
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete i 

Sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp 

Vt 2019   
 

 

 

VAD PÅVERKAR 

PRESTATIONSKRAV? 

En empirisk undersökning hur individ, 
arbetsgrupp & organisation påverkar upplevda 

prestationskrav 

Sandra Davidsson, Personalvetarprogrammet HT16 

 
 
  



 

 

Sammanfattning 

Prestation i olika former är en aspekt av människans arv. I dagens samhälle är prestation 

väl integrerat i många delar av en människas liv men kanske framförallt relaterat till 

arbetslivet. I arbetslivet är en hög prestation ofta något som eftersträvas och med en ökad 

konkurrens kan anställdas prestationer bli bidragande faktorer för konkurrenskraft och 

goda resultat. Detta sätter även press på att medarbetare ska prestera och det är denna 

press som kommer vara en av studiens tyngdpunkter: Prestationskrav.  

Upplevda prestationskrav, höga som låga kan i sin tur resultera i antingen önskvärda eller 

ofördelaktiga utfall i prestationen. Det finns mycket forskning på vad höga prestationskrav 

har för effekter. Denna studie ämnar dock att fokusera på hur individens upplevda 

prestationskrav kan komma att påverkas vilket studeras utifrån tre perspektiv: individ, 

arbetsgrupp samt organisation. För det individuella perspektivet utformades en variabel 

som mäter individens inre och yttre motivation. Arbetsgruppen representeras i denna 

studie utav två stycken variabler: stöd och samarbete medan organisationskultur fick 

företräda organisation. För denna kvantitativa undersökning agerade Norrlandsoperan i 

Umeå case. 

 

Studien visar att alla fyra variabler uppvisar effekter på individens upplevda 

prestationskrav. Dock i varierande grad. Den största effekten på individens upplevda 

prestationskrav visar sambandet mellan social organisationskultur och upplevda 

prestationskrav. Resultatet indikerar att en social organisationskultur minskar individens 

upplevda prestationskrav vilket knyter an till Podsakoff, Ahearne & Mackenzie (1997) 

vars studie hävdar att hjälpsamma beteenden och samarbete i arbetsgrupper är ett 

grundläggande lyckokoncept för prestation. I likhet med social organisationskultur visar 

sig arbetsgruppen som representeras av variablerna stöd och samarbete ha en betydelsefull 

effekt på hur individen upplever prestationskrav. Effekterna av sambanden ovan är alla av 

den natur att prestationskraven upplevs mindre i arbetsgrupper som visar gott samarbete 

och stöd samt i en social organisationskultur.  

 

 

Nyckelord: Prestation, prestationskrav, effekter, motivation, stöd, samarbete, kultur. 

 

 

 

 



 

3 
 

Innehåll 
1. Inledning ...................................................................................................................................... 4 

2. Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 5 

3. Tidigare forskning ....................................................................................................................... 6 

3.1 Prestation ............................................................................................................................................... 6 

3.1.1 Individuella skillnader ............................................................................................................................................................................ 7 

3.1.2 Situation ................................................................................................................................................................................................. 8 

3.1.3 Prestationsprocessen .............................................................................................................................................................................. 9 

3.2 Vad är prestationskrav? ......................................................................................................................... 9 

3.2.1 Arbetskrav .............................................................................................................................................................................................. 9 

3.2.2 Tidspress .............................................................................................................................................................................................. 10 

3.2.3 Intern konkurrens ................................................................................................................................................................................. 10 

3.3 Prestation utifrån individ, grupp och organisation .............................................................................. 11 

3.3.1 Individuell prestation ........................................................................................................................................................................... 11 

3.3.2 Prestation i arbetsgruppen ................................................................................................................................................................... 12 

3.3.3 Prestation i organisation ...................................................................................................................................................................... 12 

3.4 Hur hänger allt ihop? ............................................................................................................................ 13 

4. Metod .......................................................................................................................................... 14 

4.1 Forskningsdesign .................................................................................................................................. 14 

4.2 Datainsamlingsmetod........................................................................................................................... 14 

4.2.1 Urval .................................................................................................................................................................................................... 15 

4.3 Bearbetning av data och analysmetoder ............................................................................................. 16 

4.3.1 Centralmått .......................................................................................................................................................................................... 16 

4.3.2 Spridningsmått ..................................................................................................................................................................................... 16 

4.3.3 Frekvens tabeller .................................................................................................................................................................................. 16 

4.3.4 Multipel linjär regression ..................................................................................................................................................................... 16 

4.3.5 Cronbach-alpha ................................................................................................................................................................................... 17 

4.4 Studiens variabler ................................................................................................................................. 17 

4.4.1 Kontrollvariabler – Kön, ålder & utbildning ........................................................................................................................................ 18 

4.4.2 Beroende variabel - Prestationskrav .................................................................................................................................................... 18 

4.4.3 Oberoende variabler ............................................................................................................................................................................ 19 

4.5 Etik ........................................................................................................................................................ 21 

5. Resultat ....................................................................................................................................... 22 

5.1 En högskoleutbildad kvinna.................................................................................................................. 22 

5.2 Effekter på individens upplevda prestationskrav ................................................................................. 23 

6. Diskussion .................................................................................................................................. 25 

6.1 Hur påverkar individ, arbetsgrupp och organisation upplevda prestationskrav? ................................ 25 

6.2 Metodreflektion ................................................................................................................................... 27 

6.3 Förslag vidare forskning ....................................................................................................................... 27 

Litteraturförteckning .................................................................................................................... 29 

Bilagor ............................................................................................................................................ 32 

Bilaga A – Studiens variabler ...................................................................................................................... 32 

 
 



 

4 
 

1. Inledning  

 
Som en följd av globaliseringen av ekonomin har konkurrensen mellan olika företag och 

organisationer ökat de senaste 30 till 40 åren. För att överleva i den tilltagande 

konkurrensen har företag och organisationer omstruktureras och effektiviseras (Atkinson 

1984). En del i denna omstrukturering rör synen på medarbetare. Ökad konkurrens leder 

till att organisationernas tillgångar, exempelvis personalen, blir avgörande faktorerna för 

framgång (Dess, Gupt, Hennart & Hill 1995). Att rekrytera och behålla kompetent 

personal ses mer och mer som en betydelsefull fråga för organisationens överlevnad och 

utveckling (Bakker & schaufeli 2008, Kennemar & Jagrén 2008).  

  

Detta ställer dock krav på att personalen måste prestera. ”Performance is what the 

organization hires one to do, and do well” skriver Campbell et al. (1993, p40) och anser 

att prestation definieras genom två begrepp: Handling och resultat. Utan dessa två kan inte 

prestation bedömas. Konkret innebär definitionen att konsekvenserna av handlingen måste 

tas i beaktning för att kunna göra en korrekt bedömning av prestationen (Campbell et al 

1993).  Sonnetag & Frese (2002) grundar sin värdering av prestation i hur Campbell et al 

(1993) definierar prestation men utgår istället från tre perspektiv för att kunna definiera 

prestation: Individ, situation och process. 

 

En hög prestation är i många sammanhang önskvärt. Det sätter krav på att en individs 

prestationer ska hålla en viss nivå. Detta kallas även för prestationskrav. För individen kan 

prestationskrav ge en gynnsam inverkan på prestationen när individens kunskaper, 

färdigheter, förmågor och attityder är i symbios med arbetskraven (Päiväniemmi & 

Staffansson 2016). Prestationskrav kan leda till en ökad förmåga att hantera stress, 

måluppfyllelse och klara egna och organisatoriska krav (Ismail et al 2015). Vilket kan leda 

till att individen känner tillfredsställelse och en känsla av stolthet (Sonnentag & Frese 

2002). Ökad effektivitet och motivation är andra tilltalande effekter som i sin tur kan 

generera prestation som i sin tur leder till konkurrenskraft och goda resultat (Ismail et al 

2015).  

 

Men liknande mycket annat kan höga prestationskrav även leda till minskad prestation 

exempelvis i form av negativ stress eller distress. Detta vågspel uppkommer när individen 

inte känner sig tillräcklig och inte ges rätt förutsättningar för att klara av sitt arbete och 

uppnå organisatoriska krav (Päiväniemmi & Staffansson 2016). Distress kan leda till olika 
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typer av stressjukdomar, ångest och ej uppfylla målsättningar och arbetsuppgifter (Ismail 

et al 2015).  För Organisationen kan distress ha en hämmande effekt då individens 

produktivitet, effektivitet och kvalitet på arbetet blir direkt bristande (Ismail et al., 2009, 

2010, Newell 2002, se Ismail et al. 2015). Ohälsa som följd av prestationskrav kan i en 

sådan situation på arbetsplatsen bli kostsam för både individ och organisation. 

Utifrån ett organisationsperspektiv finns det ytterligare svårigheter som höga 

prestationskrav kan ge upphov till.  Då medarbetare upplever för höga prestationskrav 

ökar risken för oetiskt och dysfunktionellt beteende som kan skada arbetsgruppen bland 

annat genom att skapa osämja och onödiga konflikter (Ness & Connelly 2017). Kraven på 

prestation kan riskera att istället för att gynna organisationen mynna ut i sämre resultat och 

minskad effektivitet.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka på hur individen själv, grupprelationer och 

organisationen påverkar individens upplevda prestationskrav. Fyra variabler används för 

att representera individen, arbetsgruppen och organisationen. Dessa fyra undersöks 

gentemot Prestationskrav om består utav tre dimensioner: arbetskrav, tidspress och intern 

konkurrens (Nair & Kamalanbhan, 2010). I syftet ingår även att identifiera på vilket sätt 

denna eventuella effekt påverkar individens prestationer. 

 

Studiens syfte kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

1. Vilken påverkan har motivation på individens upplevda prestationskrav?  

2. Vilken påverkan har stöd på individens upplevda prestationskrav? 

3. Vilken påverkan har samarbete på individens upplevda prestationskrav? 

4. Vilken påverkan har organisationskultur på individens upplevda prestationskrav? 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras och redogörs för studiens centrala begrepp. Kapitlet börjar 

med att definiera prestation och prestationskrav. Kapitlet avslutas sedan med att särskilja 

hur prestation och prestationskrav kan uttrycka sig för individ, arbetsgrupp och i 

organisationen. I detta avsnitt får vi även en första inblick i studiens variabler och hur de 

förhåller sig till de tre aspekter som studien syftar att undersöka: individ, grupp och 

organisation.  

 

3.1 Prestation 

”Prestation är ett kärnkoncept inom arbets- och organisationspsykologin” 

- (Sonnentag & Frese 2002). 

 

Campbell et al (1993) definierar prestation med hjälp av två begrepp: Handling och resultat. 

Författarna menar att handling är vad arbetstagaren gör på arbetsplatsen som är i linje med 

organisationens målbild. Tillsammans med ett mätbart resultat kan prestation i arbete 

definieras och förstås.  Sonnentag & Frese (2002) håller med till en viss gräns men menar 

att prestation är ett multi-dimensionellt koncept och för att få en korrekt bild av en 

medarbetarens prestationer är det nödvändigt att integrera tre perspektiv på prestation. Ett 

individuellt perspektiv som lyfter personliga egenskaper som en källa för variation i 

prestation. Ett situationsperspektiv som fokuserar på hur situationen kan påverka prestation 

och ett prestationsregleringsperspektiv som beskriver processen för prestation. Dessa tre 

perspektiv ger tillsammans en komplimenterande bild av prestation.  

 

I tabell 1 kan vi se att författarna har summerat sina tre perspektiv utifrån tre 

utgångspunkter. Det första som Sonnentag & Frese (2002) lyfter fram ur vardera aspekten 

är kärnfrågan. Detta görs för att identifiera vad de olika perspektiven belyser. Nästa 

utgångspunkt är vilka grundläggande antaganden och resultat som perspektivet består och 

påverkas utav. I tabell 1 ses slutligen även vilka praktiska implikationer för 

prestationsförbättring som organisationer kan tillämpa för varje perspektiv. Dessa är 

utvecklingsmöjligheter som baseras på de grundläggande antaganden som i sin tur 

besvarar kärnfrågan i varje perspektiv. I de följande tre avsnitten kommer dessa tre 

perspektiven förklaras ytterligare utifrån forskning men med utgångsläge i tabell 1. 
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Tabell 1: Sonnentag & Frese (2002) - Tre perspektiv för prestation 

 
 Individuella skillnader Situation Prestationsprocessen 

Kärnfråga Vilka individer presterar 

bäst? 

I vilka situationer presterar 

individer bäst? 

Hur ser prestationsprocessen 

ut? Vad händer när någon 

”presterar”? 

 

Grundläggande antaganden och 

resultat 

Kognitiv förmåga. 

Motivation och personlighet. 

Professionell erfarenhet. 

 

Jobbegenskaper. 

Rollstressorer. 

Situationella begränsningar. 

 

Åtgärdsprocess - faktorer. 

Tillräcklig hierarkisk nivå 

Praktiska implikationer för 

prestationsförbättring 

Utbildning. 

Val av personal. 

Exponering för specifika 

upplevelser. 

 

Jobbdesign/ 

utformning 

 

 

 

Målsättning. 

Feedback interventioner. 

Beteende modifiering. 

Förbättring av åtgärdsprocess - 

utbildning 

Jobbdesign/utformning. 

 

3.1.1 Individuella skillnader 

Den första av de tre perspektiven av prestation är enligt Sonnentag & frese´s (2002) 

individuella skillnader. Perspektivet framhäver skillnader i prestation mellan olika 

människor och vilka individuella egenskaper som kan vara upphov till dessa olikheter. De 

ställer sig frågan: Vilka individer presterar bäst?  

 

Författarnas grundläggande antaganden är att skillnader i prestation mellan individer kan 

förklaras genom olikheter i kognitiva förmågor, motivation och personlighet samt vilken 

professionell erfarenhet som individen har. Vad som ger intryck av att påverka prestation i 

högsta grad är kognitiv förmåga. Individer som har en hög kognitiv förmåga har visat sig 

prestera bättre än individer med en låg kognitiv förmåga (Bobko, Roth, & Potosky, 1999; 

Hunter & Hunter, 1984; Schmidt & Hunter, 1998). Korrelation mellan hög kognitiv 

förmåga och hög prestation har setts inom flertalet yrken och detta tros komma ifrån att 

den kognitiva förmågan ger individen bättre förutsättningar att ta till sig yrkeskunskaper 

som i sin tur påverkar prestationsförmågan positivt (Schmidt, Hunter, Outerbride, & Goff, 

1988; Schmidt, Hunter, & Outerbridge, 1986). Personlighet och motivation har även en 
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positiv påverkan på prestation men i något mindre utsträckning (Sonnentag & Frese 

2002).  

Sonnentag och Frese (2002) tar även med möjligheter till prestationsförbättring för både 

organisation och individ. Författarna lägger vikt i att rekrytering ska fokuseras på 

individernas förmågor, erfarenheter och personlighet för en god individuell bas för hög 

prestation i arbetet. Utöver prestationsinriktad rekrytering är utbildning av medarbetare en 

viktig aspekt för att öka prestationen för individen. Utbildningen ska vara av sådan 

karaktär att den innehåller, för individen och positionen, relevant kunskap (Sonnentag & 

Frese 2002). 

 

3.1.2 Situation 

Situationsperspektivet syftar till att reflektera över individens omgivning och arbetsmiljö 

som antingen stimulerar eller hindrar individen att prestera.  Kärnfrågan som Sonnentag & 

Frese (2002) ställer sig är: I vilka situationer presterar individer bäst? 

 

Sonnentag & Frese (2002) lyfter fram två faktorer inom arbetsmiljön som kan särskiljas. 

1. Situationsfaktorer som förbättrar och underlättar prestation.  

2. Situationsfaktorer som hindrar prestation. 

 

Det är främst arbetsplatsens möjligheter och begränsningar som påverkar 

situationsperspektivet (Sonnentag & Frese 2002). Hackman & Oldman (1976) har tagit 

fram en modell som identifierar vissa situationsfaktorer som ska förbättra och underlätta 

prestation. Exempel på dessa faktorer är arbetsuppgifter, feedback och kompetens som 

författarna menar påverkar individens psykologiska tillstånd så som upplevd mening, 

upplevt ansvar för resultat av utfört arbete och kunskap om arbetsresultat. Detta ska ha en 

bidragande effekt på ökad prestation (Hackman & Oldman 1976). Situationer som istället 

kan ha en hindrande effekt på prestation innebär exempelvis en bristande arbetsmiljö, 

bristande information eller problem med maskiner och andra hjälpmedel som används i 

arbetet (Sonnentag & Frese 2002).  För att förbättra arbetsplatsen med syfte att gynna 

prestation så ser vi i tabell 1 att organisationen kan fokusera på utformning och design av 

tjänsten. 

 



 

9 
 

3.1.3 Prestationsprocessen 

Det tredje och sista perspektivet menar Sonnetag & Frese (2002) är prestationsprocessen 

som tar en något annorlunda vinkel på individuell prestation. Perspektivet utgår ifrån de 

processer som leder till prestation genom olika handlingar. Kärnfrågorna i 

processperspektivet är: Hur ser prestationsprocessen ut? Och vad händer när någon 

presterar? 

 

Forskning visar att det finns skillnader mellan högt presterande individer och 

medelpresterande individer när det kommer till hur individen närmar sig sin uppgift och 

hur de kommer fram till en lösning (Sonnentag 2000). Högt presterande individer tenderar 

att titta på abstrakt och generell information som de sedan utarbetar strategier utifrån 

genom att specificera informationen.  Dessa strategier innefattar flera aspekter av den 

information som de har tagit del av och högpresterande individer fokuserar ofta på en 

långsiktig lösning (Isenberg, 1986; Koubek & Salvendy, 1991; Shaft & Vessey, 1998).  

Skillnaden mellan högt presterande individer till medelpresterande individer ligger främst 

i förståelse av problemet, planering, hur väl feedback används till förbättring och fokus för 

uppgiften (Sonnentag 1998). 

 

Sonnentag och Frese (2002) tar även med möjligheter till prestationsförbättring som det 

finns för både organisation och individ.  Individer ska uppmuntras att utveckla sin 

prestation genom att sätta långsiktiga mål och utveckla sina egenskaper att planera och 

emot feedback, se tabell 1. 

 

3.2 Vad är prestationskrav? 

Efter att ha preciserat prestation efter Sonnentag & Frese´s tre perspektiv identifierar vi 

här nedan vilka element som resulterar i prestationskrav. Enligt Nair & Kamalanbhan 

(2010) består prestationskrav utav tre komponenter. Dessa är arbetskrav, tidspress och 

intern konkurrens. Varje komponent förklaras ytterligare i var sitt avsnitt nedan.  

 

3.2.1 Arbetskrav 

Nair & Kambalanbhan (2010) antyder att organisationer har sitt fokus riktat på det 

ekonomiska och vill ha en vinst med en god marginal. Det innebär i många fall, enligt 

författarna, att medarbetarnas arbetskrav blir allt tyngre och fokuserar på att skapa allt 

bättre resultat med mindre resurser. Länge har psykologiska undersökningar antytt att 
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arbetskrav har en dysfunktionell effekt på medarbetare och kan enligt Nair & 

Kamalanbhan (2010) leda till sämre resultat i kognitiva och motoriska arbetsuppgifter.  

Som kan ses i tabell b1 i bilaga b är kognitiva förmågor en viktig komponent för hög 

prestation (Sonnentag & Frese 2002). Trots detta ses arbetskrav som en viktig komponent 

av prestation. Det finns utbredd forskning inom området och en av de mest erkända 

modellerna är Karaseks och Theorells krav, kontroll och stödmodell som har inspirerat 

mycket forskning inom psykosocial arbetsmiljö.  

 

3.2.2 Tidspress 

Den andra av tre komponenter av prestationskrav är enligt Nair & Kamalanbhan (2010) 

tidspress. För att kunna göra en bedömning ifall uppsatta mål har uppfyllts används ofta 

en tidsram. Detta görs för att kunna se hur resultatet ser ut vid två olika tidpunkter och på 

så sätt kunna se eventuella skillnader.  En tidsram används också för att sätta press på att 

en uppgift eller målsättning ska vara uppfylld inom en viss tid. Detta kan skapa motivation 

och förbättra prestationen ifall tidsramen är optimal utifrån uppgiften (Widmer, Semmer, 

Kälin, Jacobshagen & Meier 2012).  Är tidsramen inte optimal kan prestation och 

eventuellt individens mående bli lidande (Sonnentag & frese 2003). Tidspress är en 

central komponent när det kommer till stress som är vanligt bland medarbetare som har ett 

stort ansvar och hög arbetsbelastning (Widmer, Semmer, Kälin, Jacobshagen & Meier 

2012).  

3.2.3 Intern konkurrens 

Konkurrens kan användas som ett verktyg för att uppmuntra effektivitet, utveckling och 

prestation. Konkurrens återfinns både externt organisationer emellan och internt mellan 

enheter eller medarbetare inom samma organisation. I närliggande konkurrens, både 

internt och externt, ges konkurrenter möjligheter att lära och stötta varandra vilket kan 

leda till ökad dynamik och kompetens (Eliasson & Nilsson 2012).  

 

Internt samarbete och konkurrens kan också leda till negativa effekter för organisationen. 

Oenighet och konflikter mellan olika enheter och individer kan bli tids- och 

resurskrävande (Bengtsson & Kock 1999). Graden av konkurrens beror bland annat på 

avståndet mellan konkurrenterna. Jämförelse enheter emellan bör därför göras mellan 

enheter av likartad storlek och värde samt med försiktighet för att minska risken för dessa 

negativa effekter (Tölösi & lajtha, 2000). 
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3.3 Prestation utifrån individ, grupp och organisation 

Nu när vi har definierat prestation och prestationskrav så integrerar vi detta i studiens tre 

intresseområden: Individ, arbetsgrupp samt organisation. Prestationskrav är ett fenomen 

som varierar från individ till individ och situation till situation. Alla prestationskrav 

härstammar inte från samma utgångspunkt och tar inte samma uttryck. Vilket även innebär 

att prestationskrav kommer till olika uttryck beroende på var kraven kommer ifrån. Ifall 

krav på prestation kommer från individen själv eller externt från organisationen. Denna 

studie fokuserar på tre intresseområden som kan ses som utgångslägen för prestationskrav. 

I de tre avsnitten nedan blir vi även introducerade till studiens variabler och hur de 

relaterar till respektive intresseområde och även till prestation och prestationskrav.  

 

3.3.1 Individuell prestation 

Sonnentag & Frese (2002) beskriver i likhet med Campbell et al (1993) individuell 

prestation som mätbara handlingar som är relevanta för och i linje med organisationens 

målbild.  Författarna karakteriserar prestation som multi-dimensionellt och dynamiskt och 

föreslår tre perspektiv som kan förklara prestation. Dessa är ett individuellt perspektiv 

som lyfter personliga egenskaper som en källa för variation i prestation. Ett 

situationsperspektiv som fokuserar på hur situationen kan påverka prestation och ett 

prestationsregleringsperspektiv som beskriver processen för prestation. Deras forskning 

tyder på att en integrering av alla tre perspektiven på prestation är nödvändig för att förstå 

varför vissa individer presterar bättre än andra. 

 

Locke & Latham (2013) har identifierat vikten av att sätta mål för individuella 

prestationer. Att sätta mål är motivationshöjande och en strategisk taktik som kan bidra till 

en förklaring till varför en del individer presterar bättre än andra (Locke & Latham 2013). 

Målsättningarna ska vara tydliga och utmanande för individen men samtidigt uppnåeliga 

för att verka prestation- och motivationshöjande (Locke & Latham 1990, 2002). Enligt 

Päiväniemi & Staffansson (2016) är det på grund av målmekanismer som förklarar varför 

en utmanande målsättning skapar högre arbetsprestationer. Dessa målmekanismer är: 

Ansträngning, uthållighet, riktning och kunskap. De första tre är av motiverande karaktär 

som hjälper individer att uppnå målet. Den sista och fjärde målmekanismen: kunskap, är 

av kognitiv karaktär (Locke & Latham 1990, 2013). Kognitiv förmåga var enligt 

Sonnentag & Frese (2002) den individuella skillnad som i högsta grad påverkar förmågan 

att prestera. Utan kunskap är det inte alltid givet att individen uppnår sitt prestationsmål på 
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ett framgångsrikt sätt (Päiväniemi & Staffansson 2016). 

 

3.3.2 Prestation i arbetsgruppen 

Individuell prestation är grunden till både grupprestation och prestation för 

organisationen. Har inte organisationen eller arbetsgruppen individer med goda 

prestationer kommer inte heller arbetsgrupp eller organisation ha goda prestationer. Därför 

är utgångspunkten när det gäller prestation i en arbetsgrupp alltid i någon mån individen. 

 

Även om individen utgör utgångspunkten för prestationskrav har gruppen betydelse. Ett 

grupperspektiv är viktigt eftersom organisationer i allt större utsträckning organiseras 

utifrån arbetsgrupper (Ilgen 1999, West, Borril & unsworth 1998). Alla individer måste 

bidra till gruppens bedrift men för att arbetslaget ska lyckats är det grundläggande att 

gruppen förmå sig att samarbeta och uppvisar hjälpande och osjälviska beteenden 

(Sonnentag & Frese 2002). Podsakoff, Ahearne & Mackenzie´s studie från 1997 visar att 

just ett hjälpsamt beteende är positivt relaterat till goda grupprestationer ur både ett 

kvalitets- och kvantitetsperspektiv.  

 

Samarbete i arbetsgruppen kan tänkas påverka det upplevda stöd som en individ känner i 

sin arbetssituation. Karasek & Theorell (1990) lyfter fram socialt stöd som en av de 

viktigaste resurserna för psykisk hälsa. Även andra studier lyfter fram vikten av socialt 

stöd som en variabel för den psykosociala arbetsmiljön. (Cohen & Wills 1985). Socialt 

stöd kan förekomma i olika konfigurationer. House (1981) delar in socialt stöd i fyra 

avsnitt: emotionellt stöd som förknippas med ledord så som empati och omtanke. 

Värderande stöd som förknippas med ledord så som återkoppling och bekräftande. 

Informativt stöd som förknippas med ledord så som information, råd och direktiv. Samt 

Instrumentellt stöd som förknippas med praktisk hjälp av arbete eller annan avlastning. Av 

dessa fyra anser House (1981) att emotionellt stöd är det mest betydelsefulla när det 

kommer till individens hälsa. I arbetslivet kan det sociala stödet komma från kollegor, 

chefer eller andra närstående individer. Det stöd som en medarbetare får från individer i 

chefsposition har visat sig vara särskilt viktigt (Fenlason & Beehr 1994, Searle, Bright & 

Bochner 2001). 

 

3.3.3 Prestation i organisation 

Prestation på organisationsnivå kan relateras till prestation på individ och gruppnivå. All 

prestation på arbetsplatsen är i längden prestation för organisationen. Enligt tidigare 
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forskning är organisationskulturen en viktig faktor i att åstadkomma effektivitet som kan 

leda till bättre prestationer i en organisation (Umans et al 2016). Organisationskultur 

bygger på att kombinera gemensamma värderingar och uppfattningar vilket är unik för 

varje organisation (Helfrich et al 2007, Kampf et al 2017). En god organisationskultur kan 

även gynna motivationen hos medarbetare. (Eversole et al 2012).  

 

Genom organisationens val av styrning och således hur väl ledare ser en anställds 

personliga mål och kan anpassa svårighetsgraden på uppgifterna till medarbetaren gagnas 

motivation. (Pratt & Jiambalvo 1981). En anställd som är motiverad att nå sina uppsatta 

mål och som arbetar hårt för att nå dit är gynnsam för organisationen (Hedh & Wiik 

2018). Organisationskulturen kan därför användas som ett verktyg och indikator på hur 

goda förutsättningar organisationen ger sina anställda att prestera.  

 

3.4 Hur hänger allt ihop? 

Sammanfattningsvis har detta teoriavsnitt först och främst definierat vad de centrala 

begreppen i denna studie innebär. Prestation har, precis som prestationskrav, tre 

komponenter. För en god prestation är det därför viktigt att ha kännedom att det är en 

kombination av dessa tre och inte var för sig som har störst påverkan. En individ kan visa 

på goda kognitiva kunskaper och vara motiverad men ifall situationen är begränsande eller 

individen saknar korrekta strategier att ta sig an en uppgift kan prestation ändå utebli. Det 

är helheten som är viktig. När de oundvikliga kraven på prestation tas med i beräkningen 

så kan prestationskraven både gynna och missgynna den faktiska prestationen hos en 

individ, arbetsgrupp eller i organisationen. Prestationskrav har olika uttryck beroende på 

var det grundar sig. Denna teoretiska del ska bidra till kunskap om hur prestation och 

prestationskrav korrelerar samt att studiens tre intresseområden har koppling till prestation 

men påverkar i sin tur individens upplevda prestationskrav som i ett kretslopp.  

Kommande delar av studiens resultat har däremot fokuserat på kretsloppets inledande del, 

hur de tre intresseområdena påverkar prestationskrav. 
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4. Metod 

I metodavsnittet av denna uppsats redogörs för hur studien har genomförts och vilka 

vetenskapliga metodval som har gjorts under studiens gång. I detta avsnitt återfinns även 

vilka analys- och bearbetningsmetoder som har använts. Avslutningsvis ges en grundlig 

beskrivning av studiens alla variabler i relation till de tre intresseområdena.   

 

4.1 Forskningsdesign 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall individer, samarbete i grupp och 

organisationen har en påverkan på individens upplevda prestationskrav.  I och med detta 

fanns ett behov av en större mängd insamlad data samtidigt som en djupdykning i området 

ej skulle erbjuda tillräckligt med tillförlitliga resultat att dra en slutsats ifrån. Därför 

används i denna studie en kvantitativ ansats i form utav en webenkät. Webenkäten 

skickades ut till hela organisationen i en så kallad totalundersökning. I och med detta 

förväntas det färdigställda resultatet kunna appliceras på hela den utvalda populationen 

och ge en fingervisning på hur studiens variabler påverkar prestationskrav. Denna 

kvantitativa studie äger rum på Norrlandsoperan i Umeå.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes en webbaserad enkät. Under ett tillfälle gavs det även 

möjlighet att fylla i enkäten via utskrivna exemplar vilket tre respondenter gjorde. Dessa 

fördes sedan manuellt in i datafilen efter deadline. Alla som fyllde i enkätundersökningen 

varelse det var via webenkäten eller via pappersversionen är anonyma. De som fyllde i via 

pappersversionen lämnade sina enkäter i ett postfack där de sedan hämtades för att 

försäkra anonymitet. Fördelar med att använda enkäter som insamlingsmetod är att det är 

effektivt för att nå ut till många respondenter. Det är även billigt och tidseffektivt samt ger 

respondenterna möjlighet att bestämma själva när de ska besvara enkäten (Bryman 2011).  

Till denna studie användes en enkät för att på ett effektivt sätt nå ut till alla anställda i 

organisationen. På grund av respondenternas arbetsbörda ansåg nyckelpersoner i 

organisationen att det vore det mest effektiva sätt att få studien besvarad. Enkäten för 

denna studie gick ut i organisationen genom tre kanaler. Först via mail till alla anställda. 

Sedan via, en för organisationen, gemensam plattform som heter workplace. Sist men inte 

minst gick information ut på en arbetsplatsträff där även en pappersversion av enkäten var 

tillgänglig.  
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Nackdelar med enkätundersökningar är enligt Bryman (2011) bland annat missförstånd av 

frågorna eller att utformning och antal frågor måste begränsat för att inte riskera alltför 

omfattande och långa enkäter. Bryman (2011) tar upp ett antal åtgärder som kan minska 

bortfall vilket inkluderar utformning av ett bra introduktionsbrev och påminnelser.  I 

samband med denna studie skickades tre påminnelser ut via mail och på workplace i ett 

försök att minska bortfall. För att undvika missförstånd vid besvarandet av enkäten på 

grund av formuleringar av påståendena, har beprövade påståenden använts vid 

uppbyggnad av enkäten. Enkäten innehåller tio frågeavsnitt fördelade på nio sidor.  Vid 

utformningen valdes ett antal påståenden ut för varje variabel med syfte att begränsa 

storleken på studien och minska risken för bortfall. De variabler som används i denna 

studie är: prestationskrav, stöd, förväntningar, motivation, samarbete, prestation i 

arbetsgruppen, kultur samt personlighet.  

 

4.2.1 Urval 

Respondenterna valdes utifrån ett totalurval vilket i denna studie innebär att alla individer 

på Norrlandsoperan fick möjlighet att vara med på undersökningen. I och med att en 

totalundersökning genomförs är resultaten direkt generaliserbara på populationen (Bryman 

2011) d.v.s. Norrlandsoperan i Umeå. Norrlandsoperan är en organisation som är verksam 

inom kultursektorn. Organisationen innehåller dock en stor variation av olika tjänster 

exempelvis: ekonomi, HR, marknadsföring, IT och teknik utöver de områden som är mer 

inriktade mot kultur så som: dans, opera, orkestermusiker osv.   

 

Genom nyckelpersoner i organisationen gavs tillgång till mailadresser till alla anställda 

samt en användare i organisationens gemensamma plattform workplace. Med ett 

komplimenterande framträdande på en arbetsplatsträff spreds budskapet inom 

organisationen. Enkäten beräknas ha nått fram till 100 medarbetare under den aktuella 

tidsramen. Med 51 besvarade enkäter innebär det en svarsfrekvens på 51 %.  

 

En av de främsta fördelar med små totalundersökningar som i denna undersökning är att 

de bedömningar som kommer fram är exakta för den grupp som undersöks (Scb handbok 

2008:1). Däremot är det mer problematiskt att generalisera studiens resultat till andra 

arbetsplatser eller organisationer. Detta innebär att det krävs en viss försiktighet vid 

tolkandet av resultatet. 
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4.3 Bearbetning av data och analysmetoder 

Data i denna studie har genomgått bearbetning med hjälp av ett antal analysmetoder för att 

på ett brett spektrum kunna återge relevanta delar av studiens resultat.  

 

4.3.1 Centralmått 

De centralmått som används i denna studie är medelvärde och median. Medelvärde 

används för att hitta ett genomsnittsvärde och räknas ut genom att summera alla värden för 

att sedan dividera med antalet värden (Bryman 2011). Medianvärdet används också för att 

ta fram ett genomsnittsvärde och anger mittpunkten på en fördelning av värden (Bryman 

2011) Medianvärdet är mindre känsligt för extremvärden än medelvärdet. Medelvärdet 

kan förskjutas både upp och ner ifall avvikande värden finns i studien (Bryman 2011). 

Ifall medelvärde och Median är närliggande är dock medelvärdet ett mer korrekt 

centralmått att gå efter (Bryman 2011). 

 

4.3.2 Spridningsmått 

De spridningsmått som har använts i studien är standardavvikelse, min och max. 

Standardavvikelsen anger den genomsnittliga variationen kring ett medelvärde (Bryman 

2011). En lägre standardavvikelse kommer ifrån relativt liknande värden medan en högre 

standardavvikelse kommer ifrån en större spridning och variation för datas värden 

(Bryman 2011).  Standardavvikelsen kan dock inte jämföras mellan variablerna utan att 

titta på hur stor del spridningen har av helheten. Till det används min och max som visar 

på det största värdet och det minsta värdet i variablerna (Bryman 2011). Alla variabler har 

kodats om så att minimum är 0 och maximum är 100. Det för att underlätta för en 

jämförande analys variablerna emellan.  

 

4.3.3 Frekvens tabeller 

Frekvenstabeller används för att visa på antalet personer och den procentuella andelen 

personer som hör till de olika kategorierna som finns för den aktuella variabeln (Bryman 

2011). I denna studie har frekvensanalyser genomförts på studiens kontrollvariabler.  

 

4.3.4 Multipel linjär regression 

I denna studie har linjär regression används analysmetod. Den linjära regressionen 

försöker predicera relationen mellan en eller flera oberoende variabler (x) och en beroende 
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variabel (y) via den räta linjens ekvation. I denna studie kommer den beroende variabeln 

(Y) som är prestationskrav att mätas gentemot fyra oberoende variabler (X): samarbete, 

stöd, motivation och kultur. Dessa kommer även att presenteras i tabellform (tabell 3) som 

fyra olika modeller i resultatkapitlet: 

Modell 1 - Prestationskrav mäts gentemot samarbete, kön, ålder och utbildning.  

Modell 2 – Prestationskrav mäts gentemot Stöd, kön, ålder och utbildning. 

Modell 3 – Prestationskrav mäts gentemot inre och yttre motivation, kön, ålder och 

utbildning. 

Modell 4 – Prestationskrav mäts gentemot organisationskultur i tre aspekter (social, 

risktagande och resultatorienterad) samt kön, ålder och utbildning. 

 

Alla fyra modeller faller under ett av de tre intresseområden för studien.  

Modell 1 och 2 representerar arbetsgrupp. Modell 3 representerar individen och modell 4 

representerar organisationen.  

 

4.3.5 Cronbach-alpha   

För att kontrollera ifall de index som tagits fram är reliabla utfördes ett Cronbachs Alpha 

test på alla variabler. Cronbach´s Alpha, även betecknat α, är ett statistiskt mått som mäter 

den interna konsistensen hos ett index. Det innebär hur väl de olika påståendena mäter 

samma område på en variabel. Var gränser går för ett acceptabelt Cronbach Alpha värde 

är forskare oense om men de flesta anser att en acceptabel nivå är mellan 0,65 och 0,7. 

Med värden över 0,7 beräknas studies reliabilitet öka. Bryman (2011) anser att ett värde 

över 0.7 anses som acceptabelt. I denna studie används därför 0,7 som gränsmått och alla 

variabler som visar under 0,7 är i och med detta exkluderade. Genom att säkerställa 

variablerna och använda beprövade datainsamlingsmetoder kunde studiens validitet och 

reliabilitet garanteras så långt som det var möjligt. 

 

4.4 Studiens variabler 

Varje variabel består utav ett antal påståenden som respondenterna tar ställning till hur väl 

de överensstämmer med verkligheten efter deras upplevelse. Alla frågeteman utom ett 

besvaras utifrån en likertskala där 1 = ”inte alls” och 7= ”Helt och hållet” och varje steg 

emellan har en egen rubrik såsom: ”väldigt lite”, ”lite”, ”varken eller”, ”mycket” och 

”väldigt mycket”. På varje påstående finns även ett alternativ att inte svara (”vet ej”). 

Risken för fel och missförstånd minskar då rubriker sätts till varje steg på skalan (Eutsler 

& Lang 2015). Denna skala valdes på grund av att en sju-gradig likertskala ger maximerad 
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varians och ger även möjlighet för respondenterna att ge ett neutralt svar som i denna 

undersökning är ”varken eller” (Eutsler & Lang 2015). 

 

I Bilaga A finns tabeller för alla index och vilka påståenden som varje index består utav.  

 

4.4.1 Kontrollvariabler – Kön, ålder & utbildning 

I studien har tre kontrollvariabler använts: kön, ålder och utbildningsnivå. De används för 

att minska risken att dra felaktiga slutsatser om samband mellan beroende och oberoende 

variabler. Då det finns anledning att tro att resultaten eventuellt kan påverkas utav kön, 

ålder och utbildningsnivå. Den typiska medarbetaren på Norrlandsoperan är enligt denna 

undersökning en högskoleutbildad kvinna i ålder mellan 41 och 55.  

 

4.4.2 Beroende variabel - Prestationskrav 

Studien innehåller en beroende variabel: upplevda prestationskrav. Enligt Nair & 

Kamalanbhan (2010) Består prestationskrav utav tre komponenter: arbetskrav, tidspress 

och intern konkurrens. Utifrån dessa komponenter utformas tre avsnitt i enkäten som 

vardera innehåller sju påståenden med syfte att fånga varje komponent och i förlängning 

även upplevda prestationskrav på arbetsplatsen. Påståendena är tidigare beprövade i Hedh 

& Wiiks (2018) studie som hade till syfte att mäta prestationskrav utifrån Nair & 

Kamalanbhans (2010) tre komponenter.  

 

Alla tre komponenter testades med ett Cronbach Alpha test där alfa-koefficienten hos både 

tidspress och intern konkurrens fick över 0,7.  Komponenten tidspress består av 

påståendena TP 2, TP 3 och TP 4 med en alfa-koefficient på 0,73. Påstående TP 1, TP 5, 

TP 6 och TP 7 togs bort för att få ett värde över 0,7. Komponenten intern konkurrens 

består av påståendena IK 1, IK 2 och IK 3 med en alfa-koefficient på 0,93. Påstående IK 

4, IK 5, IK 6 och IK 7 togs bort för att få ett värde över 0,7. Komponenten arbetskrav gav 

inte ett värde över 0,7. Därför valdes endast ett påstående från arbetskrav när de tre 

komponenterna slogs ihop och bildade variabeln prestationskrav. Indexet för 

prestationskrav har kodats om i likhet med övriga variabler för att få ett minimum och 

maximum på 0-100. Index för prestationskrav har ett medelvärde på 49.61 och en 

standardavvikelse på 24.5. Det innebär att majoriteten av svaren ligger på ett värde mellan 

25-75. För att se vilka påståenden som index tidspress, intern konkurrens och 

prestationskrav består utav, se bilaga A, tabell A1-A3. 
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4.4.3 Oberoende variabler 

Studiens oberoende variabler baseras på vad teoretiska resonemang har menat vara av 

betydelse för prestation. Dessa är framtagna för att ge en bred bild över hur 

prestationskrav påverkar våra oberoende variabler. Konsekvenserna syns på en 

individnivå, gruppnivå och organisationsnivå i linje med studiens syfte.  

Individ 

På individnivå mäts en variabel: Motivation  

Måttet MAWS – ”motivation at work scale” används i denna studie för mätning av 

motivation. MAWS är utvecklat av Gagné et al (2010) och är utformat för att mäta både 

typ av motivation och motivationsnivå. MAWS innefattar två typer av motivation: Inre 

och yttre motivation. ”mitt arbete gör det möjligt för mig att nå mina livsmål” är ett 

exempel på ett påstående som mäter en yttre motivation. ”Mitt arbete ger min 

tillfredsställelse” är ett påstående som mäter inre motivation. 

 

Denna studie gör skillnad på inre och yttre motivationsfaktorer och skapade två separata 

index: ett för inre motivation och ett för yttre motivation. De påståenden som visar på inre 

motivation är M1 och M3. Inre motivation har ett alphavärde på 0,81 och ett medelvärde 

på 61.76. Med en standardavvikelse på 22.9 så ligger majoriteten av svaren mellan 29 och 

85. Övriga påståenden under motivation mäter yttre motivation och har ett alphavärde på 

0,71. Yttre motivation har det högsta medelvärdet av alla variabler på 68.22. För att se 

vilka påståenden som index inre och yttre motivation består utav, se Bilaga A, tabell A5 

och A6. 

 

Arbetsgrupp 

De oberoende variabler som ligger på arbetsgruppen är upplevt stöd och samarbete. De 

påståenden som bygger variabeln stöd har i en tidigare studie av Hovmark & Thomsson 

(1995) genomgått utvärdering och mäter korrekt fyra former av socialt stöd. I denna studie 

har antalet påståenden begränsats och ett antal påståenden har noga valts ut för varje form 

av socialt stöd. Värderande stöd, Informativt stöd och Instrumentellt stöd representeras av 

två påståenden vardera. Känslomässigt stöd representeras av fyra påståenden. I denna 

studie har alla fyra former kombinerats till ett index: socialt stöd. Det består utav alla utom 

ett påstående. S4 blev utelämnat för att få ett alphavärde som överstiger 0,7. Socialt stöd 

har ett medelvärde på 55.76 med en standardavvikelse på 23.9 så ligger majoriteten av 

svaren inom värden 31 till 79. För att se vilka påståenden som index socialt stöd består 

utav, se Bilaga A, tabell A4. 
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Variabeln för samarbete består utav fem påståenden och har utarbetas genom att 

kombinera individens upplevda kontroll och påverkansmöjligheter över sin arbetsgrupp 

samt hur de arbetar tillsammans i det dagliga planeringsarbetet. Index för samarbete består 

utav fem påståenden och har ett alphavärde på 0,83. Medelvärdet för variabeln är 64.98 

och har i likhet med övriga variabler en standardavvikelse på 23.3. Detta innebär att 

majoriteten av svaren ligger mellan värden på 42 och 88. För att se vilka påståenden som 

index samarbete består utav, se Bilaga A, tabell A7. 

 

Organisation 

På organisationsnivå mäts en variabel: Organisationskultur. Det användes två mått för att 

mäta organisationskultur: OCP – Organizational Culture Profile och OCAI – 

Organizationsal Culture Assessment Instrument. OCP är utvecklat av O´Reilley et al 

(1991) och mäter organisationens kultur genom de anställdas uppfattning. OCP består utav 

54 påståenden och är kraftigt förkortad i denna studie. Sju av dessa är sedan tidigare 

beprövade för att mäta organisationskultur av Chatman & Spataro (2005) samt Hedh & 

Wiik (2018). Samma sju påståenden valdes av denna orsak även ut till denna studie.  

 

OCAI stod för andra halvan av de 15 påståenden som variabeln organisationskultur består 

utav i denna studie. OCAI är utvecklad av Cameron & Quinn (2006) och innehåller i 

grunden sex kategorier med fyra påståenden i varje kategori. Två av dessa kategorier är 

tidigare beprövade av Hedh & Wiik (2018) med syfte att fånga det relevanta med 

organisationskulturen i färre påståenden. I likhet valde även denna studie att använda 

dessa två kategorier. Kategori ett är ” dominerande egenskaper” och syftar till att fånga 

organisationskulturen i sin helhet (Cameron & Quinn 2006). Kategori två är ”styrning av 

anställda” som syftar till att belysa hur de anställda styrs. 

 

Variabeln organisationskultur består utav tre komponenter: Social aspekt, Risktagande 

aspekt och Resultatorienterad aspekt. Den sociala aspekten består utan fem påståenden. 

Tillsammans har de ett alphavärde på 0,83. Risktagande består utav två påståenden som 

har ett alphavärde på 0,83. Sist men inte minst har består resultatorienterad 

organisationskultur utav fyra påståenden som tillsammans har en alphavärde på 0,71. 

Påståenden KULT 1, 4, 8 och 15 är exkluderade för att skapa index av de tre komponenter 

sammanslaget. Detta index har ett alphavärde just över den accepterade nivån på 0.7. 

Medelvärdet för index kultur är 52.22. Det har en standardavvikelse på 23.5 vilket innebär 
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att majoritet av svaren hamnar i ett spann mellan 29 och 75. För att se vilka påståenden 

som index för social aspekt, risktagande aspekt och resultatorienterad organisationskultur 

består utav, se Bilaga A, tabell A8 – A10. 

 

4.5 Etik 
Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är grundläggande etiska krav att 

förhålla sig till vid forskning (Bryman 2011).  De regleras med ett antal principer. 

Informationskravet innebär att berörda personer är informerade om: Nyttjandekravet vilket 

innebär undersökningens syfte och användningsområde. Samtyckeskravet som innebär 

frivillighet till deltagande samt att de har rätt att avbryta sin medverkan ifall de vill. Det är 

även viktigt att informera om Konfidentialitetskravet vilket innebär att deltagare i 

undersökningen är anonyma. Vid utskick av webbenkät skickades ett följebrev med som 

informerade om studien och de etiska kraven samt med instruktioner och förväntad 

tidsåtgång.  Enkäten inleddes även med ytterligare en uppföljande information där det 

meddelades igen att undersökningen är anonym och frivillig samt syfte och vem som har 

tillgång till insamlat datamaterial och att insamlat datamaterial förstörs efter avslutad 

forskning. Detta innebär att alla de grundläggande etiska kraven är uppfyllda i denna 

undersökning.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat. Analyserna har gjorts för att uppnå 

syftet, som är att undersöka ifall individer, samarbete i grupp och organisationen har en 

påverkan på individens upplevda prestationskrav. Studiens kontrollvariabler och kapitlet 

avslutas med en presentation av de fyra modeller som var och en representerar 

sambandet mellan en av de fyra variablerna och upplevda prestationskrav.  

 

5.1 En högskoleutbildad kvinna  

Här nedan tas de deskriptiva resultaten upp. Vi kan se i tabell 2 att en klar majoritet i 

organisationen är kvinnor med 59 % jämfört med 35 % män. Två tredjedelar av 

respondenterna är 41 år och äldre medan en tredjedel är 40 och yngre. Medelåldern i 

organisationen är i och med det relativt hög. I tabell 2 ser vi att endast 9,8 % av 

respondenterna är under 30 år. Huvudparten av respondenterna har en högskoleutbildning. 

Den typiska respondenten i denna studie är således en högskoleutbildad kvinna som är 41 

år eller äldre. 

 

Tabell 2: Kön, ålder och utbildning 

Kön Antal Procent 

Kvinna 30 59 % 

Man 18 35 % 

Annat 2 4 % 

N 50 100 %  

Åldersgrupp Antal Procent 

Yngre än 30 5 9,8 % 

31-40 13 25,5% 

41-55 21 41,2% 

55 och äldre 12 23,5% 

N 51 100 % 

Utbildningsnivå  Antal Procent 

Grundskola 2 4 % 

Gymnasium 8 16 % 

Högskoleutbildning 40 80 % 

N 50 100 % 
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5.2 Effekter på individens upplevda prestationskrav  

I denna del kommer resultaten av den linjära regressionsanalys som genomfördes på 

studiens fyra modeller att presenteras. I helhet finns den i tabellform har nedan (tabell 3).   

I tabell 3 ser vi ett samband mellan alla variabler och upplevda prestationskrav. En del 

starkare och andra svagare. I tabell 3 ser vi även våra kontrollvariabler där en grupp av 

varje variabel används som referens för att ge en jämförelse med övriga grupper. 

Exempelvis ser vi under kön att ”kvinna” och ”annat” jämförs gentemot (man).  Studiens 

resultat står sig dock oberoende av respondenternas kön, ålder och utbildningsnivå. Vidare 

visar tabell 3 våra fyra oberoende variabler i olika modeller. Modell 1 visar på sambandet 

mellan samarbete och prestationskrav. Modell 2 visar samband mellan stöd och 

prestationskrav. Modell 3 visar samband mellan motivation och prestation, där både inre 

och yttre motivation presenteras. Sedan visar modell 4 organisationskulturen genom de tre 

komponenterna: social-, risktagande- och resultatorienterad organisationskultur. Våra 

oberoende variabler undersökts i samband med varandra för att minska risken för 

överkontrollering.  

 

Även här i resultatdelen utgår vi ifrån studiens intresseområden. För individen i modell 3: 

Variabeln motivation. Den yttre och inre motivationen ger olika effekter på 

prestationskrav. Vi ser i tabell 3 att inre motivation har ett negativt samband med 

prestationskrav. Ett negativt samband innebär att en större, inre motivation leder till lägre 

upplevda prestationskrav. Yttre motivation har till skillnad från inre motivation ett positivt 

samband med prestationskrav. Det innebär att en högre yttre motivation leder till högre 

prestationskrav.  

 

För arbetsgruppen är sambandet mellan de två variablerna och prestationskrav starkare. 

Samband mellan samarbete och prestationskrav är modell 1 och vi kan se i tabell 3 att det 

finns ett negativt samband mellan samarbete och prestationskrav. Det innebär att när 

samarbete i gruppen eller på arbetsplatsen ökar så minskar individens upplevda 

prestationskrav. Även stöd vars resultat återfinns i modell 2 i tabell 3 har ett negativt 

samband med prestationskrav vilket innebär att ifall individen känner ett högre stöd så 

minskar prestationskraven.  

 

Organisationskultur har tre komponenter som är mätta gentemot prestationskrav. Dessa 

återfinns i modell 4. De sociala aspekterna av organisationskulturen är det som har 

starkast effekt på upplevda prestationskrav. Resultatet föreslår att en mer socialt orienterad 
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organisationskultur leder till mindre upplevda prestationskrav. Risktagande- och 

resultatinriktade aspekterna av organisationskultur visar på ett svagare samband. Ett svagt 

positivt samband betyder att en risktagande organisationskultur leder till ökade 

prestationskrav. Resultatinriktad organisationskultur har ett svagt negativt samband och 

innebär till skillnad från den risktagande aspekten att en resultatinriktad kultur minskar 

upplevda prestationskrav.  

 
Tabell 3: Multipel linjär regressionsanalys 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Samarbete -0,385*    

Stöd  -0,476**   

Motivation     

Inre   -0,291  

Yttre   0,316  

Organisationskultur     

Social    -0,833** 

Risktagande    0,200 

Resultatorienterad    -0,144 

Kontrollvariabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Kön     

Man (ref)     

Kvinna 13,203 5,347 10,176 15,730 

Annat 14,550 13,749 17,890  

Ålder     

Yngre än 30 -23,428 -27,366 -37,954 -32,921 

31-40 (ref)     

41-55 -12,756 -12,249 -16,192 -10,216 

55 och äldre -7,291 -11,186 -5,827 1,134 

Utbildning     

Grundskola -1,903 6,253 14,448 -8,017 

Gymnasium -16,449 -9,247 -15,405 -25,497 

Högskoleutbildning 

(ref) 

    

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Konstant 76,927** 90,371*** 65,229* 91,251** 

N 45 43 34 34 

R2 0,437 0,267 0,267 0,461 

*P < 0,05 **P < 0,01 ***P < 0,001 
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6. Diskussion 

I ett avslutande avsnitt lyfts centrala slutsatser fram i förhållande till studiens 

övergripande syfte. Här återfinns resultaten sammanfattade och det empiriska resultatet 

relateras till studiens teoretiska grund. Kapitlet innehåller även reflektioner över studiens 

metodiska val samt avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Hur påverkar individ, arbetsgrupp och organisation 

upplevda prestationskrav? 

I denna studie har prestationskrav studerats utifrån tre aspekter: individen, samarbete i 

grupp samt organisation. Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall individer, samarbete i 

grupp och organisationen har en påverkan på individens upplevda prestationskrav. Dessa 

tre intresseområden representeras av fyra modeller som även lyfts fram i studiens 

frågeställning: motivation, samarbete, stöd och organisationskultur. Genom att jämföra 

respondenternas upplevda prestationskrav gentemot studiens variabler har samband 

identifierats i alla fyra modeller. 

 

Den starkaste effekten av de tre intresseområdena är i denna studie modell 4 som studerar 

organisationskultur. Mer specifikt är den största effekten på individens upplevda 

prestationskrav sambandet mellan social organisationskultur och upplevda 

prestationskrav. Resultatet indikerar att en social organisationskultur minskar individens 

upplevda prestationskrav vilket knyter an till Podsakoff, Ahearne & Mackenzie (1997) 

vars studie hävdar att hjälpsamma beteenden och samarbete i arbetsgrupper är ett 

grundläggande lyckokoncept för prestation. 

 

I likhet med social organisationskultur visar sig arbetsgruppen som representeras av 

variablerna stöd och samarbete ha en betydelsefull effekt på hur individen upplever 

prestationskrav. Effekterna av sambanden ovan är alla av den natur att prestationskraven 

upplevs mindre i arbetsgrupper som visar gott samarbete och stöd samt i en social 

organisationskultur.  

 

Vad som dock sticker ut i denna studie är hur arbetsgrupp och organisationskulturen 

påverkar upplevda prestationskrav. Individuellt visar de två variablerna för arbetsgrupp att 

ett bättre samarbete och gott stöd minskar individens upplevda prestationskrav. Liknande 

ser vi i organisationskulturen där det är den sociala aspekten av organisationskultur som är 
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den variabel som har mest påverkan på individens upplevda prestationskrav. Dessa tre 

variabler kan med lätthet relateras med varandra och det är rimligt att anta att en socialt 

inriktad kultur månar om samarbete i arbetsgruppen vilken kan leda till att individen även 

känner ett gott stöd från sina kollegor. Samarbete i grupper kan även åt andra hållet 

påverka den sociala aspekten av organisationskultur. I denna studie är dessa de tre 

variabler som har störst effekt på prestationskrav. I och med detta kan vi dra slutsatsen att 

en social organisationskultur med arbetsgrupper som fokuserar på samarbete och stöttning 

av varandra har en positiv effekt på prestation.   

 

Båda arbetsgruppen och organisationskulturen har som ultimat målsättning att öka 

individens motivation och prestation. Har inte organisationen eller arbetsgruppen individer 

med goda prestationer kommer inte heller arbetsgrupp eller organisation att prestera väl. 

Kretsloppet börjar utifrån individens motivation och avslutas vid individens prestation för 

att sedan snurrar vidare då prestation även påverkar motivation eller leder till nya 

målsättningar som skapar ytterligare prestationskrav. Alla vägar leder till Rom, eller i 

denna studie, den individuella aspekten som mättes utifrån inre och yttre motivation som 

har visat de svagaste effekterna i denna studie. Inre och yttre motivation påverkar 

individens upplevda prestationskrav på olika vis. En individs inre motivation visar 

tendenser att minska upplevda prestationskrav medan yttre motivation tenderar att öka 

upplevda prestationskrav. Enligt tidigare forskning är en motiverad anställd gynnsam för 

organisationen och även för prestation (Hedh & Wiik 2018). Det visar dock inte på ifall 

det är inre eller yttre motivation som genererar bättre prestation. Däremot så kan 

personliga mål och anpassade svårighetsgrader gagna motivation och därmed prestation 

(Pratt & Jiambalvo 1981). Personliga mål och anpassade svårigheter kan tänkas relateras 

till individens inre motivation och därför kan en slutsats vara att motivationen bäst gagnar 

prestation när den kommer från individen själv. Då inre motivation visade på minskade 

upplevda prestationskrav kan det rimligtvis även innebära att lägre upplevda 

prestationskrav kan vara önskvärt när det kommer till att prestera. 

 

När då ökad konkurrens leder till att exempelvis personalens prestationer kan bli 

avgörande faktorer för framgång är det därför av vikt att se till alla de tre aspekter som 

denna studie lyfter fram. Individen, arbetsgruppen och organisationen är det som 

tillsammans bidrar till konkurrenskraft och goda resultat. 
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6.2 Metodreflektion 

Denna undersökning har genomförts på Norrlandsoperan i Umeå där alla anställda fick 

möjlighet att medverka i studien i en så kallad totalundersökning. Studien resulterade i ett 

bortfall på 49 %. Detta innebär att trots en majoritet av organisationens medarbetare 

besvarade enkäten är bortfallet stort nog att eventuellt ha påverkat de resultat som kom av 

studien. Resultaten är därmed inte representativa men behöver i sig inte vara problematiskt 

i en totalundersökning då det fortfarande går att dra slutsatser utifrån studiens resultat. 

Önskvärt hade det varit med en högre svarsfrekvens eller med kunskap om eventuella 

arbetsgrupper vars svar ej finns representerade i studien. Det är rimligt att i och med att 

undersökningen genomfördes som en webenkät har varit en påverkansfaktor i bortfallet. 

Då en stor del av organisationens medarbetare inte arbetar framför en dator och därför kan 

ha svårt att genomföra studien under arbetstid. Hade enkäten istället varit pappersbaserad 

och genomförts genom att avsätta 10 minuter i varje arbetsgrupp för besvarande av 

enkäten hade bortfallet troligtvis varit minimalt. I detta fall är tidsaspekten en avgörande 

faktor samt att nyckelpersoner inom organisationen ansåg webbaserad enkät som det bästa 

alternativet. Med tanke på den förfogade tidsramen samt rekommendationer från 

nyckelpersoner så var en webbaserad enkät trots bortfall ett bra val för denna typ av 

studie. I och med att dessa resultat inte kommer att generaliseras till andra organisationer 

förutom Norrlandsoperan är vikten av resultatets generaliserbarhet inte hindrande. I och 

med detta är 51 % svarsfrekvens tillräckligt bra för att kunna dra slutsatser från de resultat 

som studien har genererat. 

 

Vidare är studiens variabler väl förankrade i teoretiska grunder och utgår från väl använda 

instrument vilket gav denna studie goda förutsättningar att ta fram data med tendenser 

goda nog att kunna göra uttalanden om populationen. Utformningen av enkäten gav även 

respondenterna goda valmöjligheter och det fanns neutrala svarsalternativ till varje 

påstående. På grund av likertsskalan kan man därför anta att studiens interna bortfall har 

minimerats i och med att det fanns neutrala svarsalternativ.  

 

6.3 Förslag vidare forskning 

Studien har visat att det oberoende variabler som lyfts fram i denna studie visar sig 

påverka individens upplevda prestationskrav. Den sociala organisationskulturen samt stöd 

och samarbete som alla tre visar på likheter har visat sig ha störst påverkan på upplevt 

prestationskrav. I denna studie har vi inte undersökt ifall det i sig har visat sig vara 
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prestationshöjande eller prestationssänkande med upplevda prestationskrav. Utan endast 

effekterna av detta har lyfts fram. Detta hade däremot varit en intressant fortsatt 

forskningsmöjlighet. Det hade även varit intressant att öka populationen och genomföra en 

studie som var generaliserbar i ett större forum. Studien saknar även att perspektivet stöd 

undersöks närmare med förhoppning att se ifall de fyra komponenter som socialt stöd 

består utav skiljer sig i påverkansgrad.  
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Bilagor 

 

Bilaga A – Studiens variabler 

Här presenteras alla index med tillhörande alphavärden. I tabellerna nedan ses även vilka 

påståenden som varje index är uppbyggt utav.  

 
Tabell A1: Tidspress 

TP2. För att hinna med mina arbetsuppgifter måste jag jobba övertid  

TP3. Jag upplever att jag ofta arbetar under hög tidspress  

TP4. Jag måste göra avkall på kvalitén på mitt arbtet pga en hög tidspress  

Alpha 0.73 

 

 

Tabell A2: Intern konkurrens 

IK 1. Mitt arbete försvåras av att det förekommer maktkamp och revirbevakning i 

arbetsgruppen 

 

IK 2. Jag upplever att arbetsklimatet försämras på grund av att det finns intriger i min 

arbetsgrupp 

 

IK 3. Det finns spänningar i arbetsgruppen på grund av att det finns intriger i min arbetsgrupp  

Alpha 0.93 

 
Tabell A3: Prestationskrav  

- Tidspress 

- Intern konkurrens 

AK 4. Mina arbetsuppgifter är psykiskt krävande 

 
Tabell A4: Social stöd 

S1. Jag får konstruktiv feedback på det arbete jag utför eller har utfört  

S2. Jag får tillräcklig uppskattning för min arbetsinsats  

S3. Jag får tillräckligt med information från chefer och arbetskamrater för att 

kunna utföra mina arbetsuppgifter på rätt och effektivt sätt 

 

S5. Jag får den hjälp jag behöver vid svårigheter i min arbetsuppgift  

S6. Jag upplever inga problem att be om hjälp när jag möter svårigheter i min 

arbetsuppgift  

 

S7. Jag upplever en bra sammanhållning mellan mig och övriga i min 

arbetsgrupp 

 

S8. Jag känner mig accepterad av mina arbetskamrater  

S9. Min arbetsgrupp är en källa till glädje och gemenskap  

S10. Vi har ett bra kamratskap i min arbetsgrupp  

Alpha 0.88 

 
Tabell A5: Inre motivation 

M1. Jag tycker om mitt arbete  

M3. Mitt arbete ger mig tillfredsställelse  

Alpha 0.81 

 

Tabell A6: Yttre motivation 

M2. Jag har roligt när jag utför mina arbetsuppgifter  

M4. Mitt arbete för det möjligt för mig att nå mina livsmål  

M5. Mitt arbete uppfyller mina karriärplaner  

M6. Mitt arbete passar mina personliga värderingar  
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M7. Jag upplever att jag måste vara bäst på mitt arbete, jag måste 

vara en vinnare 

 

M8. Mitt arbete är mitt liv så därför vill jag inte misslyckas  

M9. Mitt arbete har en inverkan på mitt personliga rykte  

M10. Mitt arbete erbjuder mig en särskild livsstandard  

M11. Mitt arbete ger mig möjlighet att tjäna mycket pengar  

M12. För att jag får lön  

Alpha 0.71 

 
Tabell A7: Samarbete 

SAM 1. I min arbetsgrupp diskuterar vi oss fram till förändringar och förbättringar 

av arbetsförhållandena. 

 

SAM 2. Det dagliga arbetet styrs av gemensamma beslut i min arbetsgrupp  

SAM 3. Jag har tillräckliga möjligheter att påverka min arbetsgrupp  

SAM 4. I min arbetsgrupp hjälps vi åt med svåra arbetsuppgifter  

SAM 5. Jag känner mig trygg i att gå till mina kollegor för hjälp ifall jag behöver  

Alpha 0.83 

 

 

Tabell A8: Social organisationskultur 

KULT2. Samarbetsvillig  

KULT3. Personalorienterad  

KULT5. Stödjande och hjälpande  

KULT6. Rättvis  

KULT12. Den kännetecknas av teamarbete, enighet och deltagande  

Alpha 0.83 

 
Tabell A9: Risktagande organisationskultur 

KULT9. Den är initiativrik och entreprenörsinriktad där man är villig att ta risker  

KULT13. Den kännetecknas av individuellt 

risktagande, innovation och frihet 

 

Alpha 0.83 

 

Tabell A10: Resultatorienterad organisationskultur 

KULT7. Tävlingsinriktad  

KULT10. Den är resultatorienterad där man är tävlings- och prestationsinriktad  

KULT11. Den är kontrollerad och strukturerad  

KULT14. Den kännetecknas av höga krav och måluppfyllelse  

Alpha 0.71 

 


