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Arbetsmotivation hos lagerarbetare 

Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse 
 

Amanda Eklund 

 

Arbetsmotivation är ett viktigt ämne att studera eftersom hög 

motivation hos medarbetarna leder till hög tillfredställelse och en bra 

prestation. De flesta teoretiker använder sig av yttre och inre motivation 

för att förklara begreppet. Syftet var att hitta de faktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön som bäst förklarade arbetsmotivationen hos 

medarbetarna på ett lager. Deltagarna var 69 lagerarbetare mellan 20 

och 65 år. En enkät delades ut till medarbetarna, baserat på General 

Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at work 

(QPS Nordic), innehållande 11 delar som kan kopplas till motivation. 

Resultatet redovisades genom Pearsons korrelationer, ett t-test för 

beroende mätningar samt en multipel regressionsanalys, vilket visade 

att positiva utmaningar kunde predicera inre motivation och 

uppmuntrande ledarskap kunde predicera yttre motivation. Eftersom 

yrkesgruppen är mycket outforskad bidrar studien till viktig kunskap 

för att främja motivationen hos lagerarbetare samt en bra grund till 

framtida forskning. 

 

Keywords: work motivation, work environment, warehouse, intrinsic 

motivation, extrinsic motivation  

 

 

Inledning 

 
 

Arbetsmotivation har varit ett viktigt ämne för forskningen i många år då en hög motivation har 

visat sig påverka människors välbefinnande positivt (Kanfer, Chen, & Pritchard, 2008; Latham 

& Pinder, 2005; Richer, Blanchard, & Vallerand, 2002). Positiva samband mellan motivation 

och prestation visar att en hög arbetsmotivation är gynnsam för både medarbetaren och 

organisationen (Brief & Weiss, 2002; Salanova, Agut, & Peiro, 2005). Eftersom medarbetarna 

tillbringar så mycket tid inom organisationen är det viktigt att de är motiverade till de uppgifter 

de ska utföra för att organisationen ska nå sina mål och dess syften så effektivt som möjligt. 

    Begreppet motivation har definierats olika av olika forskare. En del forskare koncentrerar 

sig på fysiologiska faktorer medan andra fokuserar på beteendemässiga faktorer eller 

människors rationalitet. Sansone och Harackiewicz (2000, s. 2) definierar begreppet motivation 

så här: "Motivation energizes and guides one's behavior toward reaching a particular goal in 

life". 

 

 

Inre motivation utifrån behovsteorier 

 

Med inre motivation menas att individen utför en uppgift för eget intresse och känner 

tillfredsställelse med det (Hardré & Johnmarshall, 2009). Den inre motivationen uppstår ur 

individens positiva reaktion på en uppgift (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996). 

Abraham Maslow (1998) med sin behovstrappa är en av de första teoretikerna inom 
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motivationsforskningen. Enligt Maslow har varje individ behov i hierarkiska nivåer som 

tillfredsställs stegvis. För att kunna klättra uppåt i trappan så måste behovet i trappsteget under 

vara uppfyllt. De två första stegen handlar mest om fysiska behov. Det tredje steget handlar om 

gemenskap och kärlek, om att individen söker sig till andra människor och vill vara en del av 

gemenskapen och kunna känna kärlek. I Maslows fjärde steg skiljer han också på interna och 

externa motiv, där det interna motivet handlar om behovet av att känna sig duktig och ha 

självrespekt medan det externa motivet innefattar makt och respekt. Det sista steget i Maslows 

behovstrappa är svårt att uppnå och handlar om självförverkligande. För att komma hit måste 

alla stegen i behovstrappan vara uppfyllda och tillfredsställda (Maslow, 1998). Han menar 

också att individen hela tiden motiveras till att tillfredsställa nästa behovssteg. För att koppla 

Maslows modell till arbetslivet är det viktigt att lön, anställningstrygghet och grupptillhörighet 

uppfylls innan individen kan fokusera på att utvecklas i sitt arbete (Maslow, 1943). 

 Inre motivation utifrån självbestämmande teori (eng: self-determination theory, Deci & 

Ryan, 2000) innefattar en autonom motivation där individen har identifierat sig med eller 

integrerat något som gör en uppgift intressant och lärorik. Motivation anses då vara självständig 

och individen känner en fri och egen vilja till att utföra uppgiften. För över 50 år sedan 

utvecklade Herzberg sin tvåfaktorsteori som än idag är en av de mest inflytelserika 

behovsteorierna om organisatoriskt beteende. Den ena delen handlar om yttre motivation medan 

den andra delen handlar om inre motivation såsom erkännande, ansvar och avancemang. Dessa 

inre faktorer är additiva och innebär en psykologisk tillväxt (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 

1959). De menar också att inre motivation leder till engagemang och prestation hos 

medarbetarna. 

    En annan teoretisk modell som fått mycket stöd är Hackman och Oldhams (1976) 

motivationsmodell ”Job Characteristics Model”. Det är en teori där den inre motivationen 

delas upp i fem kärnfaktorer, där inkluderas också tre olika psykologiska steg. Meningsfullheten 

i arbetet, ansvaret för resultatet av arbetet och kunskapen om resultaten av arbetsuppgifterna. 

De två sista faktorerna i arbetsuppgifterna som påverkar medarbetarnas motivation är autonomi 

och feedback. Autonomi leder till att individen känner ett personligt ansvar för uppgiften vilket 

är nödvändigt för att uppnå inre motivation. Feedback är en viktig aspekt i denna modell då 

individen får kunskap om den utförda arbetsuppgiftens kvalitet. För att individen ska uppnå en 

hög nivå av inre motivation krävs det att dessa fem faktorer är närvarande. Hackman och 

Oldham menar att alla medarbetare inte nödvändigtvis behöver motiveras av samma saker. En 

person som har en stark önskan om prestation kan motiveras av utmanande uppgifter medan 

någon med mindre önskan om prestation inte alls motiveras av den utmanande uppgiften.  

    Teorierna ovan fokuserar på individens behov och de känslomässiga aspekterna av 

motivation. För att få en bredd på begreppet motivation och hur det kan förklaras kommer några 

inflytelserika processteorier tas upp nedan.  

 

 

Inre motivation utifrån processteorier 

 

Vroom (1964) är en inflytelserik forskare inom processteorin. Vrooms arbete har bidragit med 

förväntansteorin, som utgår från individens förväntan och som innebär att en individ utför en 

uppgift, för att ett visst resultat förväntas. Teorin innefattar tre faktorer inom motivation. Den 

första faktorn kallar han för valens (eng: valence) och handlar om i vilken grad individen 

upplever en uppgift som attraktiv, den andra faktorn kallas för förväntan (eng: expectancy) och 

innefattar individens förväntan på om utförandet av en uppgift kommer att ge resultat och hur 

säkert det är att en belöning utdelas om individen lyckas med uppgiften. Den sista faktorn som 

kallas instrumentalitet (eng: instrumentality) handlar om hur sannolikt det är för individen att 

klara av uppgiften och få sin belöning (Khan, Khan, & Saeed, 2011). 
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 Den andra processteorin som kommer att tas upp är målsättningsteorin som är en 

framgångsrik teori inom arbetsmotivation. Det finns även i denna teori en skillnad mellan inre 

och yttre motivation. Några grundläggande faktorer i teorin anses ha stor betydelse för 

individens motivation. Målen måste vara specifika och utmanande vilket gör individen mer 

engagerad och spenderar mer tid till uppgiften (Locke & Latham, 2002). Individens self-

efficacy är viktig i denna modell när det gäller att uppnå mål. När individen tror sig klara av en 

utmanande uppgift blir engagemanget större och om målet uppnås ökar individens self-efficacy 

vilket gör att mer utmanande uppgifter och mål kan antas. Self-efficacy har visat sig vara en 

motivationsfaktor (Bandura & Locke, 2003). En betydande del i målsättningsteorin är feedback 

för att uppmärksamma och styra individens framgång att uppnå målen.  

 

 

Yttre motivation utifrån behovsteorier 

 

Yttre motivationsfaktorer innefattar externa faktorer. Individen utför en uppgift i hopp om 

externa belöningar och är inte särskilt intresserad av att lära sig av uppgiften (Hadré & 

Johnmarshall, 2009). Individer som motiveras av externa faktorer är mer inriktade på 

konsekvenserna som deras prestation leder till än nyfikenheten och lärandet i själva uppgiften 

(Gagné & Deci, 2005). Det behöver inte bara betyda att de förväntar sig olika belöningar, utan 

utför en uppgift för att undvika någon form av straff. Det finns starka positiva samband mellan 

yttre motivationsfaktorer och bättre prestation när det handlar om att utföra mindre intressanta 

uppgifter (Weibel, Rost, & Osterloh, 2010). Det första och andra trappsteget i Maslows 

behovstrappa handlar mycket om extern motivation såsom fysiska behov, säkerhet, hälsa och 

ekonomi. Enligt Maslows teori är då yttre motivation viktigt för att kunna ta sig längre upp i 

trappan och nå inre motivation.  

 Inom självbestämmandeteori skiljer Deci och Ryan (2000) på autonom motivation och 

kontrollerad motivation. Autonom motivation handlar om att individen själv skapar sitt 

beteende utifrån eget engagemang. Kontrollerad motivation handlar om att individen utför en 

uppgift på grund av externa faktorer såsom socialt tryck, belöningar eller krav. Individen känner 

sig tvungen att utföra en uppgift på grund av det upplevda trycket, inte för nyfikenhet eller egen 

motivation till uppgiften (Deci & Ryan, 1985). Den yttre motivationen i Herzbergs 

tvåfaktorsteori kallas för hygienfaktorer och innefattar rättvisa löner, anställningstrygghet och 

relationer på arbetsplatsen. Dessa faktorer leder till tillfredställelse hos medarbetarna men inte 

till engagemang och prestation (Herzberg, 1968). Om hygienfaktorerna inte uppfylls kan 

missnöje uppstå och leda till ilska, rädsla och frustration (Herzberg, 1982) vilket gör det svårare 

att känna sig motiverad i sitt arbete. 

 

 

Yttre motivation utifrån processteorier 

 

Yttre motivation utifrån målsättningsteorin handlar om att målen som sätts upp måste vara 

specifika och utmanande, dock får uppgiften inte vara för svår i förhållande till individens 

kompetens. För att prestera sitt bästa och uppnå målen måste individen också acceptera de mål 

och delmål som sätts upp. Som ledare är det viktigt att uttrycka förtroende till individens 

förmåga att klara av att nå målet samt öka individens kompetens med relevanta utbildningar 

(Locke & Latham, 2002). I målsättningsteorin är de externa motivationsfaktorerna viktiga för 

att kunna vägleda individen och skapa rätt fokus för att nå målen. Det har visat sig att individen 

presterar bättre om det finns utmanande mål att sträva efter (Locke & Latham, 1990). 

 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer som påverkar motivation 
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Några faktorer som inom tidigare forskning visat sig påverka motivationen hos medarbetare är 

engagemang i organisationen, arbetskrav, social interaktion, ledarskap, skicklighet i arbetet och 

rollförväntningar (Dallner et al., 2000). 

 Engagemang i organisationen. Engagemang i organisationen handlar om att individen 

upplever en känsla av meningsfullhet, entusiasm, inspiration och stolthet i arbetet (Bakker & 

Demerouti, 2008) samt att individen talar gott om sitt arbete och är stolt över att få vara en del 

av organisationen. Individer som har dåliga arbetsvillkor och känner osäkerhet i sin anställning 

kan inte uppleva fullt engagemang, då osäkerheten istället leder till ångest och frustration. För 

att känna engagemang i organisationen har en stödjande arbetskultur och organisatorisk rättvisa 

visat sig vara viktiga faktorer. Självbestämmande teori och de tre behoven av autonomi, 

kompetens och gemenskap spelar en betydande roll för engagemanget i organisationen.  

 Autonomi handlar om att individen känner en fri vilja, självbestämmanderätt och ett internt 

kontrollokus, alltså ett inre kontrollfokus. Kompetens innefattar känslan av att klara av 

uppgifter samt effektivitet. Gemenskap är viktigt då individen har ett behov av att känna sig 

respekterad i en grupp (Quested et al., 2013). Organisationen och dess ledarskap kan främja de 

tre behoven hos medarbetaren vilket leder till positiva effekter gällande individens motivation, 

engagemang och välbefinnande. Liksom Herzberg (1982) och många andra teoretiker känner 

individen mer engagemang i organisationen om ansvar, autonomi och erkännande är en del av 

organisationens grundtanke (Sachau, 2007).  

 Arbetskrav. Arbetskrav handlar om huruvida individen känner sig kunna klara av uppgifter, 

innefattande kompetens, tid, fysiska och psykiska belastningar (Bakker, Demerouti, Taris, 

Schaufeli, & Schreurs, 2003). Self-efficacy har visat sig vara en viktig faktor i hur väl individen 

klarar av att hantera arbetskraven, vilket handlar om self-efficacy till att klara av en uppgift. En 

individ med hög self-efficacy klarar bättre av att hantera hårda arbetskrav än de som har låg 

self-efficacy (Bandura & Schunk, 1981). Självbestämmande teori pekar på att autonom 

motivation är en självständig och inre motivation där individen själv kan fatta beslut om 

exempelvis rutiner och arbetstempo. Att känna ansvar och bestämmanderätt gör att individen 

blir mer engagerad och känner välbefinnande (Gagné & Deci, 2005). 

 Social interaktion. Social interaktion och kommunikation med andra, likaså stöd från andra, 

har visat sig stärka känslan av engagemang hos individen (Garnett, Marlowe, & Pandey, 2008). 

Enligt självbestämmande teori kommer känslan av stöd från andra att öka den inre motivationen 

och positiva attityder till jobbet över tid. Att ingå i en grupp som fungerar bra bidrar till en ökad 

effektivitet i organisationen, det är därför viktigt för organisationen att främja kommunikation 

och sociala interaktioner på arbetsplatsen. Det har visat sig att gemensamma mål i en grupp 

ökar motivationen och sammanhållningen i gruppen (Latham & Pinder, 2005). 

 Ledarskap. Många av teorierna tar upp hur organisationen och ledarskapet kan främja 

motivationen hos medarbetarna. Herzberg (1968) tar upp erkännande, anställningstrygghet och 

ansvar. Det andra steget i Maslows behovstrappa innefattar ekonomi och säkerhet vilket kan 

kopplas till organisationen och det motivationsfrämjande arbetet. Studier visar på att autonomi-

stödjande ledarskap leder till högre och ett mer bestående engagemang hos individen samt ett 

bra psykiskt välbefinnande (Hardré & Johnmarshall, 2009). Det handlar om att låta 

medarbetarna få ta eget ansvar och bestämmanderätt över arbetsuppgifter (Quested el al., 2013). 

Medarbetarna blir mer tillfredsställda med arbetet, de litar på sina chefer och skapar en positiv 

attityd till arbetet (Chen, Chen, & Li, 2013; Mitchell, Muysken, & Welters, 2014). 

 Skicklighet i arbetet. Upplevelsen av individens egen skicklighet är beroende av många 

faktorer. Feedback i arbetet handlar om att individen får återkoppling på sin prestation vilket är 

en viktig faktor när individen ska avgöra sin upplevelse av skicklighet. Beröm, belöning, 

erkännande, self-efficacy och relevant utbildning är faktorer som underlättar upplevelsen av 

skicklighet i arbetet. Hackman och Oldham (1980) menar att individens upplevelse av 
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kompetens bidrar till ökad motivation i arbetet. Kognitiv utvärderingsteori (eng: ”cognitive 

evaluation theory”, CET) (Deci & Ryan, 1985) handlar om hur yttre faktorer påverkar den inre 

motivationen och teorin pekar också på att känslan av kompetens och skicklighet i arbetet ligger 

bakom individens motivation. 

 Rollförväntningar. Rollförväntningar innefattar rolltydlighet och rollkonflikt. Rolltydlighet 

berör både organisatoriska sammanhang men också individuella egenskaper (Kauppila, 2014). 

Rolltydlighet är viktigt för medarbetarna för att de ska veta vad som förväntas av dem i den roll 

som de har, för att nå de mål som är uppsatta och kunna identifiera sig med organisationens 

strategier (He, Lai, & Lu, 2011). Positiv feedback är en viktig aspekt vad gäller rolltydlighet, 

då individen får en bekräftelse på att arbetsrollen stämmer överens med vad som förväntas 

(Hassan, 2013).  

 Rollkonflikt däremot handlar om en motsägelse mellan förväntningarna i olika roller (Ford, 

Walker, & Churchill, 1975). En person har flera olika roller och det är svårt att hantera flera 

roller samtidigt, det kan då bli en konflikt mellan de olika rollerna som en och samma person 

har. Om en individ upplever höga nivåer av rolltvetydlighet och rollkonflikt är det möjligt att 

individen försöker minska stressen genom att undvika vissa situationer eller lämnar 

organisationen (Khan et al., 1964). 

 

 

Lagerarbete 

 

Det finns en del tidigare publicerade studier kring motivation på arbetsplatsen. Dock är det 

väldigt få studier som gjorts angående lagerarbetares motivation till arbetet. Antalet 

arbetsolyckor i Sverige har ökat med 28 % från år 2009 - 2013 just på grund av 

belastningsskador hos lagerpersonal (Arbetsmiljöverket, 2011). Det är därför extra viktigt att ta 

sig tid i sina lyft och tänka på hur man lyfter. I dagens arbetsliv med det höga tempot kan bristen 

på tid för återhämtning och planering inför tunga lyft leda till sjukskrivningar och ineffektivitet 

istället för det omvända som eftersträvas. Lagerarbete innebär flera risker än bara tunga lyft, 

trucken har orsakat flest arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket, 2011). Det 

är därför av intresse att studera motivationen hos lagerarbetare. 

 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet var att hitta de faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som bäst förklarade 

arbetsmotivationen hos medarbetarna på ett lager. Det fanns tre intressanta frågeställningar att 

besvara. Första frågeställningen var om lagerarbetare motiveras mer av inre eller yttre 

motivation, den andra om det finns någon relation mellan motivation och ålder, kön, 

skolutbildning eller arbetsledande ställning. Den sista frågeställningen handlade om vilka 

variabler som bäst predicerar inre respektive yttre motivation och hur mycket av variansen i 

inre respektive yttre motivation förklaras av variablerna.  

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Totalt delades 69 enkäter ut på ett medelstort lager i mellersta Sverige. Ett tillgänglighetsurval 

gjordes. Ingen tackade nej till deltagandet. Det fanns inga interna bortfall från de insamlade 

enkäterna. Av de som har svarat på enkäten var 53 män och 11 kvinnor, fem personer valde att 

inte uppge kön. Åldrarna varierande mellan 20 och 65 utav de 58 personer som valde att svara 

på hur gamla de var, med en medelålder på 43.4 år (SD = 13.5). Siffrorna angående utbildning 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR
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visade att 13 personer hade grundskoleutbildning, 49 personer hade också en 

gymnasieutbildning, fyra av dessa personer hade en högre utbildning i form av universitet eller 

högskola och tre har inte svarat på den frågan. Ingen av dessa personer hade mer än 16 års 

utbildning. En av kontrollfrågorna handlade om arbetsledarställning och det visade sig att 15 

personer hade en arbetsledarställning medan 49 personer inte hade det. Även här var det fem 

personer som valde att inte svara. De som valde att inte svara på frågorna räknades med i 

analysen och fick det värde som var närmast medelvärdet. Deltagarna var uppdelade i fyra olika 

avdelningar beroende på arbetsskift. 

 

 

Material 
 

Enkäten som användes i studien var QPS Nordic (Dallner et al., 2000), där vissa dimensioner 

valdes ut för att matcha frågeställningen. Några dimensioner togs bort då de ansågs vara utan 

intresse för att svara på frågeställningen. Validiteten och reliabiliteten har visat sig vara hög för 

detta frågeformulär. QPS Nordic är utformat för att mäta psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet. Enkäten bestod av 80 frågor, där fyra utav dessa var demografiska frågor, sedan 

fanns 11 korta övergripande dimensioner med 21 variabler som visat sig ha ett samband med 

motivation. Fördelen med QPS Nordic är att den mäter faktorer på både arbets-, organisations- 

och individnivå. Det gör att enkäten får en bra bredd och innefattar många faktorer som kan 

påverka motivationen. Den första delen innehåll personuppgifter som ålder, kön, skolutbildning 

och arbetsledande ställning. De 11 övergripande dimensionerna med de 21 variablerna bestod 

av arbetskrav innehållande variablerna kvantitativa arbetskrav, beslutskrav och inlärningskrav 

och positiva utmaningar som omfattade 18 påståenden. Arbetsmotiv innehållande variablerna 

inre motivation och yttre motivation, som bestod av sju påståenden. Arbetsplats i ditt liv 

innehållande variabeln arbetets centralitet bestående av två påståenden. Engagemang 

innehållande variabeln engagemang i organisationen, som bestod av tre påståenden. 

Förutsägbarhet innehållande variablerna förutsägbarhet en månad i förväg och preferens för 

utmaningar, som bestod av sju påståenden. Ledarskap innehållande variablerna rättvist 

ledarskap och uppmuntrande ledarskap, som bestod av åtta påståenden. Organisationskultur 

innehållande variablerna innovativt klimat, ojämlikhet, personalinriktning och socialt klimat, 

som bestod av 13 påståenden. Personuppgifterna bestod av fyra frågor. Rollförväntningar 

innehållande variablerna rollkonflikt och rolltvetydlighet, som bestod av sju påståenden. 

Skicklighet innehållande variabeln skicklighet i arbetet, som bestod av sex påståenden och 

social interaktion innehållande variablerna stöd från arbetskamrater och stöd från chef, som 

bestod av sex påståenden. Personalinriktning handlade om de anställda belönas och tas om hand 

på arbetsplatsen, så ett högt värde var positivt. Preferens för utmaningar handlade om de 

anställdas inställning till utmaningar, höga värden betydde att de såg positivt på olika 

utmaningar i arbetet. Några exempel på frågor är ”är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?”, 

som mäter arbetskrav, ”finns det klart definierade mål för ditt arbete?”, som mäter 

rollförväntningar, ”är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör?”, som mäter skicklighet i 

arbetet, ”hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter?”, som mäter ledarskap och 

”belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats?”, som mäter organisationskultur. Dessa 

frågor hade svarsalternativ på en skala från 1 till 5, där 1 = ”mycket sällan/aldrig”,  5= ”mycket 

ofta/alltid”. En av delarna bestod av en skala från 1 till 7 där det handlar om var arbetsplatsen 

står i förhållande till individens liv. I den första delen stod ett för ”instämmer inte alls” och sju 

”instämmer fullständigt”. I den andra delen stod ett för ”en av de minst viktiga sakerna i mitt 

liv” och sju stod för ”en av de mest viktiga sakerna i mitt liv”. Reliabiliteten räknades ut med 

hjälp av Cronbachs alfa som visade följande: Kvantitativa arbetskrav (α = .64), Beslutskrav (α 

= .48), Inlärningskrav (α = .50), Positiva utmaningar (α = .80), Inre motivation (α = .71), Yttre 
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motivation (α = .87), Arbetets centralitet (α = .64), Engagemang (α = .79), Förutsägbarhet (α = 

.62), Preferens för utmaningar (α = .75), Rättvist ledarskap (α = .58), Uppmuntrande ledarskap 

(α = .75), Innovativt klimat (α = .30), Ojämlikhet (α = .75), Personalinriktning (α = .70), Socialt 

klimat (α = .46), Rollkonflikt (α = .64), Rolltydlighet (α = .82), Upplevelse av skicklighet (α = 

.81), Stöd från arbetskamrater (α = .79) och Stöd från chef (α = .76). Alla variabler med ett 

alfavärde lägre än .70 uteslöts, dvs., X variabler. 

 

 

Procedur 

 

Personalansvarige på lagret kontaktades via telefon där syfte och frågeställning presenterades. 

Därefter skickades ett mejl till personalansvarig ut innehållande ett missivbrev där återigen 

syfte och frågeställning redogjordes. De fyra etiska kraven innehållande informationskravet 

som handlar om att deltagarna ska få information om forskningens syfte och vilka villkor som 

gäller, samt att det är frivilligt att delta och avhopp i undersökningen kan ske när som helst. 

Samtyckeskravet som innebär att samtycke måste hämtas från deltagarna och de bestämmer 

själv över sin medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet handlar om att alla 

uppgifter om deltagarna ska behandlas så att ingen obehörig ska kunna identifiera personerna 

eller ta del av uppgifterna. Det sista kravet som presenterades var nyttjandekravet som handlar 

om att undersökningen bara kommer att användas för forskningsändamål. En bifogad fil med 

frågeformuläret skickades också till personalansvarige. Därefter avsattes ett möte för att vidare 

diskutera företagets nytta av undersökningen samt tillvägagångssättet och hur resultatet ska 

hanteras och presenteras. Efter ett godkännande delades enkäterna ut till de anställda på de fyra 

avdelningarna som jobbade inom logistik. Utdelningen av enkäter gjordes av lagerchefen. 

Förstasidan på enkäten innehöll information om studiens syfte, beräknad tid för att svara på 

enkäten, de etiska kraven samt författarens personuppgifter om de skulle ha några frågor och 

funderingar kring undersökningen. Efter tre veckor samlades enkäterna in för att sedan 

analyseras.  

 

 

Databearbetning 

 

Det gjordes en korrelationsberäkning för att se vilka variabler som korrelerade starkast med 

inre och yttre motivation. I analysen fanns variablerna ålder, kön, skolutbildning, arbetsledande 

ställning, engagemang, inre motivation, ojämlikhet, personalinriktning, positiva utmaningar, 

rolltydlighet, preferens för utmaningar, stöd från arbetskamrater, stöd från chef, upplevelse av 

skicklighet, uppmuntrande ledarskap och yttre motivation. Ett t-test genomfördes för att ta reda 

på vilken av inre respektive yttre motivation som lagerarbetarna motiverades mest av. Multipel 

regressionsanalys utfördes för att ta reda på om engagemang, positiva utmaningar, 

uppmuntrande ledarskap och upplevelse av skicklighet kunde predicera inre respektive yttre 

motivation, samt hur mycket av variansen i motivation som kunde förklaras av dessa variabler. 

De fyra avdelningarna jämfördes också i en envägs variansanalys för oberoende mätningar för 

att se om det fanns någon skillnad i motivationen hos de olika avdelningarna.  

 

 

Resultat 
 

Resultatet visade att både inre och yttre motivation har betydelse för att medarbetarna ska känna 

sig motiverade i sitt arbete. Som svar på den första frågan om lagerarbetare motiveras mer av 

inre eller yttre motivation visade resultatet att yttre motivation har större betydelse (t = 7.28, p 



8 
 

< .01, η2 = .10) än inre motivation. Den viktigaste frågan, skattad av medarbetarna, inom yttre 

motivation var att ha ett tryggt arbete med regelbunden inkomst (M = 4.23, SD = 0.81), medan 

den viktigaste frågan inom inre motivation var att ha ett arbete som ger en känsla av att ha utfört 

något värdefullt (M = 3.68, SD = 0.87).  

 De redovisade resultaten bygger på korrelationen med motivation samt att de uppfyller 

kraven för en bra reliabilitet. En korrelationsberäkning utfördes och visade att yttre motivation 

korrelerande starkast med positiva utmaningar (r = .38, p < .01), uppmuntrande ledarskap (r = 

.44, p < .01) och upplevelse av skicklighet (r = .37, p < .01). Även inre motivation korrelerade 

med positiva utmaningar (r = .42, p < .01), uppmuntrande ledarskap (r = .40, p < .01) och 

engagemang (r = .38, p < .01). Som visas i Tabell 1 korrelerar motivation med några fler 

variabler, men med tanke på det begränsade urvalet har de tre starkaste korrelerade variablerna 

valts ut till respektive motivationstyp. I Tabell 1 visas också medelvärde och standardavvikelser 

för variablerna. De variabler som är med i korrelationsberäkningen är fyra personuppgifter samt 

12 variabler utifrån nio av dimensionerna. Variansanalysen visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan avdelningarna i avseende på inre respektive yttre motivation. 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan indexerade oberoende variabler och deskriptiv statistik 

Variabel Inre motivation Yttre motivation M SD 

Ålder -.12 -.18 43.43 13.53 

Könª .17 .14  - 

Skolutbildningb  .22 .19 - - 

Arbetsledande ställning -.20 -.18 - - 

Engagemang .38** .29* 3.55 0.64 

Inre motivation -  .54** 3.51 0.72 

Ojämlikhet .08 -.15 1.69 0.80 

Personalinriktning .21 .35** 3.35 0.75 

Positiva utmaningar  .42** .38** 3.48 0.88 

Rolltydlighet .27* .28* 4.17 0.73 

Preferens för utmaningar .36** .24** 3.53 0.92 

Stöd från arbetskamrater  .15 .22 4.10 0.80 

Stöd från chef .20 .30* 4.10 0.68 

Upplevelse av skicklighet .35** .37** 4.30 0.54 

Uppmuntrande ledarskap .40** .44** 3.19 0.74 

Yttre motivation .54** - 4.11 0.71 
ª Män = 0, Kvinnor = 1, b Grundskola = 0, mer än grundskola = 1 

*p < .05, **p  < .01  
  

För att svara på den andra frågeställningen utfördes en korrelationsberäkning för att se om det 

fanns någon relation mellan motivation och ålder, kön, skolutbildning eller arbetsledande 

ställning. Det visade sig att det inte finns någon relation mellan dessa, inte för inre motivation 

och inte heller för yttre motivation. Ingen av kontrollvariablerna var signifikanta.  

I Tabell 2 visas de två multipla regressionsanalyser som utfördes, en för inre motivation och 

den andra för yttre motivation tillsammans med de variabler som korrelerade starkast med dem. 

Svaret på den tredje frågeställningen visar att den bästa prediktor för att förklara inre motivation 

är positiva utmaningar och den bästa prediktor för att förklara yttre motivation är uppmuntrande 

ledarskap. Samtliga betavikter var positiva. Positiva utmaningar, uppmuntrande ledarskap och 

engagemang kan förklara 27 % av variansen i inre motivation. Positiva utmaningar, 

uppmuntrande ledarskap och upplevelsen av skicklighet kan förklara 27 % av variansen i yttre 

motivation. 
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Tabell 2 

Regressionsanalys som predicerar inre och yttre motivation 

Variabler Inre motivation Yttre motivation 

 βa β 

Positiva utmaningar .26** .16  

Uppmuntrande ledarskap .23 .32** 

Engagemang  .19  

Upplevelsen av skicklighet  .19 

 

Modellsammanfattning: 

F-värde 8.03** 7.90**  

(df) 68 68 

R² .27  .27 

Adjusted R² .24 .23 

R² change .27** .27** 
aβ är den standardiserade regressionskoefficienten 

*p < .05, **p < .01 

 

 

Diskussion 

 

Studiens syfte var att hitta de faktorer i den psykosociala miljön som bäst kunde förklara vad 

som motiverade medarbetarna på ett lager. Resultatet visade att positiva utmaningar i arbetet, 

engagemang i organisationen och uppmuntrande ledarskap hade det starkaste sambandet med 

inre motivation, medan upplevelsen av skicklighet, positiva utmaningar i arbetet och 

uppmuntrande ledarskap hade starka samband med yttre motivation.  

    Som svaret på första frågeställningen visade resultatet att lagerarbetare motiveras mer av 

den yttre motivationen. Eftersom arbetet innebär en del tunga lyft och andra risktaganden är det 

viktigt att medarbetarna känner sig trygga på arbetsplatsen. Det är viktigt att arbetet är välordnat 

och att arbetsmiljön är säker och hälsosam. Som Maslow (1998) tar upp så är tryggheten på 

arbetsplatsen ett behov som måste tillfredsställas för att individen ska kunna klättra vidare upp 

i behovstrappan. Enligt Herzberg (1968) innefattar yttre motivation också mellanmänskliga 

relationer och status, vilket kan kopplas till uppmuntrande ledarskap som visade sig vara den 

bästa prediktor till yttre motivation. Där handlar det om att chefen uttrycker sin uppskattning 

av ett väl utfört arbete. Samtidigt så menar Herzberg att dessa yttre faktorer inte ensam kan leda 

till ökad motivation, det kan höja trivseln på arbetsplatsen men inre faktorer måste inkluderas 

för att individen ska känna en hög tillfredsställelse och motivation.  

 Resultatet i studien visar att inre motivation också har en betydelse för medarbetarnas 

motivation. Positiva utmaningar, känslan av att ha gjort någonting meningsfullt, engagemang i 

organisationen samt ett uppmuntrande ledarskap är viktigt för att känna hög motivation. 

Herzberg (1968) tar upp dessa faktorer som en källa till motivation i kombination med de yttre 

faktorerna. Det som de flesta av studiens teoretiker har gemensamt är tron på att om alla delar 

inom respektive teori fungerar är man som mest motiverad och kan då prestera sitt bästa. I de 

flesta fall handlar det om en bra balans mellan inre och yttre motivation. 

 Vi är alla olika och motiveras då också av olika saker, vissa individer behöver extern 

motivation för att känna motivation till sitt arbete medan andra motiveras av inre faktorer 

(Hackman & Oldham, 1976). Något att tyda från motivationsforskningen är att organisationen 

i sig har en viktig uppgift i att hålla medarbetarna motiverade. Dels med yttre motivation i form 

av olika externa belöningar men också för att främja den inre motivationen hos medarbetarna. 
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Att bygga upp en arbetsmiljö som främjar autonomi, ansvar och lärande hos medarbetarna 

kommer att leda till engagemang och motivation, vilket i sin tur ökar prestationen hos dem 

(Herzberg et al. (1959). Om individen blir mer motiverad av externa faktorer är det utfallet efter 

prestationen som är viktigast, hos en individ som blir motiverad av inre faktorer är det uppgiften 

i sig som är motiverande, individen är nyfiken, vill lära sig något av att utföra uppgiften och 

känner en viss tillfredställelse av att utföra uppgiften.  

 Inre motivation, som också visat sig ha betydelse, som här handlar om känslan av 

meningsfullhet i arbetet, kan kopplas till Hackman och Oldhams (1976) teori där 

meningsfullhet i arbetet är en av de fem kärnfaktorerna till motivation. Där handlar det om att 

individen själv får vara med och påverka, ta eget ansvar och egna initiativ till uppgiften. Både 

inre och yttre motivation korrelerade starkt med uppmuntrande ledarskap. Det är viktigt att 

medarbetaren känner sig behövd i sitt arbete och att de får feedback. Målsättningsteorin 

förklarar hur uppsatta mål kan leda till motivation och hög prestation (Locke & Latham, 2002). 

Om organisationen sätter upp mål för medarbetarna krävs ett uppmuntrande ledarskap där 

chefen visar förtroende i individens kompetens till att klara av uppgiften, individen bör också 

vara delaktig i de mål som sätts upp för att känna meningsfullhet och engagemang. Det handlar 

om att känna tilltro till sin chef för att skapa en positiv jobbattityd och våga anta utmaningar 

som i sin tur kan främja motivationen hos individen. 

 Svaret på den andra frågeställningen visade att det inte finns något samband mellan inre 

respektive yttre motivation och kontrollvariablerna. Tolkningen kring det kan vara att kön var 

svårt att uttala sig om eftersom det fanns betydligt fler män med i undersökningen. Ålder har 

visat sig inte ha så stor betydelse för motivation som helhet, dock har tidigare studier (Worthy, 

Cooper, Byrne, Gorlick, & Maddox, 2014) hittat resultat som tyder på att äldre inte motiveras 

av samma saker som de yngre. Eftersom det inte var så många i undersökningen som hade en 

arbetsledande ställning är det svårt att även där uttala sig om resultatet.  

 Som svar på studiens tredje frågeställning visade resultatet att positiva utmaningar var den 

bästa prediktor för inre motivation, vilket också handlar om arbetskrav där bestämmanderätt 

och initiativtagande är viktiga faktorer. Det har visat sig att mål som är specifika och utmanande 

leder till ökat engagemang och motivation. För att våga anta utmaningar och nå målen krävs 

det att individen har en god self-efficacy till att klara av uppgiften. Self-efficacy kan främjas 

genom feedback och visad uppskattning. Uppmuntrande ledarskap var den bästa prediktor för 

yttre motivation, där feedback och uppskattning är viktiga faktorer. Det är viktigt att chefen 

visar förtroende till medarbetarna för att de ska känna att de klarar av uppgifter i arbetet, samt 

att uppmuntra till eget ansvar vilket ökar deras motivation. Man kan också se att många 

variabler som tagits upp i studien har vissa gemensamma faktorer som bidrar till medarbetarnas 

motivation. För att sammanfatta resultatet med faktorerna är det alltså viktigt att individen har 

en god self-efficacy och känner att arbetet som utförs är meningsfullt, en chef som främjar 

initiativtagande och eget ansvar, samt sätter upp utmanade och specifika mål tillsammans med 

medarbetarna samt visar förtroende till medarbetarnas förmåga att uppnå ett bra resultat. De 

andra faktorerna är fortfarande viktiga för att kunna förklara medarbetarnas motivation.  

 

Styrkor och svagheter, samt förslag till framtida studier 

 

Eftersom några av variablerna hade så lågt Cronbachs alfa värde togs de bort då det inte fanns 

någon mening att analysera dessa eftersom studiens reliabilitet skulle bli väldigt låg. Dallner et 

al. (2000) menar att frågeformuläret håller en hög reliabilitet, vilket inte stämmer överens med 

de alfavärden som redovisas i denna studie. Att tänka på till framtida forskning kan vara att 

använda de variabler som var högre än .70 för att sedan komplettera med andra relevanta 

variabler och frågor. Det låga antalet deltagare begränsar studien då flera korrelerade variabler 

fick plockas bort och endast de tre variabler som hade det starkaste sambandet med yttre- 
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respektive inre motivation kunde analyseras i en multipel regression. Det blir också svårt att 

generalisera resultatet på grund av det låga antalet deltagare. Studien blir ändå viktig för 

framtida undersökningar inom motivation hos lagerarbetare, eftersom det är en så outforskad 

yrkesgrupp leder denna studie till eventuella riktlinjer.  

 En styrka i studien är svarsfrekvensen, att deltagarna fick möjlighet att svara på enkäten på 

arbetstid tros ha en betydande roll till en svarsfrekvens på 100 %. I framtida studier skulle det 

vara intressant att komplettera med en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse och mer 

tydlighet i frågan. Det skulle vara intressant att se om det finns någon skillnad i motivation 

beroende på företag och bransch. Då skulle enkäten delas ut på olika lager runtom i Sverige för 

att sedan jämföra svaren, dock måste företagen vara jämförbara och antalet lagerarbetare vara 

högt för att resultatet ska vara tillförlitligt. Det är lättare att kunna generalisera resultatet då 

svaren kommer från fler än ett företag. En fråga om hur länge medarbetarna arbetat på 

arbetsplatsen hade kunnat vara av intresse för studien och den upplevda motivationen. 

 Studien har bidragit med en bra grund för framtida forskning, den gör det möjligt att välja ut 

intressanta teorier men också de variabler som visade sig ha ett samband med motivation för 

att sedan komplettera och fördjupa sig ännu mer i det komplexa begreppet. Studien har även 

bidragit till en bred förståelse kring motivation och företaget som ställde upp i undersökningen 

har fått verktyg att främja motivationen hos sina medarbetare. Motivationen hos medarbetarna 

på ett företag är mycket viktig då den bidrar till ett större engagemang, en positiv jobbattityd 

och ökad prestation. 
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