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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att få kunskap om vilka motivationsfaktorer, inre och yttre, som är 

viktiga hos personal inom serviceyrken. Vidare studerades den uppfattade sammanhållningen 

inom målgruppen. Av speciellt intresse var att studera korrelationer mellan sammanhållning 

och inre/yttre motivationsfaktorer samt om kontroll i arbetet och socialt stöd inverkar på dessa 

faktorer. I undersökningen deltog 88 individer, 38 män och 50 kvinnor, i åldrarna 18-65 

(M=34,63 Sd=12,40). Datainsamlingen skedde med hjälp av ett frågeformulär baserat på QPS 

Nordic och Group Environment Questionnaire (GEQ). Data analyserades i PASW. Resultaten 

visade att undersökningsdeltagarna ansåg inre motivationsfaktorer lika viktiga som de yttre. 

Vidare visade resultatet att serviceinriktad personal har en högre uppgiftssammanhållning än 

social sammanhållning. Resultatet visade korrelation mellan motivationsfaktorer och 

sammanhållning. Avslutningsvis uppvisades signifikant samband mellan inre 

motivationsfaktorer och kontroll samt ett flertal positiva korrelationer mellan sammanhållning 

och kontroll i arbetet samt socialt stöd.  

 

Nyckelord: Inre/yttre arbetsmotivationsfaktorer, kontroll, sammanhållning, socialt stöd.  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine which motivational factors, intrinsic/extrinsic, 

that’s important for personnel working in the service sector. The participants perception of 

their group cohesion was examined. One specific interest was to examine correlations 

between cohesion and intrinsic/extrinsic motivational factors, further if control and social 

support correlated with those factors. The participants were 88 individuals, 38 men and 50 

women in the ages 18-65 (M=34,63 Sd=12,40). A questionnaire based on QPS Nordic and 

Group Environment Questionnaire (GEQ) was used. The result showed that the participants 

perceived both intrinsic and extrinsic as important motivational factors. Further the results 

showed that the participants experienced higher task cohesion than social cohesion in their 

work groups. The result showed correlation between motivational factors and cohesion. 

Moreover, the result showed significant correlation between intrinsic motivational factors and 

control. Finally, many correlations between cohesion and control in work and social support 

were found.  

 

Keywords: Cohesion, control, intrinsic/extrinsic work motivational factors, social support. 
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Introduktion 

 

För att en individ skall kunna utföra en arbetsprestation krävs dels en förmåga att utföra 

arbetet, men det krävs även arbetsmotivation (Pinder, 1998). Även enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) är prestationen ett resultat av beteenden som kan återföras till motivationen. 

Externa förhållanden och personliga egenskaper kan påverka en individs insatser och 

prestation i arbetet. Inom idrotten är både tränare och utövare överens om att motivation är en 

viktig faktor som inte enbart skapar prestation utan även en positiv upplevelse (Vallerand, 

2004). I en framgångsrik organisation är det väsentligt att de anställda känner sig motiverade. 

Det är därför viktigt att en organisation kan motivera sina anställda för att uppnå framgång. 

Svårigheten ligger ofta i att skapa en kontext där de anställda känner sig motiverade för att 

arbeta mot organisationens mål (Lundberg, Gudmundsson & Andersson, 2008). I en stödjande 

organisationskultur kommer arbetarna troligen anstränga sig mer i utförandet av 

arbetsuppgifterna (Kanfer & Ackerman, 2005). Det vill säga stödet från människorna runt 

omkring kan skapa motivation. I en studie av Berglund (2009) visade sig socialt stöd och en 

god psykosocial arbetsmiljö vara en motivationsfaktor som skilde de som var benägna till att 

fortsätta arbeta efter en lotterivinst. 

 

Både individuella behov och aspekter av den sociala gemenskapen som individen ingår i utgör 

förutsättningar för motivation (Weiner, 1992: ref. i Jacobsen & Thorsvik, 2008). Varje dag 

interagerar människor med andra i många olika situationer och gruppuppsättningar (Williams, 

2007). Redan från födseln kommer människan in i samhällets starkaste och mest signifikanta 

grupp, familjen (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Vidare interagerar individen i andra 

grupper så som i skolan, i idrottslag eller på arbetsplatsen. I en grupp finns två typer av 

sammanhållning, den uppgiftsbaserade sammanhållningen och den sociala 

sammanhållningen. Uppgiftsbaserad sammanhållning kan definieras som ”the degree to 

which members of a group work together to achieve a common goal”, och social 

sammanhållning definineras som “the degree to which members of a team like each other and 

enjoy each other’s company” (Weinberg & Gould, 2007, s. 182).  Olika grupper har olika 

mycket social- samt uppgiftssammanhållning. Exempelvis är arbetsgruppen till skillnad från 

en social grupp, mer uppgiftsorienterad men detta innebär inte att det inte existerar social 

sammanhållning. I grupper som är uppgiftsorienterade, så som exempelvis arbetslag eller 

idrottslag, utvecklas social sammanhållning som ett resultat av den sociala interaktionen och 

kommunikationen medlemmarna emellan (Carron et al., 2005).  

 

Forskning har visat positiva samband mellan sammanhållning och prestation. Detta har även 

ökat intresset för teambuilding både inom idrott och inom arbetslivet (Forsyth, 2009). I och 

med att sammanhållning anses så viktig är det av intresse att studera begreppet vidare för att 

utveckla grupper till att uppnå optimal prestation. Även motivation påverkar prestationen, det 

vill säga att en individ med hög motivation presterar bättre (Weinberg & Gould, 2007). Båda 

dessa begrepp, arbetsmotivation och sammanhållning, är således viktiga för företagens 

framgång. Detta då individers arbetsprestation kan förändras via arbetsmotivation och 

sammanhållning. Arbetsmotivation och sammanhållning har således den gemensamma 

nämnaren prestation, men trots detta existerar det få undersökningar där de båda begreppen 

kopplas samman. Denna studie har som övergripande syfte att undersöka och koppla samman 

dessa begrepp.  

 

Då forskningen inom dessa områden är begränsad har författarna valt att utgå från både 

arbetspsykologisk och idrottspsykologisk forskning. En idrottsgrupp och en arbetsgrupp har 

många likheter och få skillnader. En skillnad är exempelvis ekonomi. För närvaro och utfört 
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arbete så får en anställd lön, medan i en idrottsgrupp på lägre nivåer så erhåller sällan 

idrottarna någon ekonomiskt belöning eller bidrag. Både en arbetsgrupp och en idrottsgrupp 

är dock uppgiftsorienterade. Grupperna skapas på grund av utförande av en viss uppgift eller 

att nå ett specifikt mål. Vidare har även grupperna liknande upplägg vad gäller ledar- och 

chefskap. Ett idrottslag har en styrelse och vidare en ledare/coach för laget. Detta kan 

jämföras med att en arbetsgrupp även ofta har en styrelse och vidare chefer för 

arbetsgrupperna. Avslutningsvis har även medlemmarna i ett idrottslag och i en arbetsgrupp 

olika arbetsuppgifter. Då en idrottsgrupp och en arbetsgrupp är två närliggande grupper anser 

författarna att idrottspsykologisk forskning kan tillämpas i arbetspsykologi och för 

arbetsgrupper samt tvärt om.  

 

Arbetsmotivation 

Motivation definierades av Sage (1977: ref. i Weinberg & Gould, 2007, s. 52) som “the 

direction and intensity of one’s efforts”. En mer specific definition av arbetsmotivation är, ”a 

set of energetic forces that originate both within as well as beyond an individual’s being, to 

initiate work related behavior and to determine its form, direction, intensity and duration” 

(Pinder, 1998, s. 11). Denna definition innebär att både inre och yttre faktorer påverkar 

individens arbetsmotivation.  

 

Arbetsmotivation och människans behov 

För att medarbetare ska trivas på arbetsplatsen måste arbetsgivarna ta hänsyn till att 

medarbetarna har individuella behov, ställer krav och har förväntningar på arbetsgivarna i det 

moderna arbetslivet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den interpersonella dynamiken på en 

arbetsplats kan förklaras utifrån behovsteorier. Behovsteoretiker menar att det är viktigt med 

relationer mellan människor för både överlevnad och god hälsa. Detta på grund av att 

människan är en ”flockvarelse” som behöver interagera med andra individer (Pinder, 1998). 

Behovsteorier identifierar behov som kan skapa motivation. Genom att identifiera och sedan 

sträva efter att uppfylla dessa behov antas det skapa arbetsmotivation (Wright, 1989: ref. i 

Lundberg et al., 2008). I en studie om behov, arbetsmotivation och arbetsprestation på ett 

industriföretag i Iran, fann Arshadi (2010), att de grundläggande psykologiska behoven är 

detsamma, oavsett kultur, värderingar, ekonomiska eller politiska system. En av de klassiska 

behovsteorierna är Maslow’s behovstrappa (Figur 1). Enligt Maslow (1943) drivs människor 

av grundläggande behov såsom att tillfredställa sin hunger och känna sig säkra. Därefter 

utvecklas även sociala behov. Sociala behov är till exempel behovet av sammanhållning och 

acceptans av andra. När även dessa är uppfyllda kan individen koncentrera sig på att utveckla 

sin kapacitet och förmåga. Detta leder till en modell av olika behov i följande fem steg: 

fysiologiska behov, säkerhetsbehov, sociala behov, uppskattningsbehov och 

självförverkligandebehov. Maslow’s teori utgår från att individen måste fylla de 

grundläggande behoven innan den kan börja sträva efter nästa nivå av behov, men när en nivå 

är uppfylld vill individen även försöka sträva efter nästa nivå. Om däremot ett behov på en 

lägre nivå återuppstår, kommer energin att koncentreras för att fylla detta behov igen. I en 

arbetssituation blir det således enligt teorin viktigt att de grundläggande behoven av till 

exempel lön, anställningstrygghet och grupptillhörighet är uppfyllda innan individen kan 

fokusera på att utvecklas i arbetet (Maslow, 1943).  
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Figur 1: Maslow’s behovstrappa i en arbetssituation (Lostin & Svanström, 2010 fritt efter 

Tonnquist, 2010, s. 227).  

 

En teori som kan ses som en vidareutveckling av Maslow’s behovsteori är Herzbergs 

tvåfaktorsteori. Enligt denna finns det två olika typer av behov, hygienbehov och 

motivationsbehov. Hygienbehoven är yttre behov som kan liknas vid Maslow’s fysiska och 

säkerhetsbehov medan motivationsbehoven är de övriga i Maslow’s teori, det vill säga de 

inre, till exempel sociala, uppskattning och självförverkligandebehov (Landy & Conte, 2010). 

De sociala motiven som till exempel behovet av samhörighet kan tillfredställas genom att 

interagera med andra människor (Forsyth, 2009).  

 

Hygienbehoven, det vill säga yttre faktorer, är det som omger arbetet. Dessa kan liknas vid 

det medicinska behovet av god hygien. Hygien är till för att avlägsna alla de potentiella 

hälsofaror som individen kan komma i kontakt med. Dessa behov är således preventiva, 

snarare än kurerande. Om dessa faktorer hamnar på en nivå under vad en anställd anser vara 

acceptabelt, kommer missnöje att uppstå (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1993). Genom 

att tillfredställa hygienbehoven skulle missnöjet försvinna, men det kommer inte att leda till 

motivation eller skapa tillfredställelse. Till exempel kan frånvaron av ekonomisk ersättning 

(hygienbehov) skapa ett missnöje bland de anställda, men har enligt teorin ingen effekt på 

individens arbetsmotivation (Latham & Ernst, 2006). Att tillfredställa de inre behoven, det vill 

säga motivationsfaktorerna, skapar däremot en ökad ansträngning samt en tillfredställelse hos 

individerna (Landy & Conte, 2010). Herzberg et al. (1993) menar att en positiv attityd till 

arbetet skapas till exempel genom att tillfredställa individens behov av självförverkligande. 

Även Tonnquist (2010) menar att en anställd måste uppleva rättvis lön och bra arbetsmiljö 

innan det väcks ett behov utav ansvar. Människor motiveras av att de ser olika möjligheter till 

att tillfredställa sina behov. Olika individer har olika behov och olika preferenser. Vissa kan 

till exempel motiveras av möjligheten till en hög lön medan andra motiveras av social 

sammanhållning (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

I en studie på säsongsarbetare av Lundberg et al. (2008) visade det sig att den sociala 

interaktionen hade en stark inverkan på motivationen. Detta var särskilt tydligt bland de som 

bara bodde på orten tillfälligt. De sociala faktorerna var såldes en viktig motivationsfaktor. 

Att uppleva sammanhållning inom arbetsgruppen skulle kunna vara ett sätt att tillfredställa de 

sociala behoven. Eftersom de sociala behoven är en motiverande faktor, borde således 

sammanhållning inom arbetsgruppen innebära en ökad motivation.  
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Arbetsmotivation och personlighet 

Även hur personligheten påverkar vad individer blir motiverade av har studerats i forskning. 

Detta har ofta studerats med utgångspunkt från Femfaktorsteorin (Big five) och Herzbergs 

tvåfaktorsteori. Femfaktorsteorin utgår ifrån att alla har fem grundläggande egenskaper. Alla 

människor har enligt teorin alla dessa olika egenskaper, men i olika utsträckning. Dessa fem 

egenskaper är Emotionell stabilitet, Utåtriktning (extrovert), Öppenhet, Vänlighet och 

Samvetsgrannhet (Landy & Conte, 2010). Genom att använda dessa fem dimensioner för att 

beskriva en personlighet blir det lättare att jämföra resultat mellan olika studier (Parks & 

Guay, 2009). Till exempel i en studie av 92 arbetssökande till en mellanchefspost visade det 

sig att extroverta människor eftersökte Herzbergs motiverande faktorer, medan neurotiska 

personer ansåg att Herzbergs hygienfaktorer var viktigare i valet utav arbete (Furnham, Forde, 

& Ferrari, 1999). Även Barrick, Piotrowski och Stewart (2002) fann i en undersökning av 164 

telemarketingförsäljare att extroverta, samt samvetsgranna individer blir motiverade av 

strävan efter status och prestation. Människor med höga värden på egenskapen vänlighet 

motiverades däremot av goda relationer på arbetsplatsen. I och med att goda relationer på 

arbetsplatsen eftersträvas, av vissa individer, förefaller det som om arbetsgruppens 

sammanhållning även skulle kunna vara en motiverande faktor som skiljer sig åt mellan 

individer. Även hur länge en individ har arbetat inom en organisation och om individen har en 

optimistisk eller pessimistisk syn på livet inverkar på arbetsmotivationen. I en studie av 

Xenikou (2005: ref. i Landy & Conte, 2010) framkom ett positivt samband mellan en 

optimistisk syn på livet och arbetsmotivation. Samma studie visade även att efter fyra år inom 

organisationen tenderade de anställda att bli mer pessimistiska.   

 

Arbetsmotivation och målsättningar 

Även målsättningar är en motiverande faktor. Goal setting theory är en målsättningsteori där 

kärnan är målsättningar och att målet ses som en motiverande kraft. Denna teori innebär 

kortfattat att de individer som sätter höga specifika mål, presterar bättre än de som inte har 

något mål eller enbart uppmanas att ”göra sitt bästa” (Locke & Latham, 1990). Genom att ha 

mål att sträva mot ökar intresset för att utföra uppgiften. Det utvecklas även en stolthet över 

uträttat arbete och en känsla av personlig effektivitet. Om människor enbart blir uppmanade 

att ”göra sitt bästa”, kommer de inte att prestera lika bra som om ett specifikt mål var uppsatt. 

Målet blir för vagt eller abstrakt. Det är helt enkelt svårt att värdera ens egen prestation 

(Latham, 2007). Det finns dock begränsningar med teorin. När en uppgift är komplex är det 

bättre att inte sätta upp ett prestationsmål, utan att istället uppmana till att ”göra sitt bästa”. 

Den bästa prestationen i en komplex uppgift uppnås dock vid användningen av en form av 

”upplärningsmål” (high learning goal), såsom att finna ett antal strategier för att lösa 

uppgiften (Winters & Latham, 1996: ref. i Latham & Pinder, 2005).  

 

Seijts och Latham (2000: ref. i Latham & Pinder, 2005) studerade hur tillämpbara 

målsättningsprinciper var när det fanns individuella mål som inte var kompatibla med 

gruppens mål. Resultatet visade att enbart när det individuella målet var kompatibelt med 

gruppens mål, så förbättrades prestationen. Det sociala dilemmat som det individuella målet 

innebar, försämrade således gruppens prestation. Uppgiftsrelaterad sammanhållning 

framhåller att gruppen arbetar mot ett gemensamt mål. Om gruppen har ett gemensamt mål, 

vilket enligt goal setting theory skapar motivation, borde det således skapas motivation och 

sammanhållning inom gruppen. Individuella motstridiga mål kan dock försämra prestationen. 

Detta borde leda till sämre sammanhållning och motivation.   
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Arbetsmotivation, kontroll och socialt stöd 

Kontroll av arbetet definieras av Karasek (1979: ref. i Landy & Conte, 2010, s. 467) som ”a 

combination of autonomy in the job and discretion for using different skills”. Denna 

definition innebär både självbestämmande i arbetet samt handlingsfrihet att använda olika 

färdigheter.   

 

Krav- kontroll modellen baseras på fysiska krav, användandet av färdigheter och 

uppgiftskontroll och kan förutspå ett flertal hälso- och beteendekonsekvenser till följd av 

arbetet. Modellen bestod ursprungligen av två variabler, krav och kontroll. Modellen innebär i 

korthet att den som är utsatt för allt för höga krav, således även bör ges hög kontroll, för att 

kraven inte ska leda till stress. Kontroll kan även beskrivas som hur mycket beslut och 

handlingsutrymme individen har i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Självbestämmande och 

kontroll i arbetslivet har ett positivt samband med bland annat god trivsel på arbetsplatsen, 

motivation, engagemang och goda prestationer (Thylefors, 2008). Modellen har dock 

vidareutvecklats med en tredje variabel. Den tredje variabeln socialt stöd innebär att relationer 

och interaktioner på arbetsplatsen även påverkar individen (Johnson & Hall, 1988: ref. i 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johannson, & Lundberg, 2006). Socialt stöd innebär ”an 

exchange of resources between at least two individuals perceived by the provider or the 

recipient to be intended to enhance the well-being of the recipient” (Shumaker & Brownell, 

1984, s. 13). Detta innebär ett utbyte av resurser mellan åtminstone två individer i eftersträvan 

av välmående för varandra. Socialt stöd kan även beskrivas som känslomässig hjälp från 

chefer och arbetskamrater (Thylefors, 2008). Att ingå i ett socialt sammanhang där individen 

får bekräftelse eller erkännande är värdefullt för individen (Berglund, 2009) och fungerar som 

ett skydd mot omfattande krav och belastningar (Johnson & Hall, 1988: ref. i Allvin et al., 

2006).  

 

Då arbetsmotivation innehåller social interaktion och social interaktion är en del av 

gruppdynamiken, bör sammanhållningen inom arbetsgruppen vara en viktig faktor att ta 

hänsyn till och studera.    

 

Sammanhållning 

Grupp definieras av en del som en upplevelse av gemensamt öde (Rabbie & Horwitz, 1988), 

andra ser det som social struktur som rotar sig i status och roller (Sherif & Sherif, 1969: ref i 

Brown, 2000). En vanligt förekommande definition av grupp som är en av de mest 

accepterade är ”a group is two or more individuals who are connected by and within social 

relationships” (Forsyth, 2009, s. 3). Detta innebär alltså att en grupp är två eller fler individer 

som påverkar varandra i ett socialt samspel. Gruppdynamik är influerande interpersonella 

processer som existerar i alla typer av grupper (Forsyth, 2009). Begreppet gruppdynamik 

utvecklades av Lewin (1935) där han skapade två viktiga begrepp, maintenance och 

locomotion. Maintenance innebär aktiviteter för att bibehålla en grupp intakt och locomotion 

innebär aktiviteter för att främja och sträva efter att nå gruppers mål.  

 

Ett begrepp inom gruppdynamik är sammanhållning, som Festinger, Schachter och Back 

(1950, 1963: ref. i Carron et al., 2005, s. 228) definierade som ”the total field of forces 

causing members to remain in the group”. Detta innebär den totala summan av krafter som 

gör att medlemmarna stannar kvar i gruppen. Krafterna är exempelvis attraktion till gruppen, 

det kan exempelvis vara att individerna i gruppen strävar efter samma mål. Gross och Martin 

(1952: ref. i Carron et al., 2005, s. 229) definierade sammanhållning som ”the resistance of 

the group to disruptive forces” som innebär vad som gör att medlemmarna väljer att stanna 
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kvar i gruppen. Detta då yttre tryck och påfrestningar ständigt existerar. Dessa två definitioner 

utvecklades tidigt och har påverkat senare definitioner och forskning (Carron et al., 2005).  

 

Carron, Brawley och Widmeyer (1998, s. 213) beskrev sammanhållning som ”a dynamic 

process which is reflected in the tendency for a group to stick together and remain united in 

the pursuit of its instrumental objectives and/or for the satisfaction of member affective 

needs”. Denna definition är utgångspunkten för föreliggande undersökning och den har varit 

mycket användbar för tidigare forskning. Carron et al. (2005) menar att definitionen är en 

generellt accepterad definition av sammanhållning av många olika teoretiker inom olika 

psykologiska inriktningar. Definitionens värde är dess funktion att belysa att sammanhållning 

innefattar fyra aspekter/karaktärsdrag. Dessa är att sammanhållning är dynamiskt, vilket 

innebär att den förändras över tid. Det som binder samman gruppen från början behöver inte 

vara det som håller samman gruppen efter en längre tid. Bara för att ett lag har god 

sammanhållning vid en specifik period behöver de inte ha god sammanhållning senare. Den 

andra aspekten är att sammanhållning är multidimensionellt. Detta innebär att det är flera 

olika faktorer som avgör om en grupp ska hålla ihop. Den tredje aspekten är att 

sammanhållning är instrumentellt, vilket innebär att en grupp skapas på grund av ett syfte men 

även på grund av social attraktion. Avslutningsvis innefattar sammanhållning 

känslomässiga/emotionella aspekter (Carron et al., 2005).  

 

Förutom dessa aspekter/karaktärsdrag så delas sammanhållning upp i två dimensioner, 

uppgiftssammanhållning och social sammanhållning. Uppgiftssammanhållning belyser 

attraktion som rör uppgiften och social sammanhållning belyser betydelsen av sociala 

relationer mellan gruppens medlemmar (Gill & Williams, 2008). Ett arbetslag kan alltså vara 

mycket sammanhållen socialt men mindre sammanhållen vad gäller gruppens mål och 

uppgift.  

 

Utifrån definitionen av sammanhållning utvecklades ett ramverk av Carron (1982). Det är ett 

generellt/konceptuellt ramverk innehållande fyra olika påverkansfaktorer för sammanhållning 

(se Bilaga 1), miljö/situationsfaktorer, ledarskapsfaktorer, lagfaktorer (gruppfaktorer) och 

personliga faktorer. Dessa fyra faktorer påverkar utvecklingen av sammanhållning, både 

uppgiftssammanhållning och social sammanhållning. Resultatet av de fyra faktorerna och 

sammanhållningen genererar olika utfall, detta på både gruppnivå och individuell nivå (se 

vidare Bilaga 1).  

 

Den tidigare forskningen, innan 1972, utformade inför varje studie ett nytt mätinstrument. 

Detta bidrog till att olika studiers resultat inte kunde jämföras (Carron et al., 2005). Vidare har 

den tidigare forskningen inom sammanhållning fokuserat mestadels på ett begrepp, attraktion. 

Individens uppfattningar om de andra individerna i gruppen och ofta bad forskare individer 

nämna sina goda vänner i eller utanför gruppen. Resultaten visade då en radie där forskarna 

jämförde innergruppsval mot yttergruppsval. Forskning har senare visat att attraktion mellan 

medlemmar i gruppen endast är en del av sammanhållning (Forsyth, 2009). 

 

Miljö och situationsfaktorer 

En miljöfaktor som visats ha en inverkan på sammanhållning är kontrakt och 

anställningsavtal. Denna faktor skiljer uppgiftsinriktade grupper, så som arbetsgrupper och 

idrottsgrupper, från sociala grupper (Carron et al., 2005). Kontrakt och avtal medför en 

arbetstrygghet för individerna på arbetsplatsen samtidigt som det är en trygghet för företaget. 

Vidare är företags och organisationers strävan efter kamratkänsla, samt användandet av 

företagsrelaterade arbetskläder, positivt relaterat till sammanhållning (Gill & Williams, 2008). 
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En ytterligare påverkansfaktor är gruppens storlek. Ju större en grupp blir desto mer påverkas 

sammanhållningen negativt (Widmeyer, Brawley, & Carron, 1990). En annan studie av Finn, 

Pannozzo och Achilles (2003: ref. i Forsyth, 2009) visade ett samband där studenter lär sig 

mer i mindre grupper där det kan existera en större volym av social interaktion och 

akademiskt utbyte. Ju större en grupp blir, desto större ansträngning krävs för att skapa 

sammanhållning och arbetsmotivation (Jern, 1998). En vidare påverkansfaktor till 

sammanhållning är fysisk närhet. Individer som umgås tenderar att knyta starkare relationer 

(Gill & Williams, 2008). Grupper med hög sammanhållning tenderar även att spendera mer 

tid tillsammans även om de inte behöver det (Chang & Bordia, 2001). 

 

Ledarskapsfaktorer 

Ledarskapsfaktorer har också en inverkan på sammanhållning. Det har visats att ledare har en 

inverkan på sammanhållningen i en grupp, dels genom sättet att fatta beslut men även 

ledarbeteende (Paskevich, Estabrooks, Brawley, & Carron, 2001). Exempelvis visade Mael 

och Alderks (2002) att ledares beslutsfattande, i en militärorganisation, har en inverkan på 

gruppens sammanhållning. I en studie av Westre och Weiss (1991) undersöktes relationen 

mellan uppfattningen av ledarbeteende och lagsammanhållning i gymnasiefotbollslag. 

Resultaten visade att individer som uppfattar att sin ledare engagerar sig mer i socialt stöd, 

träning och instruktion, positiv feedback och har en demokratisk ledarstil även uppfattar hög 

nivå av uppgiftsbaserad lagsammanhållning i sina respektive lag. Vidare känner medlemmar 

en större delaktighet om de får vara med och fatta beslut som rör gruppen så som målsättning. 

Delaktighet från gruppmedlemmarna är positivt för sammanhållningen (Brawley, Carron, & 

Widmeyer, 1993). Tekleab, Quigley och Tesluk (2009) gjorde en studie där resultatet visade 

att hög nivå av konflikthantering påverkar en grupps sammanhållning positivt. Hög upplevd 

sammanhållning bidrar även till ett ökat deltagande och ökad vilja att lära (Wang, Ying, Jiang, 

& Klein, 2005). 

 

Lag/gruppfaktorer 

Gruppfaktorer så som status, normer och roller har visats ha samband med sammanhållning 

(Carron & Dennis, 2001). Både Granito och Rainey (1988) och Spink (1992: ref. i Carron et 

al., 2005) har visat att individer som upplever sig ha en högre status också uppfattar en högre 

sammanhållning, speciellt uppgiftssammanhållning. Individer som upplever en hög 

uppgiftssammanhållning tar till sig gruppnormer i högre utsträckning (Prapavessis & Carron, 

1997). Zaccaro, Gualtieri och Minionis (1995) menar att kollektivt självförtroende, gruppens 

generella uppfattningar om att nå målen, är en faktor som är viktig för skapande och 

bevarande av sammanhållning. De menade också att det kollektiva självförtroendet inte får 

vara för allmänt och ospecifikt. Individer i en grupp besitter olika typer av roller vilket också 

visats inverka på gruppers sammanhållning. Den uppgiftsorienterade sammanhållningen är 

viktig för medlemmarnas klarhet över rollens innebörd, ökad rollacceptans och ökad 

rollprestation (Brawley, Carron, & Widmeyer, 1987). När två individer intar samma typ av 

roll kan en rollkonflikt uppstå. Detta kan påverka hela gruppen på olika sätt.  

 

Personliga faktorer 

Grupper med likheter i attityd, motiv, uppfattningar och åsikter har visats ha en positiv 

inverkan på både uppgiftssammanhållningen och den sociala sammanhållningen (Morris, & 

Summers, 2004). Individer som använder ord som till exempel familj eller vi när de pratar om 

sin grupp visar tecken på enighet och enighet är en positiv påverkansfaktor för 

sammanhållning (Ciadini, Borden, Thorne, Walker, Freeman, & Sloane, 1976). En annan 

betydande faktor är ansvarstagande vid negativa utfall/händelser. Forskning har visat att det är 

relaterat till sammanhållning, det vill säga att medlemmar i grupper med hög sammanhållning 
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tar ett större ansvar vid dåliga prestationer än medlemmar i grupper med en lägre 

sammanhållning (Brawley et al., 1987). Den individuella tillfredställelsen är en faktor som 

visats sig vara mycket betydelsefull för lagsammanhållning (Widmeyer & Williams, 1991; 

Tekleab et al., 2009).  

 

Sammanhållning och prestation 

Sammanhållning i relation till prestation är den mest utforskade delen inom 

sammanhållningsforskningen (Carron et al., 2005). Resultaten har dock varit blandade men på 

senare år har ett samband kunnat urskiljas mer och mer. Landers och Luschen (1974) och 

Lenk (1962: ref. i Carron et al., 2005) visade att lag med låg sammanhållning var de högst 

presterande. En metaanalys av Carron, Colman, Wheeler och Stevens (2002) visade ett 

signifikant samband mellan sammanhållning och prestation. Även Carron och Chelladurai 

(1981), Tekleab et al. (2009) och Carron, Bray och Eys (2002) visade ett positivt samband 

mellan variablerna. Det framgår också att studier som inte lyckats påvisa ett samband mellan 

sammanhållning och prestation har använt indirekta mätmetoder. Detta oavsett om studien 

gällt individuella eller lagidrotter (Slater & Sewell, 1994). Vidare är sammanhållning inte 

enbart positivt. För stark sammanhållning kan leda till groupthink. Groupthink är ett begrepp 

som innebär ett gemensamt tänkande eller inställning mellan en grupps medlemmar. 

Groupthink inverkar på beslutsfattande genom att dessa inte längre är baserade på rationella 

bedömningar utan mer på gruppens gemensamma vaneföreställningar. Groupthink kan leda 

till att individer i en grupp blir vilseledda och tappar omdöme (Granström, 2006).  

 

Carron, Widmeyer och Brawley (1985) utvecklade en konceptuell modell för att mäta 

sammanhållning (se Figur 2). Utifrån modellen utvecklades Group Environment 

Questionnaire (GEQ) som är det mest använda mätinstrument inom forskning om 

sammanhållning i idrottssammanhang (Carron et al., 2005). Det anses vidare vara ett av det 

mest tillförlitliga instrument då lagsammanhållning skall mätas (Eys, Carron, Bray, & 

Brawley, 2007). Det delas in i fyra dimensioner, individens attraktion till gruppen, socialt och 

uppgift, samt gruppintegrationen, socialt och uppgift. Individens attraktion till gruppen – 

uppgift, innebär gruppmedlemmens känslor och attraktion angående gruppens uppgift, 

produktivitet och mål. Individens attraktion till gruppen – socialt, innebär gruppmedlemmens 

känslor och attraktion angående personliga acceptans och sociala interaktion med gruppen. 

Gruppintegration – uppgift, innebär en gruppmedlems känslor om likheter, närhet och 

samarbete angående uppgiften. Gruppintegration – socialt, innebär en gruppmedlems känslor 

om likheter, närhet och samarbete i gruppen som en social enhet (se vidare Figur 2). Genom 

GEQ har forskning visat att lagsammanhållning är relaterat till flera olika variabler såsom 

prestation, gruppstorlek, minskad frånvaro vid träning, gruppmedlemmarnas tillfredställelse 

och kommunikation inom gruppen (Gill & Williams, 2008). De studier som på ett direkt sätt 

mätt sammanhållning genom Group Environment Questionnaire (GEQ) finns det ingen 

indikation att det finns en negativ relation mellan sammanhållning och prestation (Slater & 

Sewell, 1994).  
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Figur 2: Konceptuell modell för utvecklandet av frågeformuläret GEQ (Lostin, 2010, fritt 

efter Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) 

 

Arbetsmotivation och sammanhållning 

I ovan nämnda teorier och forskning finns det delar där sammanhållning förefaller vara en 

motiverande faktor samt att motivation är bidragande del i en grupps sammanhållning. Båda 

begreppen är och påverkas av sociala aspekter, men det finns dock få teorier och forskning 

där de båda begreppen direkt kopplas samman. Ett exempel på sådan forskning är av Wong 

(2006) har undersökt sambandet mellan sammanhållning och motivation bland amerikanska 

soldater under Irakkriget genom intervjuer. Wong menar att sammanhållningen skapar 

motivation bland soldaterna. Motivationen bland soldater beror dock enligt Macoun, Kier och 

Belkin (2006) enbart på den uppgiftsrelaterade sammanhållningen och inte på den sociala 

sammanhållningen.  

 

Även om arbetsförhållandena under ett pågående krig, och en ”normal” arbetssituation inte är 

fullt jämförbara, borde det ändå kunna ge en indikation på att det finns ett samband mellan 

dessa två variabler. Även om arbetsmotivation och sammanhållning sällan nämns 

tillsammans, förekommer det ändå närliggande begrepp såsom ”sociala behov”, ”relationer” 

och ”socialt stöd” i motivationsforskningen. Att undersöka sambandet mellan 

arbetsmotivation och sammanhållning vore således intressant. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att studera eventuella korrelationer mellan motivationsfaktorer och 

sammanhållning. Vidare är syftet att erhålla kunskap om vilka motivationsfaktorer, det vill 

säga inre och yttre faktorer, som är viktiga hos personal inom serviceyrken. Även den 

uppfattade sammanhållningen inom gruppen kommer att undersökas. Avslutningsvis kommer 

det att undersökas om kontroll i arbetet och socialt stöd inverkar på dessa faktorer.  

 

Frågeställningar  

 Existerar det ett samband mellan arbetsmotivationsfaktorer och sammanhållning? 

 Vad motiverar målgruppen, inre och/eller yttre motivationsfaktorer? 

 Hur uppfattar individerna sammanhållningen inom målgruppen? 

 Existerar det skillnader mellan kön, ålder och arbetade år inom yrket för variablerna 

arbetsmotivation och sammanhållning?  

 Existerar det något samband mellan huvudvariablerna arbetsmotivation samt 

sammanhållning, och påverkansfaktorerna kontroll av arbetet samt socialt stöd.  

 

Lagsammanhållning 

Gruppintegration Individens attraktion 

Socialt Socialt Uppgift Uppgift 
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna i denna studie var personal inom serviceyrken från 17 olika 

arbetsplatser. Att personal inom serviceyrken valdes till målgrupp för studien var en form av 

bekvämlighetsurval. Det vill säga att det finns många företag inom den sektorn och de är 

relativt lättillgängliga. Av de företag som deltog i studien var sex stycken större företag (mer 

än tio anställda) och elva mindre företag (mindre än tio anställda). I undersökningen deltog 88 

deltagare i åldrarna 18-65 (M=34,63 Sd=12,40). Av dessa 88 var 38 män och 50 kvinnor. 

Undersökningsdeltagarna hade arbetat inom yrket 1-45 år (M=10,63 Sd=10,38) och 82 var 

tillsvidareanställda, sex stycken var tillfälligt anställda och inga var anställda genom 

bemanningsföretag.  

 

Mätinstrument 

Att använda kvantitativ metod är en deduktiv forskningsdesign. Genom insamling av 

numerisk data kan relationen mellan teori och forskning urskiljas. En kvantitativ metod är 

fördelaktig när den relativa betydelsen mellan ett antal olika orsaker till en social företeelse är 

det centrala i undersökningen (Bryman, 2009). Ett frågeformulär är som forskningsredskap 

utformat för att samla in information som sedan kan användas som data för analys. Alla som 

besvarar frågeformuläret ska läsa en identisk uppsättning med frågor. Genom att använda 

frågeformulär införskaffas informationen direkt från källan (Denscombe, 2009). Ett 

frågeformulär ska vara lätt att förstå samt enkelt att besvara. En fördel är att begränsa öppna 

frågor eftersom slutna frågor är lättare att svara på (Bryman, 2009). Således är det lämpligt att 

använda en kvantitativ enkätundersökning i studien med enbart slutna frågor eftersom data 

analyseras för att undersöka samband mellan variabler.  

 

Det mätinstrument som använts i studien var ett av författarna eget utformat frågeformulär (se 

Bilaga 2) med utgångspunkt från de redan existerande mätinstrumenten QPS Nordic och 

GEQ. Mätinstrumentets reliabilitet har beräknats via Cronbach’s alpha (se Tabell 1). 

Frågeformuläret inleds med ett försättsblad där syftet presenterades och det informerades om 

att undersökningen var frivillig och konfidentiell. Totalt innehåller mätinstrumentet 45 

påståenden och frågor som undersökningsdeltagarna ska ta ställning till och besvara. De första 

fyra frågorna är bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, arbetade år inom yrket och 

anställningsvillkor.  

 

Tabell 1: Tabell över mätinstrumentets Cronbach´s alpha 

 Cronbach’s alpha 

Inre motivationsfaktorer 0,81 

Yttre motivationsfaktorer 0,67 

Ind. attraktion uppgift 0,70 

Ind. attraktion socialt 0,56 

Gr. integration uppgift 0,69 

Gr. integration social 0,68 

Kontroll beslut 0,65 

Kontroll arbetstakt 0,68 

Soc. stöd kamrat 0,86 

Soc. stöd chef 0,85 
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QPS Nordic är ett allmänt frågeformulär som mäter psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet. Instrumentet är utvecklat för att mäta anställdas upplevelser av psykologiska, 

sociala och organisatoriska arbetsförhållanden med flera olika mål. Dessa är bland annat att 

utgöra en grund för organisationsutveckling, dokumentation av förändringar av 

arbetsförhållanden samt för forskning om sambandet mellan arbete, hälsa och produktivitet. 

QPS Nordic består av flervalsfrågor på en femgradig likertskala och de olika områdena som 

instrumentet behandlar kan klassificeras efter begreppsnivå. Dessa tre nivåer är arbetsnivå, 

social och organisationsnivå samt individnivå (Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, 

Hottinen, Knardahl, & Ørhede, 2000). 

 

Frågorna om kontroll i arbetet (fråga 18-22) och socialt stöd (fråga 23-27) är direkt hämtade 

från QPS Nordic. Frågorna som handlar om arbetsmotivation är även dessa till viss del 

hämtade från detta instrument (fråga 5-11) men har även kompletterats med ytterligare frågor 

(fråga 12-17). Dessa är dock ställda på liknade sätt som de frågorna från QPS Nordic, men 

behandlar andra eventuella motivationsfaktorer. Dessa frågor kan även kategoriseras i två 

underkategorier, de som behandlar yttre motivation (fråga 6, 7, 9, 10, 13) respektive inre 

motivation (fråga 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17). På frågorna kring motivationsfaktorer 

representerar värdet ett (1) att undersökningsdeltagarna anser att motivationsfaktorn är ”helt 

oviktig” och fem (5) representerar att motivationsfaktorn är ”helt nödvändig”. Även frågorna 

om kontroll i arbetet och socialt stöd kan delas in i underkategorier. Frågorna om kontroll i 

arbetet delas upp i kontroll av beslut (fråga 18, 19, 22) samt kontroll av arbetstakt (fråga 20, 

21). Socialt stöds underkategorier är stöd från arbetskamrater (fråga 23, 25) samt stöd från 

chef (fråga 24, 26, 27). På frågorna om kontroll och socialt stöd representerar värdet ett (1) att 

undersökningsdeltagarna upplever detta ”mycket sällan eller aldrig”, medan värdet (fem) 5 

innebär att undersökningsdeltagarna upplever detta ”mycket ofta eller alltid”. 

 

GEQ är utformat för att mäta lagsammanhållning inom idrott och består av 18 påståenden 

(fråga 28-45) som besvaras på en niogradig likertskala från ett (1) instämmer ej till nio (9) 

instämmer helt (Gill, 2000). Vid sammanställningen inverteras vissa av frågorna då de är 

negativt ställda. Frågeformuläret delas upp i två kategorier, gruppintegration och individens 

attraktion till gruppen. Dessa två delas i sin tur upp i två likadana underkategorier som är 

uppgift och social (Carron et al., 2005). Individuell attraktion social är frågorna 1, 3, 5, 7 samt 

9 och individuell attraktion uppgift är frågorna 2, 4, 6 samt 8. Gruppintegration uppgift är 

frågorna 10, 12, 14, 16 samt 18 och gruppintegration social är frågorna 11, 13, 15 samt 17. 

Den version av formuläret som använts i denna studie är en omarbetad version riktad mot 

arbetsgrupper. Den anpassade versionen utformades av författarna själva. Förändringar har 

varit exempelvis att byta ut ordet idrottslag mot arbetslag.  

 

Procedur 

Kontakt togs med de större företagen via telefon till personal- eller platsansvarig på 

anläggningen. Efter medgivande att delta i undersökningen bestämdes tid för möte. Vid två av 

de större företagen besvarades enkäterna direkt på plats med författarna närvarande. 

Resterande större företag erhöll enkäterna och distribuerade sedan dessa bland de anställda. 

Detta var på initiativ från företagen för att undvika störande moment för de anställa under 

pågående arbete. Författarna besökte sedan företagen för att erhålla de ifyllda enkäterna. De 

mindre företagen kontaktades genom ett personligt besök av författarna. Hos vissa företag 

besvarades och återlämnades enkäterna direkt, medans hos andra lämnades enkäten kvar för 

att sedan hämtas upp. Enkäten tog ungefär tre till fem minuter att besvara. Då alla enkäter 

besvarades under arbetstid, kunde inte alla undersökningsdeltagare besvara dessa direkt på 

grund av tidsbrist. Därav lämnades enkäten kvar för senare upphämtning.  
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Etik 

På försättsbladet till frågeformuläret informerades undersökningsdeltagarna om studiens syfte 

samt att studien var frivillig och konfidentiell. Att en undersökning är konfidentiell innebär att 

undersökningsdeltagarna inte ska kunna identifieras och att det enbart är författarna som vet 

vilka företag och individer som deltagit i studien samt har tillgång till materialet (Bell, 2006). 

Att informera om studien, är en del av informationskravet. Detta innebär att respondenterna är 

medvetna om att deltagandet är frivilligt samt att deltagarna har rätt att avbryta under hela 

undersökningsprocessen (Bryman, 2009). 

 

De företagen som har önskat återkoppling av sina resultat kommer att erhålla detta, men dock 

utan data som innebär att identifiering är möjlig. Detta genom att exempelvis utelämna 

bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder och anställningsvillkor. 

 

Analysmetod 

Den insamlade datan sammanställdes och analyserades i statistikprogrammet Predictive 

Analytics SoftWare (PASW). Resultatet analyserades med beskrivande statistik för att 

sammanfatta variablerna motivationsfaktorer och sammanhållning. För att urskilja skillnader 

mellan bakgrundsfaktorer (kön, ålder och arbetade år inom yrket) och motivationsfaktorer 

samt sammanhållning användes en envägs oberoende ANOVA. Genom Pearsons r studerades 

korrelationer mellan variablerna motivationsfaktorer, sammanhållning, kontroll i arbetet och 

socialt stöd. För att underlätta analyserna angående ålder, formades fyra ålderskategorier. 

Dessa var 18-30, 31-40, 41-50 och 51-65 år. Även arbetade år inom yrket fördelades i fyra 

grupper, 1-10, 11-20, 21-30 och 31-45 år. 

 

Resultat 

 

Motivationsfaktorer 

Resultatet visade att både inre och yttre motivationsfaktorer är viktiga i det nuvarande arbetet, 

dock kunde ingen signifikant skillnad mellan faktorerna påvisas (se Figur 3). Bland de inre 

motivationsfaktorerna ansågs det viktigast att trivas med arbetskamrater (M=4,48 Sd=0,68) 

samt att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen (M=4,30 Sd=0,66).  Inom de yttre 

faktorerna var regelbunden inkomst (M=4,33 Sd=0,75) och anställningstrygghet (M=4,17 

Sd=0,75) de viktigaste faktorerna.  

 

 
Figur 3: Figuren visar vilka motivationsfaktorer som personal inom serviceyrken uppfattar 

som viktiga.  
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Sammanhållning 

Resultatet visade att sammanhållningen kring uppgiften, individuell attraktion uppgift 

(M=6,49 Sd=1,59) och gruppintegration uppgift (M=5,83 Sd=1,36), uppvisade de högsta 

värdena (se Figur 4). Personal inom serviceyrken är mer sammanhållna kring uppgiften än 

socialt. Den sociala sammanhållningen, individuell attraktion socialt (M=5,55 Sd=1,52) och 

gruppintegration socialt (M=5,11 Sd=1,65), uppvisade lägre värden (se vidare Figur 4).  

 

 
Figur 4: Figuren visar personal inom serviceyrkens uppfattade sammanhållning. 

 

Motivationsfaktorer och sammanhållning 

För att studera sambandet mellan motivation och sammanhållning utfördes en 

korrelationsanalys (Pearsons r). Resultatet visade ett positivt signifikant samband mellan inre 

motivationsfaktorer och individuell attraktion socialt samt ett negativt signifikant samband 

mellan yttre motivationsfaktorer och individuell attraktion uppgift (se Tabell 2).  

 

Tabell 2: Korrelation mellan sammanhållning och motivationsfaktorer 

 Ind. uppgift 

attraktion  

Ind. social 

attraktion 

Gr. integration 

social  

Gr. integration 

uppgift 

Inre motivation 0,175 0,229* 0,202 -0,056 

Yttre motivation -0,229* -0,158 -0,046 -0,132 

*= signifikant (p <0,05)  

 

Bakgrundsfaktorer och motivation samt sammanhållning 

Genom en envägs oberoende ANOVA framkom det att inre motivationsfaktorer, individuell 

attraktion uppgift och grupp integration socialt visade en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor (se vidare Tabell 3). Kvinnorna hade högre värden på samtliga faktorer.  
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Tabell 3: Tabell över skillnader i olika dimensioner av sammanhållning och 

motivationsfaktorer mellan män och kvinnor.  

 Män Kvinnor    

 M Sd M Sd df F Sig. 

Inre motivation 3,813 0,506 4,060 0,456 1,86 5,787 0,018* 

Yttre motivation 3,884 0,529 3,952 0,506 1,86 0,373 0,543 

Ind. attraktion uppgift 6,092 1,650 6,800 1,494 1,86 4,430 0,038* 

Ind. attraktion socialt 5,221 1,500 5,796 1,508 1,86 3,152 0,079 

Gr. integration uppgift 5,579 1,420 6,020 1,301 1,86 2,292 0,134 

Gr. integration social 4,684 1,584 5,440 1,643 1,86 4,713 0,033* 

*= signifikant (p <0,05)  

 

Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan åldersgrupperna, varken för 

motivationsfaktorerna eller sammanhållningen. Vidare framkom inga signifikanta skillnader 

mellan arbetade år inom yrket och variablerna. 

 

Motivationsfaktorer, kontroll och socialt stöd 

Resultatet visade ett signifikant samband mellan inre motivationsfaktorer och kontroll i 

arbetet, det vill säga kontroll av beslut och kontroll av arbetstakt (se Tabell 4). Mellan 

motivationsfaktorerna och socialt stöd kunde inga signifikanta samband urskiljas.  

 

Tabell 4: Korrelation mellan motivationsfaktorer och uppfattad kontroll och socialt stöd. 

 Inre motivationsfaktorer Yttre motivationsfaktorer 

Kontroll beslut 0,262* -0,050 

Kontroll arbetstakt 0,213* -0,057 

Soc. stöd kamrat 0,104 -0,137 

Soc. stöd chef 0,115 -0,041 

  *= signifikant (p<0,05)  

 

Sammanhållning, kontroll och socialt stöd 

Som framgår av tabell 5 existerar det ett flertal signifikanta samband mellan sammanhållning 

och upplevd kontroll i arbetet samt mellan sammanhållning och socialt stöd. Majoriteten av 

dessa samband är signifikanta med ett p-värde mindre än 0,01 (p<0,01). 

 

Tabell 5: Korrelation mellan sammanhållning och uppfattad kontroll och socialt stöd. 

 Ind. uppgift 

attraktion  

Ind. social 

attraktion 

Gr. integration 

social  

Gr. integration 

uppgift 

Kontroll beslut 0,350** 0,313** 0,263* 0,502** 

Kontroll arbetstakt 0,353** 0,164 0,228* 0,395** 

Soc. stöd kamrat 0,478** 0,280** 0,303** 0,456** 

Soc. stöd chef 0,439** 0,287** 0,215* 0,465** 

  *= signifikant (p<0,05)  

**= signifikant (p<0,01) 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att personal inom serviceyrken anser att inre och yttre 

motivationsfaktorer är lika viktiga. Den uppgiftsbaserade sammanhållningen var något högre 

än den socialt baserade sammanhållningen bland undersökningsdeltagarna. Resultatet 

uppvisade ett positivt signifikant samband mellan inre motivationsfaktorer och individuell 

interaktion social samt ett negativt samband mellan yttre motivationsfaktorer och individuell 
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attraktion mot uppgiften. Det framkom även signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

på variablerna inre motivationsfaktorer, individuell attraktion mot uppgift och gruppens 

integration socialt. Inre motivationsfaktorer visade signifikanta samband med kontroll i 

arbetet. Slutligen uppvisade sammanhållning flera signifikanta samband med kontroll i arbetet 

och socialt stöd   

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som är viktiga hos 

personal inom serviceyrken. Vidare studerades den uppfattade sammanhållningen inom 

målgruppen. Huvudsyftet var dock att studera samband och interaktioner mellan 

sammanhållning och arbetsmotivationsfaktorer, samt om kontroll i arbetet och socialt stöd 

inverkar på dessa faktorer.    

 

Motivationsfaktorer 

I definitionen av arbetsmotivation (som används i denna studie) framgår det att både inre och 

yttre faktorer påverkar det arbetsrelaterade beteendet som kan beskrivas som 

arbetsmotivation. Begreppet är dock inte helt okomplicerat då både externa förhållanden och 

personliga egenskaper påverkar individen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det vill säga att olika 

människor motiveras av olika saker och bland annat personligheten kan inverka på vad som är 

motiverande (Furnham, Forde & Ferrari, 1999; Barrick, Piotrowski & Stewart, 2002). I 

undersökningen framkom det att personal inom serviceyrken ansåg att både inre och yttre 

motivationsfaktorer var lika viktiga. Enligt den tidigare forskningen är både inre och yttre 

motivationsfaktorer viktiga, men på olika sätt. De yttre faktorerna tillfredställer de 

grundläggande av arbetarnas behov, men skapar ingen direkt motivation. Däremot kan 

avsaknaden av dessa skapa missnöje hos individerna (Herzberg et al., 1993). Resultatet visade 

att målgruppen ansåg att yttre faktorer är mycket viktigt i deras nuvarande arbete. Även de 

inre motivationsfaktorerna, som är direkt motiverande, ansågs mycket viktiga. Bland de inre 

faktorerna hade dock frågorna som behandlade sociala aspekter ett högre medelvärde vilket 

indikerar att trivseln med arbetskamraterna var mycket viktigt och helt nödvändigt. Dessa 

indikationer överensstämmer med studien av Lundberg et al. (2008). Att de sociala faktorerna 

ansågs viktiga av målgruppen kan även relateras till att sociala relationer är viktiga för 

människan för överlevnad och hälsa (Pinder, 1998). Både i arbetslivet och i det vanliga livet 

har människan således behov av sociala interaktioner.     

 

Bland de yttre faktorerna var regelbunden inkomst och anställningstrygghet det som 

målgruppen ansåg vara viktigast. Dessa faktorer är grundläggande enligt Tonnquist’s (2010) 

tolkning av Maslow’s behovstrappa eftersom dessa måste uppfyllas innan individen kan 

fokusera på att utvecklas i arbetet. Det är även viktigt att personalens behov av dessa faktorer 

tillfredställs för att det inte ska uppstå missnöje på arbetsplatsen. I dagens samhälle ersätts 

dock tillsvidare anställningar med tidsbegränsade anställningar och begränsade uppdrag 

(Allvin et al., 2006). Detta medför att det blir vanligare med tillfälliga anställningar och 

anställningstryggheten försämras. Kontrakt och avtal medför dock en trygghet för både 

arbetarna och företaget (Gill & Williams, 2008). Resultatet visade att 

undersökningsdeltagarna ansåg att anställningstrygghet var en mycket viktig faktor i deras 

nuvarande arbete. Att ersätta tillsvidareanställningar med tillfälliga anställningar skulle 

således teoretiskt sätt möjligen inverka negativt på arbetsmotivationen.  

 

Resultatet angående arbetsmotivation indikerar sammanfattat att det är viktigt med både de 

yttre och inre motivationsfaktorerna, dock går det inte att säkerställa exakt hur dessa faktorer 
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påverkar undersökningsdeltagarna, men enligt tidigare forskning bör de yttre vara mera 

grundläggande och preventiva, medan de inre är direkt motiverande (Herzberg et al., 1993).  

 

Sammanhållning 

Resultatet visade att sammanhållningen bland personal inom serviceyrkena är mer 

uppgiftsbaserad än socialtbaserad. Dock är skillnaderna relativt små vilket tyder på att 

sammanhållning inte enbart fokuseras kring uppgiften utan även kring de sociala relationerna. 

En grupp skapas på grund av ett syfte (Carron et al., 2005) men där människor är och verkar 

med varandra skapas sociala relationer (Gill & Williams, 2008). Vidare skapas det i en 

uppgiftsrelaterad grupp, så som ett arbetslag, även social sammanhållning som ett resultat av 

den sociala interaktionen och kommunikationen mellan medlemmarna (Carron et al., 2005). 

Resultatet tyder på att det även utvecklats social sammanhållning hos målgruppen där 

uppgiften (utföra arbetet/arbetsuppgifterna) är den gemensamma nämnaren. Resultatet 

bekräftar således, enligt författarna, den tidigare forskningen.  

 

Individer som upplever en hög uppgiftssammanhållning tar till sig gruppnormer i högre 

utsträckning (Prapavessis & Carron, 1997). Resultaten visade att undersökningsdeltagarna 

uppfattade en god sammanhållning samt att uppgiftssammanhållningen uppfattades högre än 

den sociala sammanhållningen. Detta bör innebära att undersökningsdeltagarna i större 

utsträckning tar till sig gruppnormer än individer arbetandes på arbeten där den sociala 

sammanhållningen är dominerande. Vidare är uppgiftssammanhållningen viktig för 

medlemmarnas klarhet över rollers innebörd, ökad rollacceptans och ökad rollprestation 

(Brawley et al., 1987). Detta bör indikera att undersökningsdeltagarna har en hög 

rollprestation då de anses ha en god uppgiftssammanhållning. Då gruppnormer eller roller ej 

undersöks i denna studie kan detta inte fastställas. 

 

Gruppens storlek är en påverkansfaktor för sammanhållning, ju större en grupp blir desto mer 

påverkas sammanhållningen negativt (Widmeyer et al., 1990). Resultatet indikerar att 

sammanhållningen inom målgruppen uppfattas som god. Detta skulle kunna bero på att en 

stor del av undersökningsdeltagarna arbetar på mindre företag vilket även innebär mindre 

arbetsgrupper. Hade undersökningen genomförts där undersökningsdeltagarna i större 

utsträckning tillhört större företag, och större arbetsgrupper hade resultatet möjligen visat 

lägre värden på sammanhållning. Även enligt Jern (1998) krävs det större ansträngning för att 

skapa sammanhållning och arbetsmotivation i en större grupp.     

 

Att målgruppen för studien uppfattar sammanhållning som god på respektive arbetsplats 

innebär även att gruppmedlemmarna tar ett större ansvar vid negativa prestationer (Brawley et 

al., 1987). Det är således viktigt med en hög sammanhållning för skapandet av ett gemensamt 

ansvarstagande. Resultatet indikerar således att målgruppen för studien tar ett gemensamt 

ansvar för arbetet, vilket borde vara positivt för företagens strävan efter positiva resultat.  

 

Motivationsfaktorer och sammanhållning   

Resultatet visade ett negativt signifikant samband mellan yttre motivationsfaktorer och 

individuell attraktion mot uppgiften. Det vill säga att ju mer attraherad individen är mot 

uppgiften, desto mindre viktigt är de yttre motivationsfaktorerna. Det innebär även att ju 

viktigare en undersökningsdeltagare anser att de yttre motivationsfaktorerna är, desto mindre 

individuell attraktion mot uppgiften upplever den. Till exempel en individ som anser att de 

yttre motivationsfaktorerna lön och anställningstrygghet är viktiga, desto lägre är den 

självuppfattade sammanhållningen mot uppgiften. Detta kan tolkas som om att individen 

arbetar för att tillfredställa de yttre behoven utan att vara angelägen om det sociala samspelet 
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kring uppgiften. Konsekvensen av detta skulle kunna innebära liknande scenario som Seijts 

och Lathams (2000: ref. i Latham & Pinder, 2005) studie där individuella mål som inte var 

kompatibla med gruppens mål genererade en sämre prestation. En individ som anser att de 

yttre motivationsfaktorerna är viktiga och inte engagerar sig i sammanhållningen kan 

försämra gruppens prestation. Detta genom att det individuella målet att tillfredställa de yttre 

behoven möjligen inte är kompatibelt med gruppens behov av sammanhållning kring 

uppgiften. Författarna instämmer i Seijts och Lathams (2000: ref. i Latham & Pinder, 2005) 

slutsats att det är viktigt att de individuella målen är kompatibla med gruppens/företagets 

gemensamma mål. Även om sambandet var relativt lågt anser författarna att företag som 

lockar med yttre motivationsfaktorer riskerar ett sämre socialt klimat med en låg 

sammanhållning kring uppgiften.  

 

Vidare visade resultatet att inre motivationsfaktorer har ett signifikant positivt samband med 

den individuella sociala attraktionen. Detta innebär att en individ som anser att de inre 

motivationsfaktorerna är viktiga även har en hög attraktion mot den sociala interaktionen. Till 

exempel en individ som anser att det är viktigt att trivas med sina arbetskamrater eftersträvar 

även social sammanhållning. Människor med höga värden på egenskapen vänlighet 

eftersträvar goda relationer på arbetsplatsen (Barrick et al., 2002). Hög upplevd 

sammanhållning bidrar även till ett högt deltagande och ökad vilja att lära (Wang et al., 2005).  

Ett högt deltagande och ökad vilja att lära indikerar motivation samt ett inre behov av att 

utvecklas. Resultatet i studien bekräftar således tidigare forskning. Att det framkom ett 

signifikant samband mellan dessa faktorer, är enligt författarna ett trovärdigt resultat då både 

inre motivationsfaktorer och individuell social sammanhållning innefattar gemensamma 

faktorer såsom sociala behov av samhörighet. Att det inte framkom något signifikant samband 

mellan inre motivationsfaktorer och gruppintegration social är för författarna något 

förvånande. Det kan dock bero på att individer är attraherade av den sociala interaktionen, 

men anser att andra inte är, eller inte vet vad andra i gruppen attraheras av. Denna potentiella 

osäkerhet skulle kunna speglas i det faktum att det inte går att urskilja ett signifikant samband 

mellan inre motivationsfaktorer och gruppintegration socialt.  

Motivationsfaktorer och uppfattad sammanhållning uppvisar vissa signifikanta samband. 

Detta indikerar att det finns en viss interaktion mellan dessa två begrepp. Men det är dock 

svårt att utläsa exakt hur interaktionen ser ut och i och med att frågorna om 

motivationsfaktorerna efterfrågar vad undersökningsdeltagarna anser vara viktigt, medans 

frågorna kring sammanhållning mer behandlar vad de uppfattar. Sambandet mellan inre 

motivationsfaktorer och individens sociala attraktion borde dock indikera att de sociala 

interaktionerna på arbetsplatsen är viktiga och motiverande för vissa individer, samt att 

eftersträva inre motivationsfaktorer även bidrar till en högre uppfattad sammanhållning. Den 

tidigare forskningen inom detta område är dock begränsad viket kan bero på svårigheten i att 

mäta den upplevda arbetsmotivationen. Motivation har dock i en krigssituation kopplats 

samman gruppens sammanhållning (Wong, 2006). Även om det krävs mer forskning för att 

med säkerhet kunna koppla samman dessa begrepp ytterligare indikerar resultatet att det finns 

ett samband mellan dessa två begrepp.  

 

Bakgrundsfaktorer, motivationsfaktorer och sammanhållning 

Den enda bakgrundsfaktorn där det kunde påvisas signifikanta skillnader inom motivation och 

sammanhållning var mellan män och kvinnor. Kvinnor anser att de inre motivationsfaktorerna 

är viktigare än vad män ansåg. Detta kan indikera att kvinnor är mer angelägna om social 

interaktion och inre motivationsfaktorer. Det kunde även urskiljas signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor inom individuell attraktion mot uppgiften. Detta innebär att kvinnor 

upplever starkare känslor och högre attraktion mot gruppens uppgift, produktivitet och mål. 
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Den självuppfattade sammanhållningen mot uppgiften är således högre bland kvinnor än 

bland män. Vidare uppvisades ett signifikant högre värde, för gruppintegration socialt, bland 

kvinnor än bland män. Resultatet indikerar att kvinnor har starkare känslor om likheter, närhet 

och samarbete i gruppen som en social enhet. Författarna kan dock inte med tidigare 

forskning bekräfta resultaten angående skillnader mellan män och kvinnor relaterat till inre 

motivation och social sammanhållning. 

 

Antalet år inom en organisation påverkar individers arbetsmotivation negativt (Xenikou, 

2005: ref. i Landy & Conte, 2010). Resultatet från denna studie kunde inte styrka detta då 

inga signifikanta skillnader kunde urskiljas mellan variablerna arbetade år inom yrket och 

arbetsmotivation. På dessa variabler förväntade sig författarna att urskilja signifikanta 

skillnader, detta då den tidigare forskningen indikerade att arbetade år inom yrket påverkar 

motivationen. Att studien inte kan bekräfta tidigare forskning kan bero på att forskningen 

undersökt motivationsnivå, medan denna studie undersöker motiverande faktorer.  

 

Motivationsfaktorer, kontroll och socialt stöd 

De inre motivationsfaktorerna och kontroll i arbetet uppvisade signifikanta korrelationer. 

Dessa samband uppvisades både för kontroll av beslut samt kontroll av arbetstakt. I de inre 

motivationsfaktorerna ingår ansvar och befogenheter (Herzberg et al., 1993). Även enligt 

Thylefors (2008) är självbestämmande och kontroll positivt relaterat till motivation. Kontroll 

kan således tolkas som en av de inre motivationsfaktorerna. Att det framkommer ett 

signifikant samband mellan dessa faktorer, kontroll och inre motivationsfaktorer, leder till en 

slutsats att dessa variabler innehåller liknande aspekter. Det som dock förvånade författarna 

var att socialt stöd inte kunde kopplas samman på ett signifikant sätt med inre 

motivationsfaktorer. Detta skulle bero på att frågorna om inre motivationsfaktorer efterfrågar 

vad undersökningsdeltagarna anser är viktigt, medan frågorna angående socialt stöd 

efterfrågar vad de upplever i sitt nuvarande arbete.  

 

Sammanhållning, kontroll och socialt stöd 

Resultatet visade det existerar signifikanta samband mellan sammanhållning, kontroll i arbetet 

och socialt stöd. På variabeln kontroll av beslut var sambandet på en signifikansnivå under 

0,01 på tre av fyra sammanhållningsdimensioner, individuell attraktion uppgift/socialt samt 

grupp integration uppgift. Den fjärde variabeln gruppintegration social hade sambandet ett 

signifikansvärde under 0,05. Mellan sammanhållning och kontroll av beslut är sambanden 

således mycket starka. Individer som får vara med och fatta beslut som rör gruppen, upplever 

större delaktighet. Hög upplevd delaktighet är positivt för sammanhållningen i en grupp 

(Brawley et al., 1993). Resultatet bekräftar tidigare forskning då kontroll av beslut leder till en 

ökad upplevd sammanhållning. Författarna anser att delaktighet är viktigt för att skapa en ”vi-

känsla”, varpå enighet är en positiv påverkansfaktor för sammanhållning (Ciadini et al., 

1976). Kontroll av beslut bör således vara en viktig påverkansfaktor till sammanhållning. 

Även kontroll av arbetstakt uppvisade signifikanta samband på tre av fyra 

sammanhållningsdimensioner. Att ha kontroll över sin arbetstakt påverkar således 

sammanhållningen positivt. Den enda dimensionen som inte uppvisade ett signifikant värde 

var individuell attraktion socialt. Detta innebär att kontroll av arbetstakt inte korrelerar med 

gruppmedlemmens attraktion mot social interaktion. Det vill säga att en individ med kontroll 

över arbetstakt uppfattar hög sammanhållning, dock inte den individuella attraktionen mot 

social interaktion.    

 

Socialt stöd uppvisade en signifikant korrelation med de fyra dimensionerna av 

sammanhållning. Socialt stöd från chef visade på ett starkt signifikant samband mellan 
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samtliga dimensioner av sammanhållning. Socialt stöd från ledare bidrar till uppgiftsbaserad 

sammanhållning (Westre & Weiss, 1991). Resultatet från denna studie bekräftar tidigare 

forskning för uppgiftsbaserad sammanhållning. Studien visar dock även att den socialt 

baserade sammanhållning korrelerar med socialt stöd från ledare/chef. Den tidigare 

forskningen är idrottsbaserad, medans denna studie är genomförd på arbetsgrupper. Detta 

skulle kunna vara en orsak till varför sociala sammanhållningen inte visat samband med stöd 

från ledare/chef i den tidigare forskningen. 

 

Socialt stöd kan även beskrivas som känslomässig hjälp från chefer och arbetskamrater 

(Thylefors, 2008). Att sammanhållning och socialt stöd från arbetskamrater uppvisar ett 

mycket starkt samband i studien kan enligt författarna bero på att om individer stöttar 

varandra i en grupp medför det även att gruppen svetsas samman, och därigenom uppfattar en 

högre sammanhållning. Socialt stöd är således en faktor som bidrar till högre sammanhållning 

samt att det i en grupp med hög sammanhållning även finns ett starkt socialt stöd.  

 

Eftersom det förefaller som om sammanhållning kan kopplas samman med socialt stöd borde 

även detta innebära att de positiva effekterna som framkommer på grund av socialt stöd, även 

borde infinna sig i en grupp med hög sammanhållning. Det vill säga fungera som en buffert 

mot krav och belastningar (Johnson & Hall, 1988: ref. i Allvin et al., 2006) samt fungera som 

en motiverande faktor till att fortsätta arbeta efter en lotterivinst (Berglund, 2009).  

 

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att koppla samman begreppen 

arbetsmotivation och sammanhållning. Detta undersöktes hos personal inom serviceyrken.  

Resultatet visade att inre motivationsfaktorer har ett positivt samband mellan individuell 

attraktion socialt, samt ett negativt samband mellan yttre motivationsfaktorer individuell 

attraktion mot uppgiften. Detta indikerar att det finns en interaktion mellan dessa begrepp och 

att de sociala aspekterna inverkar på arbetsmotivationen. Båda begreppen har även betydelse 

för en grupps arbetsprestation. Det krävs dock ytterligare forskning för att knyta samman 

dessa begrepp mer direkt. Vidare visade undersökningen att både inre och yttre 

motivationsfaktorerna var viktiga, samt att den uppgiftsbaserade sammanhållningen var något 

högre än den socialt baserade sammanhållningen inom målgruppen. Mellan män och kvinnor 

framkom signifikanta skillnader på variablerna inre motivationsfaktorer, individuell attraktion 

mot uppgift och gruppens integration socialt. Kvinnorna ansåg att de inre 

motivationsfaktorerna var viktigare samt upplevde en högre sammanhållning på dessa 

variabler. De inre motivationsfaktorerna visade signifikanta samband med kontroll i arbetet. 

Detta kan relateras till att ansvar är en del av de inre motivationsfaktorerna vilket kan liknas 

med kontroll. Slutligen uppvisade sammanhållning flera signifikanta samband med kontroll i 

arbetet och socialt stöd. Kontroll i arbetet och att uppleva socialt stöd är därmed en 

påverkansfaktor till en god sammanhållning. Detta resulterar i att de positiva effekterna som 

socialt stöd medför, även borde kunna relateras till en hög sammanhållning inom 

arbetsgruppen.   

  

Metoddiskussion  

Den metod som användes i studien var en kvantitativ enkätundersökning. Nackdelar med en 

enkätundersökning är att det blir ett större bortfall, samt att respondenten inte får hjälp i 

samma utsträckning (Bryman, 2009). Eftersom flera företag valde att själva distribuera 

enkäterna är det svårt att säkerställa bortfallet. Författarna har ingen exakt siffra på om hur 

många anställda företagen har, samt hur många som arbetat under den tiden som enkäterna 

funnits på arbetsplatsen och teoretiskt sätt skulle kunnat besvara dem. Vidare är det i en 
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enkätundersökning begränsade möjligheter att kunna gå in på djupet eller att få 

uppföljningsfrågor besvarade (Bryman, 2009). Detta kan exempelvis ha medfört att en del 

motivationsfaktorer kan ha missats då undersökningsdeltagarna inte kunnat berätta vad som 

motiverar just dem. I undersökningen valde författarna ut alla förslag till motivationsfaktorer. 

Detta på grund av att motivationsdelen av undersökningen utgick från QPS Nordic. 

 

Författarna har varit angelägna om att uppfylla alla etiska principer, men i de fall där 

företagen själva valt att distribuera enkäterna inom företaget kan det hypotetiskt sett varit så 

att studien inte varit fullt konfidentiell. I och med att enkäterna varit överlämnade till 

företagen medan personalen besvarat dessa, har dessa enkäter varit utanför författarnas 

”kontroll”. Författarnas intryck och förhoppning är dock att enkäterna även på företagen 

hanterats på ett sätt som innebär att studien är fullt konfidentiell.  

 

I studien var frågorna kring motivation riktade så att de efterfrågade vilka motivationsfaktorer 

som undersökningsdeltagarna ansåg var viktiga, snarare än vad som motiverade dem. Detta på 

grund av att författarna inte fann något mätinstrument som på ett tillfredställande sätt mäter 

den upplevda motivationen. Författarna tror dock att studien hade varit mer intressant om 

motivationsdelen av studien i själva verket hade mät den upplevda motivationen, och 

därigenom säkrare kunnat fastställa samband mellan arbetsmotivation och sammanhållning.  

 

Kritik kan även riktas mot användningen av ett idrottspsykologiskt mät instrument, GEQ, för 

arbetspsykologisk undersökning. Individuell attraktion för gruppmedlemmar har fått kritik 

från en del arbetspsykologisk forskning. Detta då exempelvis antalet vänner i en arbetsgrupp 

inte är basen för sammanhållning (Forsyth, 2009). En del teoretiker och forskare hävdar också 

att sammanhållning enbart kan diskuteras utifrån gruppnivå. Hogg (1992; 2001: ref. i Forsyth, 

2009) visade exempelvis att medlemmar i en grupp med hög sammanhållning vanligtvis 

tycker om varandra men att det inte hade något att göra med sammanhållning. Social 

sammanhållning är då icke-personell. Det existerar en del arbetspsykologisk forskning inom 

sammanhållning med idrottspsykologiska mätinstrument. En av dessa studier är gjord av 

Carless och De Paola (2000), de kunde dock inte bekräfta att en arbetspsykologisk version av 

GEQ fungerar fullt ut. 

 

Framtida studier 

Som redan nämnts i metoddiskussionen anser författarna att det hade varit intressant att 

använda/utveckla ett mätinstrument som mäter den upplevda arbetsmotivationen samt vilka 

faktorer som är direkt motiverande. Detta hade medfört att sambandet mellan 

arbetsmotivation och sammanhållning skulle kunna undersökas ännu tydligare. Det hade även 

varit intressant att undersöka om sammanhållningen kan medföra negativa effekter för 

arbetsmotivationen, till exempel genom groupthinking.  

 

Eftersom både arbetsmotivation och sammanhållning har den gemensamma nämnaren 

prestation, är ett förslag till framtida studier att även studera hur arbetsprestationen påverkas 

av dessa faktorer. Det vill säga om arbetsprestationen påverkas av 

arbetsmotivation/sammanhållning samt hur denna eventuella interaktion ser ut.  

 

Det framkom även signifikanta samband som ej var en del av syftet med studien. Dessa var 

mellan arbetade år inom yrket och det upplevda sociala stödet från arbetskamrater och chef 

(p<0,05). Det vill säga det sociala stödet påverkas av hur länge en individ arbetat inom yrket. 

Detta hade varit intressant att undersöka vidare, samt att studera varför det upplevda sociala 

stödet förändras genom åren.    
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Då den idrottspsykologiska definitionen av sammanhållning används mer kan det även vara 

av intresse att använda en arbetspsykologisk anpassad version av GEQ som mätinstrument för 

sammanhållningen inom arbetsgrupper. Detta för att undersöka om GEQ är applicerbart på 

arbetsgrupper. Sådana studier har utförts av exempelvis Carless och De Paola (2000). 
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Generellt/konceptuellt ramverk för lagsammanhållning (Lostin & Svanström 2010, fritt efter 

Carron, 1982).  

Miljö/situationsfaktorer 

*Kontraktförbindelser 

*Organisations inriktning 

Personliga faktorer 

*Individuell inriktning 

*Tillfredställelse 

*Individuella skillnader 

Ledarskapsfakorer 

*Ledarbeteende 

*Ledarstil 

*Ledare – idrottare relation 

*Ledare – lag relation 

Lagfaktorer 

*Gruppuppgift 

*Önskan av framgång 

*Grupp inriktning 

*Produktivitets normer 

*Lagförmåga 

*Lagstabilitet 

Lagsammanhållning 
*Uppgift 

*Social 

Grupp utfall 

*Lagutfall 

*Absolut prestation 

effektivitet 

*Relativ prestation 

effektivitet 

Individuella utfall 

*Beteendekonsekvenser 

*Absolut prestations 

effektivitet 

*Relativ prestations 
effektivitet 

*Tillfredställelse 
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HÖGSKOLAN i HALMSTAD          
Sektionen för Hälsa & Samhälle 
 

 

Arbetsmotivation och sammanhållning 

 

 

Hej! 

 

 

Vi heter Hampus Lostin och Magnus Svanström. Vi studerar Arbetspsykologi 61-90 hp vid 

Högskolan i Halmstad. Vi skall skriva en uppsats som syftar till att studera vilka faktorer som 

motiverar personal inom serviceyrken samt hur sammanhållningen i arbetsgruppen upplevs. 

Du har valts ut för att du arbetar inom ett företag som ingår i den målgrupp som vår studie 

riktar sig mot.  

 

Du håller framför dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som handlar om 

arbetsmotivation, kontroll i arbetet, socialt stöd och sammanhållning.  

 

Enkäten är konfidentiell och resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram. Detta 

innebär att ingen kommer att se hur just du har svarat. Svara därför så ärligt, uppriktigt och så 

spontant som möjligt!  

 

Studien är frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din medverkan! 

 

Vänligen återlämna dina svar till oss, eller på angiven plats.  

 

Är det något du inte förstår eller vill fråga om får du gärna kontakta oss. 

 

Vi är tacksamma för er medverkan! 

 

Mvh. 

 

Hampus Lostin  0702929651  hampus.lostin@hh.se 

Magnus Svanström 0706059513  magsva09@student.hh.se 

 

Handledare:   

Tomas Berggren   035-16 72 82  tomas.berggren@hh.se 
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Vänligen markera, med ett kryss eller ringa in, siffran som bäst stämmer överens med 

dig eller din åsikt. 

1. Kön: Man 1    

  Kvinna 2    

2. Ålder:        

3. Arbetade år inom yrket:        

4. Anställningsvillkor:      

 Tillsvidare anställning 1     

 Tillfällig anställning 2     

 Anställd genom bemanningsföretag 3     

       

  

Hur viktigt är följande i din 

uppfattning om ditt nuvarande 

arbete? 

Helt 

oviktigt 

Mindre 

viktigt Viktigt 

Mycket 

viktigt 

Helt 

nödvändigt 

5. 

 

Att arbetet bidrar till att utveckla 

min personlighet… 1 2 3 4 5 

6. 

 

Att jag får hög lön och andra 

materiella förmåner…  1 2 3 4 5 

7. 

 

Att arbetet ger mig en 

anställningstrygghet… 1 2 3 4 5 

8. 

 

Att arbetet ger mig en känsla av att 

ha utfört något värdefullt… 1 2 3 4 5 

9. 

 

Att jag har ett tryggt arbete med 

regelbunden inkomst… 1 2 3 4 5 

10. 

 

Att den fysiska arbetsmiljön är säker 

och hälsosam… 1 2 3 4 5 

11. 

 

Att jag får använda min fantasi och 

kreativitet i arbete… 1 2 3 4 5 

12. 

 

Att bli uppskattad för min 

kompetens… 1 2 3 4 5 

13. 

 

Att jag trivs med de arbetstider jag 

blir tilldelad...  1 2 3 4 5 

14. Att jag får ansvar för arbetet… 1 2 3 4 5 

15. 

 

Att mitt arbete utvecklar mina 

färdigheter… 1 2 3 4 5 

16. 

 

Att jag trivs med mina 

arbetskamrater… 1 2 3 4 5 

17. 

 

 

Att det finns ett klimat på arbetet där 

det går att diskutera eventuella 

problem…  1 2 3 4 5 



Bilaga 2 

 

    

Mycket 

sällan eller 

aldrig 

Ganska 

sällan Ibland Ganska ofta 

Mycket 

ofta eller 

alltid 

18. 

 

 

Om det finns olika sätt att göra ditt 

arbete på, kan du då själv välja hur 

du skall göra det?  1 2 3 4 5 

19. 
 

Kan du påverka mängden arbete du 
får? 1 2 3 4 5 

20. 

 

Kan du själv bestämma din 

arbetstakt? 1 2 3 4 5 

21. 

 

Kan du själv bestämma när du skall 

ta paus? 1 2 3 4 5 

22. 

 

 

Kan du påverka beslut angående 

vilka personer du skall arbeta 

tillsammans med? 1 2 3 4 5 

23. 
 

 

Om du behöver, får du då stöd och 
hjälp med ditt arbete från dina 

arbetskamrater? 1 2 3 4 5 

24. 

 
 

Om du behöver, får du då stöd och 

hjälp med ditt arbete från din 
närmaste chef? 1 2 3 4 5 

25. 

 

 

Om du behöver, är dina 

arbetskamrater då villiga att lyssna 

på problem som rör ditt arbetet? 1 2 3 4 5 

26. 

 

 

Om du behöver, är din närmaste 

chef då villig att lyssna på problem 

som rör ditt arbete? 1 2 3 4 5 

27. 

 

 

Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din närmaste 

chef? 1 2 3 4 5 

 

 

 

Nedan påståenden bedömer hur ditt personliga engagemang är för arbetslaget. Vänligen 

markera, med ett kryss eller ringa in, siffran som bäst stämmer överens med din åsikt.     
 

28. Jag tycker inte om att delta i arbetsgruppens sociala aktiviteter. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

29. Jag är missnöjd med den arbetstid jag får. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

30. Jag kommer inte att sakna arbetskamraterna när det blir semester. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

31. Jag tycker inte att arbetsgruppens vilja att prestera är tillräckligt stark. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

32. Några av mina allra bästa vänner arbetar i detta arbetslag. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 
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33. Detta arbetslag ger mig inte tillräckligt med möjligheter att utveckla min prestationsförmåga. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

34. Jag föredrar att gå på andra fester än fester med arbetslaget. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

35. Jag gillar inte företagets arbetsupplägg. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

36. Arbetslaget är en av de viktigaste grupperna som jag tillhör. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

 

Nedan påståenden bedömer hur du uppfattar ditt arbetslag som helhet. Vänligen markera, 

med ett kryss eller ringa in, siffran som bäst stämmer överens med din åsikt. 
 

37. Vårt arbetslag strävar gemensamt efter att nå de företagets uppsatta mål. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

38. Arbetslagets medlemmar går hellre ut på egen hand än tillsammans med arbetslaget. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

39. Om arbetslaget gör en dålig arbetsinsats så känner alla i gruppen sig ansvariga. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

40. Det är sällan som arbetsgruppens medlemmar festar tillsammans. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

41. Arbetsgruppens medlemmar har motstridiga ambitioner beträffande arbetsprestation. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 
42. Arbetsgruppens medlemmar skulle gärna umgås under semestern. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 
43. Om några av arbetskamraterna inte hänger med i tempo under arbetstiden så är alla andra angelägna om att 

hjälpa dem för att inte splittra gruppen.  

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

44. Arbetsgruppens medlemmar håller inte ihop i andra sammanhang än på arbetsplatsen. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

45. Arbetsgruppens medlemmar diskuterar inte fritt varje persons ansvar på arbetsplatsen. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instämmer helt 

 

 

Tack för din medverkan! 
 
 


