollen minska och risken för stress öka. Men om styrsystemet sammanställer 

information och ökar förutsägbarheten, då kan de anställdas kontroll öka vilket i sin tur 
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minskar risken för stress (Day et al., 2009; Gelsema et al., 2006; Miller, 1980; Silver & 

Wortman, 1980). Resultatet visar också att incitamentsystemet kan öka kontrollen genom 

att få de anställda att ta tag i jobbiga arbetsuppgifter. Dock visar Kasl (1989) att rörlig lön 

kan ge en känsla av falsk kontroll vilket kan göra det svårt att dra slutsatser kring 

huruvida styrsystemet verkligen ökar kontrollen.  

 

Slutligen kan styrsystemen bidra till att öka supporten genom att ge indikationer när 

någon anställd behöver hjälp eller stöd i sitt arbete. Styrsystemen blir då ett 

kontrollverktyg som indikerar när verksamheten inte fungerar som den ska. Genom att 

göra avstämningar mot budget och nyckeltal kan de anställda lättare få indikationer på 

om någon annan behöver support. Detta bidrar till en ökad support vilket kan moderera 

stressen (Shen et al., 2005; Jenkins & Elliott, 2004). 

 

Resultaten visar således att budget, nyckeltal och incitamentsystem kan höja kraven och 

minska kontrollen. Enligt KKS-modellen innebär en kombination av höga krav och låg 

kontroll en hög risk för stress (Karasek, 1979; Johnson & Hall, 1989). Detta innebär att 

samtliga styrsystem kan öka risken för stress. Vidare visar också resultaten att samtliga 

styrsystem kan minska supporten vilket enligt KKS-modellen innebär att supportens 

stressdämpande effekt försvinner (Karasek, 1979; Johnson & Hall, 1989). Således visar 

resultaten att samtliga styrsystem kan öka den arbetsrelaterade stressen. Å andra sidan 

visar studien att styrsystemen också kan öka kontrollen, vilket enligt KKS-modellen 

minskar risken för stress (Karasek, 1979; Johnson & Hall, 1989). Dock ska påpekas att 

det finns tidigare studier som visar att rörlig lön kan inge falsk kontroll (Kasl, 1989), 

vilket gör att det finns viss risk för att upplevelsen av incitamentsystemets påverkan på 

kontroll kan vara missvisande. Slutligen visar resultaten att samtliga styrsystem kan öka 

supporten, vilket enligt KKS-modellen också innebär att dessa kan moderera stress 

(Karasek, 1979; Johnson & Hall, 1989).  

Reflektioner kring studiens resultat 
Studien visar att budgeten har störst påverkan på stressorerna och två möjliga orsaker har 

identifierats. Den första orsaken skulle kunna vara hur styrsystemet används. I den 

undersökta organisationen följdes budgeten upp en gång i månaden och studiens resultat 
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visar även att stressorerna påverkas av budgetavstämningens tidpunkt. Det är möjligt att 

studien hade fått ett annat resultat om organisationen följt upp budgeten med en annan 

frekvens. För att pröva om uppföljningsfrekvensen har betydelse, vore det intressant att 

genomföra en studie där olika grupper av respondenter följder upp sin budget med olika 

frekvens.  

 

Den andra orsaken kan vara budgetens betydelse inom organisationen och för den 

anställde. Detta kan kopplas till svaren gällande nyckeltalen, där några erfarna anställda 

inte var berörda av nyckeltalsmålen eftersom de endast fokuserade på budgeten. Detta var 

också en av anledningarna till att de inte upplevde att nyckeltalen påverkade stressorerna. 

Resultatet kan tolkas som att styrsystemets betydelse inom organisationen kan vara en 

avgörande faktor och inte styrsystemets egenskaper i sig. Att vår studie visar att just 

budgeten är det styrsystem som har tydligast påverkan på stressorerna kan alltså vara ett 

resultat av att de anställda uppfattar budgeten som det viktigaste styrsystemet. I en 

organisation där budgeten inte är lika betydelsefull kanske de anställda påverkas mer av 

något annat styrsystem.   

 

Kasl (1989) har tidigare lyft fram kritik mot att rörlig lön kan få anställda att uppleva 

ökad kontroll då det istället höjer kraven. Vår studie av incitamentsystem visar att 

majoriteten av alla anställda upplever att styrsystemet höjer kraven. Vidare upplever inga 

erfarna anställda att kontrollen påverkas, samtidigt som de flesta oerfarna anställda 

upplever att kontrollen höjs. Detta innebär att majoriteten av alla anställda inte upplever 

att incitamentsystemet höjer kontrollen. Därför ger vårt resultat endast vissa indikationer 

på att incitamentsystemet inger en falsk känsla av kontroll. Dock pekar resultaten 

entydigt på att kraven höjs på grund av en rörlig lönedel, vilket är i linje med Kasl 

(1989).  

 

Enligt Alvesson & Kärrman (2004) tenderar anställda som arbetat länge inom en 

organisation att ha större acceptans mot organisationens styrsystem. Detta skulle också 

kunna påverka hur de anställda upplever styrsystemens påverkan på stressorerna. Vår 

studie av erfarna och oerfarna anställda har också givit indikationer på att styrsystem kan 
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upplevas på olika sätt. De erfarna tenderar att uppleva att styrsystemen påverkar 

stressorerna i en mindre utsträckning än de oerfarna. Resultatet kan också bero på att 

erfarna har en högre tro på sin egen förmåga och därför inte upplever att stressorerna 

påverkas i samma grad. I så fall pekar resultatet i samma linje som Mulki et al. (2008). 

 

Vidare präglas den undersökta organisationen av en stark organisationskultur vilket vi 

såg tecken på under våra besök. Bland annat observerades att de anställda var 

tävlingsinriktade, att det var ett högt arbetstempo med musik och avslutade affärer 

uppmärksammades genom att ringa i klockor och applådera. Detta kan innebära att de 

anställdas tro på sin egen förmåga har påverkats av organisationskulturen, vilket också 

kan ha påverkat hur dessa upplevt styrsystemens påverkan på stressorerna (Mulki et al, 

2008). Därför vore det intressant att genomföra en studie i en organisation med en annan 

organisationskultur, då en sådan studie kan visa nya orsaker till att styrsystemen kan 

påverka stressorerna. 

 

Organisationen som undersökts tillhör försäljningsbranschen och således en specifik 

profession; företagssäljare. Eftersom studier från Kasl (1996) och Verhoeven et al. (2003) 

visar att olika yrkesgrupper tenderar att uppleva samma krav på olika sätt kan vårt 

resultat ha påverkats av företagssäljarnas profession. I denna studie definierades krav som 

arbetsmängd, arbetstakt och arbetstid. Om krav istället definierats som arbetets 

svårighetsgrad eller arbetets kvalitet, kanske respondenterna upplevt att kraven påverkats 

på ett annat sätt. Därför vore det intressant att utföra ytterligare en studie inom samma 

bransch men med andra definitioner av stressorerna.  

Studiens begränsningar 
För det första har vi endast intervjuat respondenter inom en organisation vilket inte utgör 

tillräcklig grund för generaliseringar. Vidare genomfördes undersökningen endast under 

en kort period vilket kan medfört att respondenternas svar formas av de rådande 

omständigheterna. Men eftersom den här studien är explorativ är syftet endast att 

upptäcka samband som kan vara intressanta för vidare forskning, vilket inte hindras av 

vårt tillvägagångssätt. Vidare har vi endast undersökt anställda med mindre än ett års 

erfarenhet samt anställda med mer än tre års erfarenhet. Detta innebär att vissa orsaker till 
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styrsystems påverkan på stressorer kan ha missats, men samtidigt har uppdelningen givit 

oss mer information angående hur olika grupper kan påverkas.    

 

För det andra har vi endast undersökt tre olika styrsystem. Det är möjligt att andra 

styrsystem såsom planering eller administrativa kontroller kan ha påverka stressorerna, 

men dessa ryms inte inom ramen för denna studie och var inte heller framträdande i den 

undersökta organisationen. För framtida forskning skulle dessa styrsystems påverkan på 

stress vara lämpliga att undersöka i organisationer med hög grad av planering och strikta 

grundprinciper för hur de anställda ska utföra sitt arbete. Vidare finns risk att de 

undersökta styrsystemen har påverkat respondenternas uppfattningar om de övriga 

undersökta styrsystemen då flera styrsystem kan vara sammankopplade i ett paket 

(Malmi & Brown, 2008). Dock har vi undersökt tre styrsystem samtidigt, vilket ökat 

möjligheten att upptäcka eventuella kopplingar mellan styrsystemen.  

 
Slutligen bygger studien på subjektiva upplevelser av stressorerna, vilket enligt Van der 

Doef & Maes, (1999) kan innebära att anställda kan uppleva att samma styrsystem har 

olika påverkan på stressorerna. Eftersom den undersökta organisationens anställda till 

stor del består av människor med elitidrottsbakgrund, är det också möjligt att deras 

värderingar av till exempel krav har påverkas av tidigare erfarenheter. Det är även möjligt 

att de anställdas tidigare erfarenheter har höjt deras tro på sin egen förmåga, vilket enligt 

Mulki et al. (2008) kan göra att de upplever att styrsystemen har mindre påverkan på 

stressorerna. För att i framtiden kunna dra definitiva slutsatser om ett visst styrsystems 

påverkan, kan det vara nödvändigt att på något sätt klassificera de anställda som berörs 

av styrsystemet i fråga. Av samma anledning skulle även forskning som tar hänsyn till 

exempelvis personlighet eller bakgrund vara givande.  

Slutsats 
Vid studien av en försäljningsorganisation har det framkommit en mängd olika faktorer 

till att styrsystem, enligt KKS-modellen, kan öka anställdas arbetsrelaterade stress. De 

ekonomiska styrsystem som vi har undersökt; budget, nyckeltal och incitamentsystem, 

kan bidra till situationer där kraven ökar, kontrollen minskar och supporten minskar. 

Resultaten visar därför att samtliga styrsystem kan vara potentiella stressdrivare vilket 
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kan få konsekvenser på både anställdas hälsa och organisationers konkurrenskraft. Under 

de tolv intervjuer som genomfördes noterades dessutom en rad uttalanden angående 

stress, vilka stödjer våra resultat som visar att budget, nyckeltal och incitamentsystem kan 

öka stressen. Med tanke på stressens konsekvenser visar resultatet att det är angeläget att 

fördjupa och utöka forskningen kring styrsystems påverkan på stress.  

 

Avslutningsvis ska också påpekas att det även framkommit exempel på att samtliga 

styrsystem skulle kunna dämpa de anställdas stress, eftersom styrsystemen kan bidra till 

att kontrollen och supporten ökar. Detta visar också att styrsystem eventuellt skulle kunna 

användas för att moderera stress, något som kan ha stora effekter på en organisation. 

Även detta resultat stödjer argumentet för att forskningen kring styrsystems påverkan på 

stress borde utökas. Denna studie visar således på ett flertal anledningar till att 

styrsystemen budget, nyckeltal och incitamentsystem kan påverka den arbetsrelaterade 

stressen. Eftersom studiens resultat visar att styrsystem både kan förstärka och försvaga 

stressorerna är det viktigt att utöka forskningen för att få djupare förståelse för sambandet 

mellan styrsystem och stress.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 38 

Källförteckning 
Alvesson, M., & Kärreman, D. 2004. ”Interfaces of control. Technocratic and socio-      
 ideological control in a global management consultancy firm”, Accounting 
 Organizations and Society, vol. 29, no. 5, pp. 423-444. 
 
Anderson, C. R. 1976. "Coping Behaviors as Intervening Mechanisms in the Inverted-U 
 Stress- Performance Relationship", Journal of Applied Psychology, vol. 61, no. 1, 
 pp. 30-34. 
   
Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. 2009. Den nya ekonomistyrningen, 4:e uppl. 
 Malmö: Liber. 
 
Bandura, A. 1977. “Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change”, 
 Psychological Review, vol. 84, no. 2, pp. 191-215. 
 
Bell, J. 2006. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studenlitteratur. 
 
Bonner, S. E., & Sprinkle, G. B. 2002. "The effects of monetary incentives on effort and 
 task performance: Theories, evidence, and a framework for research", Accounting, 
 Organizations and Society, vol. 27, no. 4-5, pp. 303-345. 

Brown, D. A. 2005. “Management control systems as a coupled package: an analytical f
 ramework and empirically grounded implications”, PhD Thesis, University of 
 Technology. Sydney: University of Technology. 
 
Chajut, E., & Algom, D. 2003. “Selective Attention Improves Under Stress: Implications 
 for Theories of Social Cognition”, Journal of Personality & Social Psychology, vol. 
 85, no. 2, pp. 231-248. 
 
Day, A. L., Sibley, A., & Ackroyd-Stolarz, S. 2009. "Workplace Risks and Stressors as 
 Predictors of Burnout: The Moderating Impact of Job Control and Team Efficacy", 
 Canadian Journal Of Administrative Sciences, vol. 26, no. 1, pp. 7-22. 
  
Van der Doef, M., & Maes, S. 1999. ”The job demand-control (-support) model and 
 psychological well-being: A review of 20 years of empirical research”, Work & 
 Stress, vol. 13, no. 1, pp. 87-114. 
 
Easterbrook, J. A. 1959. “The Effect of Emotion on Cue Utilization and the Organization 
 of Behavior”, Psychological Review, vol. 66, no. 3, pp. 183-201.  
 
Edwards, J. A., Cockerton, T., & Guppy, A. 2007. "A longitudinal study examining the 
 influence of work and non-work stressors upon well-being: A multi-group 
 analysis", International Journal of Stress Management, vol. 14, no. 3, pp. 294-
 311. 
 



 
 

 39 

Elinson, L., Houck, P., Marcus, S.C., & Pincus, H.A. 2004. “Depression and the ability to 
 work”, Psychiatric Services, vol. 55, no. 1, pp. 29-34. 
 
Gagné, M., & Deci, E. 2005. “Self-determination theory and work motivation”, Journal 
 of Organizational Behavior, vol. 26, no.4, pp. 331-362. 
 
Gelsema, T. I., Van der Doef, M., Maes, S., Janssen, M., Akerboom, S., & Verhoeven C. 
 2006. ”A longitudinal study of job stress in the nursing profession: causes and 
 consequences”, Journal of Nursing Management, vol. 14, no. 4, pp. 289-299.  
 
Goldman, H. H., & Drake, R. E. 2006. “Mood disorders and workplace performance: 
 Half a loaf”, American Journal of Psychiatry, vol. 163, no. 9, pp. 1490-1491. 
 
Hansen, S., Otley, D., & Van der Stede, W. 2003. ”Practice developments in budgeting: 
 an overview and research perspective”, Journal of Management Accounting 
 Research, vol. 15, no. 1, 95-116. 
 
Hirst, M. K. 1983. “Reliance on accounting performance measures, task uncertainty, and 
 dysfunctional behavior: some extensions”, Journal of accounting research, vol. 21, 
 no. 2, pp. 596-605. 
 
Holsti, O. R. 1978. "Limitations of Cognitive Abilities in the Face of Crisis", Journal of 
 Business Administration, vol. 9, no.1 pp. 39-55. 
 
Hopper, T., & Macintosh, N. 1993. “Management Accounting as Disciplinary Practice: 
 the Case of ITT under Harold Geneen”, Management Accounting Research, vol. 4, 
 no. 3, pp. 181-216. 
 
Härenstam, A. 2008. “Organizational approach to studies of job demands, control and 
 health”, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, vol. 34, no.6 
 (suppl), pp. 144-149. 
 
Häusser, J. A., Mojzisch, A., Niesel, M., & Schulz-Hardt, S. 2010. “Ten years on: A 
 review of recent research on the Job Demand–Control (-Support) model and 
 psychological well- being”, Work & Stress, vol. 24, no. 1, pp. 1-35. 
 
Jenkins, R., & Elliott, P. 2004. “Stressors, burnout and social support: nurses in acute 
 mental health settings”, Journal of Advanced Nursing, vol. 48, no. 6, pp. 62-631. 
 
Jex, S. M. 2002. Organizational psychology: A scientist-practitioner approach. New 
 York: Wiley. 
 
Johnson, J. V., & Hall, E. M. 1988. “Job strain, work place social support, and 
 cardiovascular disease: A cross-sectional study of a random sample of the Swedish 
 working population”, American Journal of Public Health, vol. 78, no. 10, pp. 1336-
 1342. 



 
 

 40 

 
Karasek, R. A. 1979. “Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications 
 for job redesign”, Administrative Science Quarterly, vol. 24, no. 2, pp. 285-308. 
 
Karasek, R. A., & Theorell, T. 1990. Healthy Work. Stress, Productivity, and the 
 Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books. 
 
Kasl, S. V. 1996. “The influence of the work environment on cardiovascular health: a 
 historical, conceptual, and methodological perspective”, Journal of Occupational 
 Health Psychology, vol. 1, no. 1, pp. 42-56.  
 
Kasl, S. V. 1989. “An epidemiological perspective on the role of control in health”, in S. 
 L. Sauter, J. J. Hurrell Jr., & C. L. Cooper (eds.), Job control and worker health. 
 Chichester: Wiley. 
 
Kenis, I. 1979. “Effects of budgetary goal characteristics on management attitudes and 
 performance”, The Accounting Review, vol. 54, no. 4, pp. 707-721. 
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun, 2:a uppl. Lund: 
 Studentlitteratur. 
 
Leung, M., Chan, Y., & Olomolaiye, P. 2008. “Impact of Stress on the Performance of 
 Construction Project Managers”, Journal of Construction Engineering & 
 Management, vol. 134, no. 8, pp. 644-652. 
 
Luft, J., & Shields, M. D. 2003. “Mapping management accounting: graphics and 
 guidelines for theory-consistent empirical research”, Accounting, Organizations 
 and Society, vol. 28, no. 2-3, pp. 169-249. 
 
Malmi, T., & Brown, D. A. 2008. “Management control systems as a package – 
 opportunities, challenges and research directions”, Management accounting 
 research, vol. 19, no. 4, pp. 287-300. 
 
Miller, S. M. 1980. "Why Having Control Reduces Stress: If I Can't Stop the Roller 
 Coaster I Don’t Want to Get Off", in J. Garber & M. E. P. Seligman (eds.), Human 
 helplessness: theory and applications. New York: Academic Press, pp. 71-95. 
 
Nilsson, F., Olve, N-G., & Parment, A. 2010. Ekonomistyrning för konkurrenskraft. 
 Malmö: Liber. 
 
Nixon, A. E., Mazzola, J. J., Bauer, J., Krueger, J. R., & Spector, P. E. 2011. “Can work 
 make you sick? A meta-analysis of the relationships between job stressors and 
 physical symptoms”, Work & Stress, vol. 25, no. 1, pp. 1-22. 
 
 
 



 
 

 41 

Mulki, J. P., Lassk, F. G., & Jaramillo. F. 2008. “The effect of self-efficacy on 
 salesperson work overload and pay satisfaction”, Journal of Personal Selling & 
 Sales Management, vol. 28, no. 3, pp. 285-297. 
 
Ongori, H., & Agolla, J. 2008. "Occupational Stress in Organizations and Its Effects on 
 Organizational Performance", Journal of Management Research, vol. 8, no. 3, pp. 
 123-135. 
 
Onyemah, V., & Anderson, E. 2009. “Inconsistencies among the Constitutive Elements 
 of a Sales Force Control System: Test of a Configuration Theory-based 
 Performance Prediction”, Journal of Personal Selling & Sales Management, vol. 
 29, no. 1, pp. 9-24. 
 
Robinson, O., & Griffiths, A. 2005. “Coping with the Stress of Transformational Change 
 in a Government Department”, Journal of Applied Behavioral Science, vol. 41, no. 
 2, pp. 204-221. 
 
Rose, T., & Manley, K. 2010. “Financial incentives and advanced construction 
 procurement systems”, Project Management Journal, vol. 41, no. 1, pp. 40-50. 
 
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. 2009. Research methods for business students, 
 5:e uppl. Harlow: Financial Times Prentice Hall. 
 
Shen, H., Cheng, Y., Tsai, P., Lee, S., & Guo, Y. 2005. “Occupational stress in nurses in 
 psychiatric institutions in Taiwan”, Journal of Occupational Health, vol. 47, no. 3, 
 pp. 218-225. 
 
Shields, M. D., Deng, J. F., & Kato, Y. 2000. “The design and effects of control systems: 
 test of direct- and indirect- effects models”, Accounting, Organizations and Society, 
 vol. 25, no. 2, pp. 185-202. 
 
Silver, R. L., & C. B. Wortman. 1980. "Coping with Undesirable Events”, in J. Garber & 
 M. E. P. Seligman (eds.), Human helplessness: theory and applications. New York: 
 Academic Press, pp. 279-340. 
 
Stewart, W. F., Ricci, J. A., Chee, E., Hahn, S. R., & Morganstein, D. 2003. “Cost of lost 
 productive work time among US workers with depression”, The Journal of the 
 American Medical Association, vol. 289, no. 23, pp. 3135-3144. 
 
Thompson, S. C. 1981. "Will It Hurt Less if I Can Control It? A Complex Answer to a 
 Simple Question", Psychological Bulletin, vol. 90, no. 1, pp. 89-101. 
 
Verhoeven, C., Maes, S., Kraaij, V., & Joekes, K. 2003. "The Job Demand-Control-
 Social Support Model and Wellness/Health Outcomes: A European Study", 
 Psychology & Health, vol. 18, no. 4, pp. 421-440. 
 



 
 

 42 

Väänänen, A., Vahtera, J., Pentti, J., & Kivimäki, M. 2005. ”Sources of support as 
 determinants of psychiatric morbidity after severe life events: prospective cohort 
 study of female employees”, Journal of Psychosomatic Research, vol. 58, no. 5, pp. 
 459-467. 
 
Wang, P. S., Beck, A. L., Berglund, P., McKenas, D. K., Pronk, N.P., & Simon, G. E. 
 2004. “Effects of major depression on moment-in-time work performance”, 
 American Journal of Psychiatry, vol. 161, no. 10, pp. 1885-1891. 
 
Weick, K. E. 1983. "Stress in Accounting Systems", The Accounting Review, vol. 58, no. 
 2, pp. 350-369. 
 
Yin, K. R. 2009. Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage. 
 
 
Muntliga källor 
 
"Försäljningschef", Försäljningschef på "Organisationen", Stockholm, 22 april, 2011a, 
 Uppsala, telefonintervju. 
 
"Försäljningschef", Försäljningschef på "Organisationen", Stockholm, 16 maj, 2011b, 
 Uppsala, telefonintervju. 
 
"Erfaren 1", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen" Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Erfaren 2", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Erfaren 3", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Erfaren 4", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Erfaren 5", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Erfaren 6", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Oerfaren 1", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Oerfaren 2", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 



 
 

 43 

 
"Oerfaren 3", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Oerfaren 4", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Oerfaren 5", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
"Oerfaren 6", Företagssäljare på "Organisationen", Stockholm, XX maj, 2011, 
 "Organisationen", Stockholm, personliga intervjuer. 
 
 



 
 

 I 

Bilagor 
Bilaga 1 - Pilotstudie 1 
 
1. Budget - Krav: Upplever du att användningen av budget påverkar kraven på din 
arbetsprestation? Om ja, hur?  
 
2. Budget - Kontroll: Upplever du att användningen av budget påverkar dina möjligheter att 
själv bestämma hur arbetet ska utformas? Om ja, hur? 
 
3. Budget - Support: Upplever du att budgeten påverkar dina möjligheter att få stöd från 
kollegor och chefer i ditt arbete? Om ja, hur? 
 
4. Finansiella nyckeltal - Krav: Upplever du att användningen av finansiella nyckeltal 
påverkar kraven på din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
5. Finansiella nyckeltal - Kontroll: Upplever du att användningen av finansiella nyckeltal 
påverkar dina möjligheter att själv bestämma hur du ska arbeta? Om ja, hur?  
 
6. Finansiella nyckeltal - Support: Upplever du att finansiella nyckeltal påverkar dina 
möjligheter att få stöd från kollegor och chefer? Om ja, på vilket sätt? 
 
7. Icke-finansiella nyckeltal - Krav: Upplever du att användningen av icke-finansiella 
nyckeltal påverkar kraven på din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
8. Icke-finansiella nyckeltal - Kontroll: Upplever du att användningen av icke- finansiella 
nyckeltal påverkar dina möjligheter att själv bestämma hur du ska arbeta? Om ja, hur? 
 
9. Icke-finansiella nyckeltal - Support: Upplever du att de icke-finansiella nyckeltalen 
påverkar dina möjligheter att få stöd från kollegor och chefer? Om ja, på vilket sätt?  
 
10. Upplever du att det ställs höga krav på ditt arbete? Om ja, på vilket sätt? Exemplifiera. 
 
11. Upplever du att du har tillräckliga resurser för att utföra ditt arbete på det sätt som 
förväntas av dig? 
 
12. Upplever du att du har tillräckligt med tid att utföra ditt arbete på det sätt som förväntas 
av dig? 
 
13. Ställer dina kollegor och chefer upp för dig? Om ja, hur hjälper detta dig i ditt arbete?  
 
14. Upplever du att budgeten påverkar din stressnivå? Om ja, på vilket sätt?  
 
15. Upplever du att finansiella nyckeltal påverkar din stressnivå? Om ja, på vilket sätt?  
 
16. Upplever du att icke-finansiella nyckeltal påverkar din stressnivå? Om ja, på vilket sätt? 



 
 

 II 

Bilaga 2 - Pilotstudie 2 
 
1. Vilken är din position? 
 
2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
 
3. Hur skulle du beskriva de krav som ställs på din arbetsprestation? Vad beror det på? 
 
4. Budget - Krav: Upplever du att ditt budgetmål påverkar kraven på din arbetsprestation? 
Om ja, hur? 
 
5. Nyckeltal - Krav: Upplever du att dina nyckeltalsmål påverkar kraven på din 
arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
6. Incitamentsystem - Krav: Upplever du att provisionssystemet påverkar kraven på din 
arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
7. Upplever du att du kan kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om nej, varför? 
 
8. Budget - Kontroll: Upplever du att ditt budgetmål påverkar dina möjligheter att kontrollera 
resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
9. Nyckeltal - Kontroll: Upplever du att användningen av nyckeltalsmål påverkar dina 
möjligheter att kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
10. Incitamentsystem - Kontroll: Upplever du att användningen av provisionssystemet 
påverkar dina möjligheter att kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
11. Upplever du att du kan få support av chefer och kollegor i ditt arbete? Om nej, varför? 
 
12. Budget - Support: Upplever du att ditt budgetmål påverkar dina möjligheter att få support 
från kollegor och chefer i ditt arbete? Om ja, hur? 
 
13. Nyckeltal - Support: Upplever du att användningen av nyckeltalsmål påverkar dina 
möjligheter att få support från kollegor och chefer i ditt arbete? Om ja, hur? 
 
14. Incitamentsystem - Support: Upplever du att användningen av provisionssystemet 
påverkar dina möjligheter att få support från kollegor och chefer i ditt arbete? 
 

 
 
 



 
 

 III 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor för studien 
 
1. Vilken är din position? 
 
2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
 
3. Hur skulle du beskriva de krav som ställs på din arbetsprestation? Vad beror det på? 
 
4. Upplever du att ditt budgetmål påverkar kraven på din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
5. Upplever du att dina nyckeltalsmål påverkar kraven på din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
6. Upplever du att provisionssystemet påverkar kraven på din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
7. Upplever du att du kan kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om nej, varför? 
 
8. Upplever du att ditt budgetmål påverkar dina möjligheter att kontrollera resultatet av din 
arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
9. Upplever du att användningen av nyckeltalsmål påverkar dina möjligheter att kontrollera 
resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
10. Upplever du att användningen av provisionssystemet påverkar dina möjligheter att 
kontrollera resultatet av din arbetsprestation? Om ja, hur? 
 
11. Upplever du att du kan få support av chefer och kollegor i ditt arbete? Om nej, varför? 
 
12. Upplever du att ditt budgetmål påverkar dina möjligheter att få support från kollegor och 
chefer i ditt arbete? Om ja, hur? 
 
13. Upplever du att användningen av nyckeltalsmål påverkar dina möjligheter att få support 
från kollegor och chefer i ditt arbete? Om ja, hur? 
 
14. Upplever du att användningen av provisionssystemet påverkar dina möjligheter att få 
support från kollegor och chefer i ditt arbete? 
 

 

 
 
 
 
 


