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Sammanfattning 
 
För några år sedan väcktes mitt intresse för hälsa samt hur man kan göra hälsosamma 
förändringar i sitt liv. Genom att jag fann detta intresse insåg jag också att jag ville lära mig 
mer om motivation och vad det är som driver människor till att agera som de gör. Jag vill i 
framtiden jobba med människor som vill göra en livsstilsförändring och jag vill göra det 
genom att erbjuda dem hälsosammare livsstilsalternativ. Därför är syftet med den här 
uppsatsen att undersöka vad motivation är samt om man kan använda sig av 
motivationsteorier för att förstå och påverka andra människor. Jag har valt att genomföra 
undersökningen genom att göra en litteraturstudie där jag undersöker hur fyra olika teorietiker 
ser på motivation. De teoretiker jag har valt att använda mig av är: Henry Murray, Abraham 
Maslow, Frederic Skinner samt Roy D’Andrade. Jag har gjort en presentation av hur dessa 
personer ser på motivation och sedan använt dem i analysen av ett arbetsplatsrelaterat 
exempel samt i analysen av vad som motiverar till val av olika yrkesroller. Det resultat som 
framkommit av undersökningen är att alla fyra teorier erbjuder en ökad förståelse för en 
människas handlingar, medan Skinner dessutom erbjuder praktiska verktyg för hur man kan 
förändra en människas beteende.  
  
Nyckelord: motivation, motivationsteorier, behov, människans handlande 
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1. Inledning 
 
I det här avsnittet förklaras mitt val av ämne samt vad jag vill uppnå med uppsatsen. Jag ger 
även en motivering till mitt val av frågeställningar. Efter det presenteras syftet med uppsatsen 
samt de frågeställningar jag valt att utgå ifrån och avslutningsvis går jag igenom hur ämnet 
är relevant ur ett samhällsperspektiv, ett forskningsperspektiv samt ett personligt perspektiv. 
 

1.1 Bakgrund 
 
För några år sedan var jag med om en rad händelser som väckte mitt intresse för hälsa. Dessa 
händelser fick mig att reflektera över hur man ”bör” leva sitt liv för att man ska må så bra som 
möjligt. Jag påbörjade då en livsstilsförändring, som pågår än idag, och jag insåg efter ett tag 
att träning, hälsosam mat och ordentligt med sömn utgör stora delar av den positiva skillnad 
som jag har upplevt i mitt liv.  
 
Jag har länge varit intresserad av att arbeta med människor och när man läser Pedagogik med 
inriktning mot personalutveckling så lär man sig om hur vuxna människor lär. Mina 
livserfarenheter och mina tidigare studier har fått mig att inse att jag vill jobba med att lära 
andra människor hur de kan leva sina liv för att må så bra som möjligt. Jag vill erbjuda 
människor som vill göra en livsstilsförändring ett hälsosamt alternativ till den livsstil som de 
har vilket är anledningen till att den här uppsatsen kommer att handla om motivation. Jag vill 
veta hur man gör för att motivera sig själv till att ta hand om sig. Om det är möjligt att 
motivera sig själv, är det då också möjligt att motivera andra människor till att göra en 
hälsosam förändring i sina liv? Jag vill alltså försöka ta reda på om det är möjligt och hur man 
gör för att motivera någon annan. 
 
Den här uppsatsen kommer att ligga till grund för min d-uppsats och jag har tänkt att den ska 
handla om motivation ur ett ledarskapsperspektiv. Den kan komma att beröra frågor som till 
exempel hur man motiverar sin personal till att ta del av och utnyttja den förebyggande 
personalvård som finns tillgänglig. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att genom en litteraturstudie undersöka vad Henry Murray, 
Abraham Maslow, Frederic Skinner och Roy D’Andrade anser att motivation är samt om och 
hur man kan använda sig av motivationsteorier för att förstå andra människors beteenden. Jag 
vill också undersöka om det är möjligt att använda motivationsteorier för att få någon att 
ändra på ett redan existerande beteende samt hur man gör för att motivera någon annan till att 
göra en förändring. 
 
Mina frågeställningar är: 
 

• Vad är motivation? 
• Om, och i så fall hur, kan man använda motivationsteorier för att förstå och påverka 

andra människor? 
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1.3 Relevans 
 
Om man ser på ämnet motivation ur ett samhällsperspektiv kan man se på det ur flera olika 
synvinklar. Eftersom samhället idag är uppbyggt på ett sätt som kräver att människor tjänar 
pengar för att kunna försörja sig är det, enligt min åsikt, intressant att undersöka hur man som 
företagsledare kan motivera sin personal till att göra ett så bra arbete som möjligt. För att, som 
företagsledare, motivera sin personal till att göra sitt bästa kan man behöva kunskap om olika 
motivationsteorier och om det går att använda sig av dem. Detta är något som både företaget 
och personalen tjänar på; företaget tjänar på att ha motiverad personal som gör sitt bästa för 
att det ska gå bra för företaget och personalen tjänar på att arbeta för ett företag som det går 
bra för. Sett ur en privatpersons perspektiv är det intressant eftersom det kan vara bra att veta 
vad som driver en till att göra det man gör, eller för att försöka hitta en drivkraft till att göra 
det man vet att man borde göra men inte är motiverad till att ta tag i.  
 
Sett ur ett vetenskapligt perspektiv är ämnet motivation relevant eftersom det har gjorts 
otroligt mycket forskning kring motivation, vilket i sin tur leder till att det finns väldigt många 
teorier om det ämnet. Det är därför relevant att ställa sig frågan om man kan använda sig av 
dessa teorier för att motivera någon och i sådana fall hur man gör. 
 
Ur en personlig synvinkel är detta något som jag är väldigt intresserad av. Jag vill lära mig 
mer om motivation så att jag kan lära mig vilka metoder jag kan använda mig av när jag 
känner mig omotiverad. Jag vill också veta om det går att motivera andra och hur man kan 
använda sig av motivationsteorier för att göra detta. Jag är väldigt intresserad av att lära mig 
mer om hur människor fungerar och vad det är som driver en människa till att agera på ett 
visst sätt. Jag hoppas att den här undersökningen kommer att ge mig svar på de frågorna.  
 

2. Metod 
 
I det här avsnittet presenteras kort de avgränsningar och urval som jag har gjort samt vilken 
datainsamlingsmetod jag har använt mig av. Slutligen görs en kort redogörelse för den 
målsättning som jag har med den här undersökningen samt hur jag tänker gå tillväga för att 
uppnå den. 
 

2.1 Avgränsningar och urval 
 
Jag har valt att vända mig till tre kända teoretiker för att undersöka vad de anser att motivation 
är; Henry Murray, Abraham Maslow och Frederick Skinner. Jag har också valt att undersöka 
hur man kan se på motivation inom kulturantropologin1 och för att göra det har jag valt att 
läsa en del av teoretikern Roy G. D’Andrades arbete. Murray skrev sitt verk Explorations in 
personality redan 1938 vilket betyder att hans forskning utgör grunden för den mesta 
motivationsforskningen som har skett efter honom och därför har jag valt att fördjupa mig i 
hans teorier om människans personlighet. När det gäller Maslow så var jag nyfiken på att 
fördjupa mig i hans teori om människans behov eftersom han är en person som har nämnts ett 
flertal gånger under min utbildning. Skinner utgör en av förgrundsgestalterna inom den 
behavioristiska forskningen och eftersom även det kan ses som en slags motivationsteori har 

                                                 
1 Antropologi = ”läran om människans natur som art el. gruppvarelse” (1: NE.se) 
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jag valt att fördjupa mig i hans teorier. Avslutningsvis ges ett exempel från ett 
kulturantropologiskt perspektiv eftersom det erbjuder ännu ett sätt att se på motivation som är 
olikt de andra personernas teorier. Jag har alltså valt att använda mig av dessa teoretikers 
arbeten eftersom de är vitt skilda från varandra och på så sätt kan jag spegla fenomenet 
motivation från flera olika sidor. Anledningen till valet av fyra olika teoretiker är att det är en 
realistisk omfattning till en c-uppsats samt att dessa fyra teorier kommer att ge en relativt 
täckande bild av motivation och motivationsteorier.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vid den första kontakten med en bibliotekarie på Institutionen för Lärarutbildning uppfylldes 
en stor del av mitt behov av relevant litteratur. De sökord som vi använde var ”motivation” 
och ”coaching”. Resultatet blev relativt mycket litteratur om både motivation och coaching, 
vilket var nödvändigt för en orientering i ämnet. Genom min handledare fick jag kontakt med 
de teorier som Henry Murray utvecklat. Sedan valde jag att skriva om Abraham Maslow och 
Frederic Skinner. Dem bestämde jag mig för på grund av att det jag tidigare läst om dem 
under de kurser jag har gått har fångat mitt intresse för deras teorier samt givit mig en bild av 
på vilket sätt de ser på verkligheten. I och med den förförståelse som jag hade för dessa 
teorier ansåg jag att de skulle tillföra intressanta tankar till min undersökning. Genom att söka 
på deras efternamn fann jag relevant information även om dem. Materialet till den 
kulturantropologiska delen kom jag i kontakt med genom min handledare. De sökmotorer som 
användes var Uppsalas bibliotekskatalog Disa samt Libris och Samsök. 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Målet med det här arbetet är att generera kunskap om vad motivation är samt om och hur man 
kan använda sig av olika motivationsteorier för att förstå och påverka andra människor. För 
att göra detta har jag presenterat fyra olika teoretiska perspektiv som berör motivation. Efter 
genomgången av dessa perspektiv användes de i analysen av ett scenario som jag själv har 
upplevt under den tid jag arbetade på ett företag samt i analysen av vad som motiverar en 
människa till att välja ett specifikt yrke. Syftet med detta tillvägagångssätt är att visa om och 
hur man kan använda dessa teoretiska utgångspunkter för att förstå varför människor agerar 
som de gör. Här avgörs även om dessa teorier kan användas för att påverka hur andra 
människor agerar. 
 
Större delen av det materialet i denna studie är skrivet på engelska, varför en stor det av tiden 
har ägnats åt att översätta dessa texter. Till hjälp har jag använt två olika lexikon, 
Nationalencyklopedin och Prismas Engelska Ordbok. 
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3. Teori 
 
I det här avsnittet görs en kort begreppsförklaring av begreppen motivation och 
motivationsteori. Efter det presenteras hur Murray, Maslow, Skinner och D’Andrade ser på 
motivation och hur de har formulerat sina motivationsteorier. Varje teoretiskt avsnitt avslutas 
med en kort sammanfattning av hur den aktuella inriktningen ser på motivation.  
 

3.1 Motivation och motivationsteori enligt Nationalencyklopedin 
 
”motivation (av motiv), [är en] sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i 
gång, upprätthåller och riktar beteende” (2: NE.se).  
 
”Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa 
saker snarare än andra. De behövs för att vi skall förstå det faktum att organismer konsekvent 
strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden” (2: NE.se). 
 
Enligt Nationalencyklopedin kan man placera källan till motivation inom en person eller 
organism, en så kallad instinkts- eller drivkraftsteori. Om man anser att källan till motivation 
ligger inom människan uppfattas också människan som styrd av inre drivkrafter, ett synsätt 
som används bland annat inom Freuds psykoanalys2. Anser man däremot att källan till 
motivation finns i världen utanför människan lägger man mer fokus på den styrande rollen 
som motivationen spelar. Man handlar på ett visst sätt eftersom man eftersträvar vissa objekt 
som finns i omvärlden och den sortens teori kallas för incentivteori.  
 
Vanligtvis brukar man skilja mellan primär och sekundär motivation. Med primär motivation 
menas att motivationen är biologiskt betingad och det kan gälla behov som måste 
tillfredställas för att individen och arten ska överleva, som till exempel hunger, sex och 
undvikande av smärta. Man kan numera även räkna in nyfikenhet som ett primärt behov samt 
behovet av makt och självförverkligande. Den sekundära motivationen anses vara formad av 
en social och kulturell inlärningshistoria och den modifieras sedan genom socialisation. Även 
här, som vid en incentivteori, ligger fokus för motivationen snarare på målobjekt i omvärlden 
än på behov och inre drivkrafter. (2: NE.se)  
 

3.2 Henry A. Murray 
 
År 1893 föddes Henry Alexander Murray, en man som har haft stor betydelse för 
personlighets- och motivationsteoretisk forskning. Murray började sin utbildning med att 
studera historia vid Harvard, för att sedan avlägga en läkarexamen vid Columbia Universitet i 
New York 1919. Sedan studerade han (i början av 1920-talet) både biologi och biokemi i 
Cambridge Universitet i England. När han studerade i England blev han väldigt inspirerad av 
C.G. Jungs bok Psykologiska typer och bestämde sig därför att vända sin uppmärksamhet mot 
psykologin. Han besökte Jung i Zürich och hade långa samtal med honom om psykologi. År 
1928 blev Murray chef för den psykologiska klinik som grundats vid Harvard. Han utbildade 
sig till psykoanalytiker och fick sin psykologkompetens 1935. År 1950 blev han professor i 
                                                 
2 Psykoanalys = ”dels en behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer […]Ursprungligen 
avsågs med psykoanalys enbart förståelsen av psykopatologiska fenomen, men begreppet utvecklades till en 
generell teori om psykiskt liv” (7: NE.se) 
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klinisk psykologi vid School of Social Realations vid Harvard och vid det laget var han vida 
känd för att 1935 ha skapat personlighetstestet TAT (Thematic Apperception Test) som 
spreds över hela västvärlden. (Åke Daun, 1999) 
 
Enligt Dauns tolkning av Murray menar Murray att människors upplevelsevärld och 
personlighet bildas av två olika krafter som finns, nämligen needs (inre behov) och press 
(yttre omständigheter). När en person utsätts för påtryckningar (press) från sin omgivning så 
aktiveras ett redan existerande behov (need) och en inre spänning uppstår i individen som han 
eller hon med hjälp av sin kunskap och sina fysiska förmågor försöker komma tillrätta med. 
Individen använder sig av vissa återkommande mönster av reaktioner, även kallade teman, för 
att göra detta. (Daun, 1999) 
 
Murray själv definierar begreppet behov som: ”A need is a construct  ( a convenient fiction or 
hypothetical concept )  which stands for a force  ( the physico-chemical nature of which is 
unknown )  in the brain region, a force which organizes perception, apperception, intellection, 
conation and action in such a way as to transform in a certain direction an existing, 
unsatisfying situation” (Murray, 1938, s 123-124). Begreppet behov (need) står för en kraft i 
hjärnan som organiserar intryck, intellekt, strävande och handlande på ett sätt så att en 
befintlig, otillfredsställande situation förändras till en icke otillfredsställande situation. 
 
Vidare delar han in människans behov i två olika kategorier: primära behov och sekundära 
behov. Till de primära behoven räknar han behov som till exempel luft och mat. En 
uppställning av de primära behoven illustreras i figuren nedan. 
 

 
 
Figur 1. Murrays uppdelning av de fysiologiska behoven (Källa: Murray, 1938, s 79). 
 
Dessa behov delas i sin tur in i två kategorier, nämligen positiva och negativa behov. De 
positiva behoven tvingar individen i riktning mot andra objekt, som till exempel luft och 
vatten. De negativa behoven tvingar individen att göra sig av med saker, som till exempel att 
urinera. Till de sekundära behoven räknar han behov som inte är fysiska, utan psykiska och 
Murray menar att de härstammar från de primära behoven. De står för vanliga 
reaktionssystem och önskningar, men anses inte vara fundamentala, biologiska behov. En del 
av dem skulle dock kunna vara medfödda. 
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För att åskådliggöra de behov som Murray menar att en människa har så har jag skapat en 
tabell; till vänster i tabellen är de benämningar som Murray har valt att använda och till höger 
i tabellen står de översättningar av begreppen som Daun har gjort.  
 
Tabell 1: Tabell över de mänskliga behoven  
 

  Murray     Daun   
Acquisition    Förvärvande   
Conservance   Bevarande    
Order    Ordning    
Retention    Fasthållande   
Construction   Konstruerande   
         
Superiority    Överordning   
Achievement   Prestationer   
Recognition   Erkännande   
         
Exhibition    Exponering   
         
Inviolacy    Okränkbarhet   
Seclusion    Avskildhet    
Infavoidance   Undvikande av misstag samt  
     möjliga källor till förödmjukelse 
Defendance   Försvar    
Counteraction   Motstånd    
         
Dominance   Dominans    
Deference    Underkastelse   
Similance    Efterliknande   
Autonomy    Självständighet   
Countrarience   Motstridighet   
         
Aggression  Aggression   
Abasement  Själförklenande   
         
Blameavoidance  Undvikande av klander   
         
Affiliation   Vänskap    
Rejection   Avvisande    
Nurturance  Vårda och hjälpa   
Succorance  Omhändertagande, hjälp och tröst 
         
Play   Lek    
         
Cognizance  Vetskap    
Exposition     Att röra sig och beröra   

 
 
För att presentera de sekundära behoven används de begrepp som Murray använder och jag 
har även valt att skriva ut Dauns översättning av begreppen. Sedan följer en kort förklaring av 
vad begreppen betyder. I boken Det allmänmänskliga och det kulturella går Daun igenom de 
behov som Murray menar att alla människor har och ger en mer utförlig beskrivning av vilka 
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situationer dessa behov gör sig gällande i. Med hjälp av Dauns exempel redogörs mer utförligt 
för hur man kan applicera vissa av dessa behov på vardagliga handlingar som utförs av 
människor. 
 
De fem första behoven som Murray presenterar anknyter till handlingar som har att göra med 
ting och de benämns som Acquisition, Conservance, Order, Retention och Construction. 
 
Behovet av Acquisition (förvärvande) handlar om att skaffa sig ägodelar och tillgångar. Man 
har ett behov av att ta, snatta eller stjäla saker samt att köpslå eller spela. För att uppfylla detta 
behov är man också villig att arbeta för pengar eller varor. Det andra behovet som Murray 
presenterar heter Conservance (bevarande) och det tar sig uttryck i att man samlar på, 
reparerar, städar eller bevarar saker. Man har ett behov av att skydda saker och ting mot 
skador. Behovet av Order (ordning) i sin tur kan ta sig utryck i att man arrangerar, 
organiserar eller ställer undan saker. Man vill vara prydlig och ren och man är också mycket 
noggrann. När det gäller behovet av Retention (fasthållande) tar detta sig uttryck i att någon 
håller fast vid saker och ting som han eller hon äger. Personen kanske vägrar att låna ut eller 
ge bort någonting, och är dessutom mycket förtjust i att samla saker på hög. Man kan även se 
det här behovet hos någon som är sparsam, ekonomisk och girig. Det sista behovet som 
Murray presenterar i samband med handlingar och ting är behovet av Construction 
(konstruerande). Det kan visa sig i att en person tycker det är viktigt att organisera och bygga 
saker. (Murray, 1938) 
 
Behovet av Acquisition (att förvärva), att skaffa sig ägodelar, bidrar till att individen kan 
balansera sina intressen gentemot hur han eller hon uppfattar sina möjligheter. Här spelar 
även behovet av självrespekt in, eftersom det motiverar till att individen jämför sig själv med 
hur andra har det. Daun menar att flera av de behov som Murray har listat är relaterade till 
varandra, exempelvis en tjuv som har kommit över en stor summa pengar och har för dessa 
köpt en massa kläder, en ny bil och en ny bostad. Tjuven är mer tillfreds med sig själv än vad 
han var förut och det beror till stor del på omgivningens reaktioner och på kompisarnas 
häpnad och avund, alltså för att han uppfyller behovet av Exhibition (exponering). Daun 
menar att behovet av att förvärva är universellt, men hur mycket man behöver förvärva för att 
bli nöjd varierar mellan olika människor. 
 
Behovet av Conservance (att bevara) har vissa likheter med behovet av Acquisition (att 
förvärva), men är inte lika moraliskt tvivelaktigt. Det handlar snarare om att samla på saker, 
att reparera dem, att rengöra och att vårda dem. Daun tar som exempel en äldre man med 
glasögonen på näsan som sitter böjd över sin fjärilssamling, eller en fru som förvarar linnet 
väl struket, matsilvret putsat och tavelramarna noga avtorkade. Vårdande aktiviteter stärker 
självkänslan och om man aldrig riktigt lyckas leva upp till de förväntningarna man har på sig 
själv så får man en känsla av att vara underordnad någon annan eftersom man vet inom sig att 
andra människor förmår mer. 
 
Behovet av Order (ordning) syftar på den tillfredställelse som individen uppnår när han eller 
hon lyckas förena sitt ordningssinne med den egna förmågan (så som han eller hon uppfattat 
den) att skapa ordning. Det gäller enkla saker, som att ställa tandborsten på rätt plats eller att 
skjuta in stolen efter sig när man har rest på sig. Man vill veta vart man har sina sakerna och 
samtidigt skapa ett mönster som går att överblicka. Ordningsamheten är både praktisk, 
estetisk och sociologisk. Sinnet för skönhet kräver att inga tavlor hänger snett, medan den 
sociologiska innebörden är knuten till prydlighet. Ostädade och röriga lägenheter kopplas till 
exempel samman med asocialitet. När det gäller ordning så är vissa individer mer 
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ordningsamma än andra, men det finns inte många som klarar av total oordning. Hur man 
möblerar sin lägenhet är något som är kulturellt inlärt (jämför D’Andrade, avsnitt 3.5), men 
behovet av ordning tycks vara generellt. (Daun, 1999) 
 
Handlingar som uttrycker ambition, viljestyrka, en strävan efter att åstadkomma något och 
prestige kallar Murray för Superiority, Achievement och Recognition och dem har han 
klassificerat så här: 
 
Behovet av Superiority (överordning) har delats upp i två delar, nämligen Achievement 
(prestationer) vilket står för en önskan att styra över saker, människor och idéer samt 
Recognition (erkännande) vilket står för försök till att få erkännande och en högre social 
status. Behovet av Achivement uppfylls genom att man övervinner hinder, att man utövar 
makt och genom att man strävar efter att göra något svårt så bra och så fort som möjligt (det 
här är ett grundläggande egobehov, som både kan vara anledningen till en specifik handling 
och som kan smälta samman med andra behov). Behovet av Recognition uppfylls av att man 
är orsak till lovord och beröm. Man kan även uppfylla detta behov genom att kräva respekt, 
att skryta och att visa upp sina skapelser. Det handlar om att försöka vara unik, att söka social 
prestige och en högt uppsatt position inom arbetslivet. 
 
Det följande behovet, Exhibition, skulle kunna innefattas i behovet av Recognition, men det 
kan även stå för sig självt. Behovet av Exhibition (exponering) tar sig uttryck i att man drar 
till sig uppmärksamhet. Att dramatisera och upphetsa kan även vara beteenden som motiveras 
av det här behovet och så kan även att roa, chockera och att få andra människor att rysa av 
spänning. (Murray, 1938) 
 
Behovet av Exhibition (exponering) handlar om att i samtal vilja roa andra och att dra till sig 
deras uppmärksamhet, även om det inte alltid passar sig. Det som är viktigt i det här fallet är 
den inre drivkraften att roa andra eller lusten att berätta en rolig historia. Är man en person 
med ett behov av Exhibition så ligger belöningen i att man är personen som åstadkommer 
detta. För andra människor kan tanken på att exponera sig kännas obekväm. Många 
skådespelare lider av rampfeber, men de ställer sig framför kameran ändå eftersom den 
handlingen uppfyller deras behov. Daun menar att de varma känslor som uppstår när man står 
i centrum delvis skulle kunna bero på kulturell inlärning (jämför D’Andrade, avsnitt 3.5), men 
om man ser till motsatsen av att roa andra, nämligen omgivningens likgiltighet, så framstår 
den positiva känslan som generell. (Daun, 1999) 
 
Behoven av Achievement och Recognition kompletteras av behoven Inviolacy och Seclusion. 
Behovet av Inviolacy har i sin tur delats upp i tre delar: Infavoidance, Defendance och 
Conteraction. Dessa begrepp har att göra med handlingar som kan kopplas till försvar av den 
status man har samt till undvikandet av förödmjukelser. 
 
Behovet av Inviolacy (okränkbarhet) inkluderar önskningar och försök att förhindra en förlust 
eller en minskning av ens självrespekt, att bevara sitt ”goda namn”, att vara immun mot kritik 
samt att behålla en mental distans. Det här behovet grundar sig på stolthet och personlig 
känslighet. Detta innefattar behovet av Seclusion (avskildhet), som tar sig uttryck genom 
isolering, tystlåtenhet och hemlighetsfullhet. Seclusion är motsatsen till Exhibition och 
därför gavs det uttrycket inte en separat förklaring. Begreppet Inviolacy har, som tidigare 
nämnts, delats upp i tre delar: Infavoidance (undvikande av misstag och undvikande av 
möjliga källor av förödmjukelse), Defendance (verbalt försvar av misstag och smärre 
förbrytelser) och Counteraction (försök till att gottgöra för misslyckande, att bevisa sitt värde 
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efter en frustrerande händelse, att hämnas en förolämpning). Counteraction är troligtvis inte 
ett separat behov, utan det är behovet av Achievement eller Aggression som gör sig påmint i 
samband med behovet av Inviolacy.  
 
De tre delarna som Inviolacy består av förklarar Murray så här: Behovet av Infavoidance 
(undvikande av misstag och smärre förbrytelser) uppfylls genom att man undviker 
misslyckande, skam, förödmjukelse och förlöjligande. Man väljer även att avstå från att 
försöka påverka något som man inte har makt att påverka och man väljer att dölja en 
vanställdhet. Behovet av Defendance (försvar) handlar om att försvara sig själv mot 
anklagelser eller förlöjligande. Man känner ett behov av att rättfärdiga sina handlingar, att 
erbjuda ursäkter, förklaringar och urskuldanden. Man vill också undvika att andra lägger sig i 
det man själv håller på med. Behovet av Counteraction (motstånd) tar sig uttryck i att man 
med stolthet kan komma över ett nederlag genom att hämnas. Man väljer även den svåraste 
uppgiften och man försvarar sin heder genom handling. 
 
De följande fem behoven Dominance, Deference, Similance, Autonomy och Countrarience 
har att göra med hur makt utövas, motstås eller avträdes. Det är en fråga om huruvida en 
individ själv avgör sitt beteende och undviker påverkan, om han eller hon följer och lyder, 
eller om han eller hon tar kommandot, leder och agerar som en förebild för andra. 
 
Behovet av Dominance (dominans) visar sig genom att man vill influera och kontrollera 
andra. Man vill övertala, förbjuda och diktera, samt leda och styra. Man vill även förhindra 
saker och organisera en grupps agerande. Till skillnad från det behovet så visar sig behovet av 
Deference (underkastelse) genom att en person är benägen att beundra och att villigt följa en 
överlägsen ledare. Man vill även samarbeta med en ledare och man är glad att tjäna någon. 
Behovet av Similance (efterliknande) tar sig uttryck i att man lever sig in i saker. Man tycker 
även om att imitera eller efterlikna andra och man har lätt att identifiera sig med någon annan. 
Man tycker även om att hålla med och tro på någon, medan behovet av Autonomy 
(självständighet) kan få en person att stå emot påverkan eller tvång. Det kan även få någon att 
trotsa en auktoritet eller söka frihet någon annanstans. Någon som strävar efter självständighet 
har förmodligen ett starkt behov av Autonomy. Behovet av Countrarience (motstridighet) 
får någon att agera annorlunda än vad andra gör, att gå emot strömmen. Man vill vara unik 
och ett sätt att vara det är att hålla med den motsatta sidan och att ha okonventionella åsikter. 
 
Nästa två behov utgör den sado-masochistiska3 dikotomin. Aggression (aggression) verkar 
vara antingen en önskan om att öka den makt man besitter (Achivement, Dominance) när 
man möter ett starkt motstånd; en vanlig reaktion (parad med Autonomy) gentemot en annan 
person som motsätter sig alla behov; eller en vanlig reaktion på en attack eller en 
förolämpning. I det sistnämnda fallet (Revenge) är det Counteraction som utövas under 
behovet Inviolacy. Murray ifrågasätter om Abasement (självförklenande) ska anses vara en 
egen drivkraft. Bortsett från när det handlar om masochism så verkar alltid Abasement vara 
en attityd som tjänar någon annan funktion, som till exempel undvikandet av mer smärta eller 
bestraffning, en önskan om passivitet eller en önskan om att visa extrem underkastelse. 
Murray menar att behovet av Aggression kan få någon att attackera eller skada någon annan. 
Det kan även driva en person till att mörda, förringa, göra någon illa, anklaga, eller medvetet 
förlöjliga någon samt ta sig uttryck i bestraffning och sadism. Behovet av Abasement är 
motsatsen till Aggression och det tar sig uttryck i att personen ger upp. Han eller hon väljer 
att foga sig och acceptera den bestraffning som han eller hon blir utsatt för. Behovet får 
                                                 
3 Sado-masochism = ”(sexuell) läggning som innebär att man njuter både av att plåga och av att bli plågad” (8: 
NE.se) 
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personen att be om ursäkt, erkänna, gottgöra samt att förminska sig själv. Det här behovet kan 
kopplas till masochism. (Murray, 1938) 
 
En del människor är mer benägna än andra att visa upp ett aggressivt beteende, de blir arga 
lättare än andra. I extrema fall mördar de. Det som Murray kallar för press (påtryckningar) 
kan utlösa ett aggressivt beteende och det kan även hända personer som sällan blir arga. 
Aggression (aggression) är en universell känsla, men hur den tar sig uttryck varierar, det 
behöver inte alltid vara våld inblandat. Den kan till exempel stimulera någon att engagera sig 
extra mycket i en arbetsuppgift, eller ett hängivet intresse för att träna boxning. Aggression är 
en känsla som har ett genetiskt ursprung, men den kan också förstärkas av att individen 
befinner sig i en frustrerande situation som till exempel integritetskränkning. Daun menar att 
det i de extrema fallen av våldsutbrott handlar om att individen är genetiskt predisponerad för 
aggressiva reaktioner samt att han eller hon har fått denna känsla förstärkt på grund av sina 
uppväxtförhållanden. Denna aggressiva känsla får sedan sitt utlopp i en specifik situation som 
utlöser ett känslomässigt raseri. Motsatsen till Aggression är Abasement (självförklenande), 
att foga sig, be om ursäkt och tala nedvärderande om sig själv och den extrema ytterligheten 
är masochismen. (Daun, 1999) 
 
Nästa behov, Blameavoidance (undvikande av klander), har fått en separat ställning för att 
det har att göra med en subjektivt uppfattad beteendeform, nämligen hämning. Det är 
karaktäriserat av avsaknaden av socialt oacceptabelt uppförande. Individen försöker helt 
enkelt undvika ogillande från sina föräldrar eller från andra personer. Det här behovet 
förutsätter att det inom alla individer finns primitiva, asociala impulser som måste hållas 
under kontroll så att individen kan vara en accepterad medlem i sin kultur. Behovet av 
Blameavoidance får en person att göra allt hon kan för att undvika klander, uteslutning eller 
bestraffning genom att hålla tillbaka asociala eller okonventionella impulser. Man väljer att 
uppföra sig väl och att följa lagen. 
 
De fyra följande behoven kallar Murray för Affiliation, Rejection, Nurturance och 
Succorance. Dessa behov har att göra med tillgivenhet mellan människor; att söka den, att ge 
ömsesidigt uttryck för tillgivenhet, att ge tillgivenhet samt att behålla den. 
 
Behovet av Affiliation (vänskap) driver en person till att skapa vänskapsband och nära 
relationer. Det kan ta sig uttryck i att personen hälsar andra välkomna, att han eller hon 
förenar sig med och lever med andra. Man vill samarbeta och konversera med andra samt 
älska någon. Någon med ett starkt behov av Affiliation är troligtvis med i flera grupper och 
föreningar. Behovet av Rejection (avvisande) visar sig genom att man är otrevlig mot någon. 
Det kan handla om att ignorera eller exkludera andra samt att vara distanserad och likgiltig. 
Det kan även visa sig genom diskriminering, medan behovet av Nurturance (vårda och 
hjälpa) visar sig genom att man tar hand om, hjälper eller skyddar någon som är hjälplös. Man 
uttrycker sympati och är moderlig. Om någon har ett starkt behov av Succorance 
(omhändertagande, hjälp och tröst) så kan det ta sig uttryck genom att han eller hon söker 
hjälp, skydd eller sympati samt genom att han eller hon kan ropa på hjälp eller be om nåd. 
Man kan även se det hos människor som håller fast vid en kärleksfull, vårdande förälder och 
som är beroende av någon annan. (Murray, 1938) 
 
Somliga människor drivs av ett behov av Rejection (att avvisa) och det är de personerna som 
ofta snäser åt andra, ignorerar eller exkluderar människor. De verkar också mer benägna att 
diskriminera. Ett behov som är mer framträdande än Rejection är behovet av Affiliation 
(vänskap), men visste människan inte vad som var motsatsen till vänskap skulle hon inte 
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heller ha förmåga att uppfatta den. Avvisandet är en variant av aggressivitet. Förmodligen så 
föds ingen människa med en benägenhet att vara kylig och likgiltig mot andra människor, 
men alla föds med en potentiell förmåga till detta behov. Om man utvecklar behovet eller inte 
beror på vilka erfarenheter man samlar på sig under livets gång (jämför Skinner, avsnitt 3.4). 
Individen rör sig alltså mellan extrem Rejection och extrem Affiliation och det som knuffar 
en åt det ena eller det andra hållet är samhället, den kulturella kontexten (jämför D’Andrade, 
avsnitt 3.5) och den situation som individen befinner sig i. (Daun, 1999) 
 
Till behoven Affiliation, Rejection, Nurturance och Succorance lägger Murray, med viss 
tvekan, till: 
 
Behovet av Play (lek). Det här behovet tar sig uttryck i att man slappnar av, roar sig själv, 
söker förströelse och underhållning. Man vill ha roligt och leka lekar. Man vill även skratta, 
skämta och vara glad samt undvika stress.  
 
Slutligen finns det två kompletterande behov som är vanliga i ett socialt liv, behovet av 
Cognizance samt behovet av Exposition. 
 
Behovet av Cognizance (vetskap) ser man hos en person som tycker om att utforska (att röra 
sig och beröra) och att ställa frågor. En person med ett stort behov av Cognizance tycker om 
att tillfredställa sin nyfikenhet genom att titta, lyssna och undersöka. Han eller hon tycker 
också om att läsa och att söka kunskap. Behovet av Exposition (framställa och förklara) visar 
sig genom att någon vill peka ut och demonstrera saker. Han eller hon vill redovisa fakta och 
ge information, förklara, tolka och undervisa. (Murray, 1938) 
 
Behovet av vetskap är relaterat till behovet av Exposition (att framställa och förklara) och det 
är det behovet som driver människor som valt yrken som till exempel lärare, journalister och 
förlagsredaktörer. Människor motiveras dock även i privata sammanhang av tillfredställelsen 
man känner när man kan berätta vilket håll busshållsplatsen ligget åt, eller hur man botar en 
papegoja från lunginflammation. Exposition har många skilda sidor och Daun ifrågasätter om 
det alls kan ses som ett enskilt behov. En undervisande aktivitet motiveras också av ett behov 
av Dominance (att påverka och influera) och framgång i en sådan yrkesroll tillfredställer 
behovet av Achievement (prestationer) och behovet av Recognition (erkännande). Är man 
lärare står man i centrum för andras uppmärksamhet, vilket fyller behovet av Exhibition 
(exponering). Man måste även förstå det material man undervisar i, vilket kräver ett visst mått 
av Order (ordning). (Daun, 1999) 
 

3.2.1 Sammanfattning 
Murray menar att den värld människan upplever och den personlighet hon skapar bildas av 
två olika krafter: press (yttre omständigheter) och needs (inre behov). När en människa 
utsätts för press från sin omgivning så aktiveras ett redan existerande need och i individen 
uppstår en inre spänning. Den spänningen motiverar individen till att, med hjälp av sina 
kunskaper och fysiska förmågor, komma tillrätta med spänningen genom att använda sig av 
vissa återkommande mönster av reaktioner.  
 
Behoven delas in i två kategorier: primära behov och sekundära behov. Till de primära 
behoven räknas behov av till exempel luft och mat och även de delas in i två kategorier, 
nämligen positiva och negativa behov. De behov som räknas som sekundära är de behov som 
är psykiska och står för vanliga reaktionssystem och önskningar. Det är dessa behov som 
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redogjorts för i det föregående avsnittet. Jag har även gjort en mer utförlig beskrivning av hur 
vissa av dessa behov kan förstås i samband med vardagliga händelser i texten ovan. 
 

3.3 Abraham H. Maslow 
 
I ett förord till boken Motivation and personality berättar Robert Frager att Abraham Maslow 
föddes den 1a april 1908 i Brooklyn, New York. Maslow var äldst av sju syskon och var en 
extremt blyg ung man. Han var deprimerad, olycklig, ensam och mycket kritisk mot sig själv. 
Han var också mycket intelligent och älskade att lära sig saker, vilket gjorde honom till en 
brilliant student. År 1928 förflyttades Maslow till Wisconsins universitet där han tog sin 
examen i psykologi. Där studerade han också under några av landets främsta psykologer och 
fick öva sig i experimentell forskning. Maslow fick Harry Harlow, en framstående forskare 
som inriktat sig mot forskning om primater, som lärare och blev senare doktorand hos Edward 
Thorndike, en mycket framstående forskare inom behaviorismen. Han blev imponerad av 
behaviorismen och tanken på att vetenskaplig psykologi skulle kunna träna vem som helst till 
att bli vad som helst. Han ansåg vidare att Freuds teorier hade bidragit mycket till förståelsen 
av människan, speciellt genom att belysa sexualitetens roll i människans sätt att agera. 
Maslow orsakade kontroverser på Columbias universitet genom att intervjua kvinnor om 
deras sexliv, något som 1936 aldrig hade gjorts tidigare. Under fjorton års tid jobbade han 
som lärare vid Brooklyn College och han var en av de lärare som verkligen inspirerade sina 
studenter. När andra världskriget bröt ut blev Maslow berörd av en patriotisk parad som han 
såg och efter det dedikerade han sin forskning till att försöka förstå vad som orsakade hat, 
fördomar och krig. År 1951 lämnade han Brooklyn och flyttade till det nyöppnade Brandeis 
Universitet. Han blev ordförande för den psykologiska institutionen och var mycket 
engagerad i universitetets framtid. År 1962 var han med och grundade ”the Assosiation for 
Human Psychology” tillsammans med en grupp kollegor. Under sommaren 1962 fick Maslow 
även upp ögonen för affärsvärlden och insåg att hans teorier var mycket lika det positiva 
förhållningssätt som många framgångsrika affärsmän använde sig av. År 1968 fick han ett 
stipendium som tillät honom att ägna sina sista år till att skriva. Maslow var kvar på Brandeis 
universitet tills 1969 och han dog 1970 i en hjärtattack. (Maslow, 1987) 
 
Enligt John Aasted Halse menar Maslow att det finns ett samband mellan motivation och 
behov när behovet av något motiverar individen till en viss handling. Hans teorier är 
uppbyggda på fyra olika principer, nämligen principen om det humanistiska, den friska 
individen, det medvetna och det omedvetna samt klassifikation. Med den första principen, 
det humanistiska, menar Maslow att en motivationsteori bör handla om människor och inte 
om djur. Den andra principen, även kallad den eupsykiska principen, handlar om att teorin 
alltid bör ha sin utgångspunkt i den friska människan och inte i den sjuka. Principen om det 
medvetna och det omedvetna handlar om att kunna förklara både medvetna och omedvetna 
motiv och här kan man tydligt se att Maslow har blivit inspirerad av psykoanalysen. Den sista 
principen handlar om att motiven kan ordnas i ett antal kategorier, alltså klassificeras. (John 
Aasted Halse, 2003) 
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Figur 2. Figur över behovshierarkin (Källa: Aasted Halse, 2003, s 217). 
 

3.3.1 Den grundläggande hierarkin av behov 
 
Fysiologiska behov 
De behov man vanligen utgår ifrån när man skapar en teori om motivation är de fysiologiska 
behoven. Maslow (1987) skiljer mellan två olika sorters fysiska behov, nämligen utvecklandet 
av konceptet om homeostasis4 samt upptäckten av att det människan har aptit för ofta är en 
indikation på vad kroppen faktiskt behöver. När man talar om homeostasis så syftar man på 
saker som påverkar blodets genomströmning i kroppen, som till exempel hur mycket vatten 
och salt som finns i blodet samt hur mycket socker, protein, fett, kalcium och syre som finns i 
kroppen samt blodets temperatur. Om kroppen på något sätt saknar något som den behöver 
tenderar individen att utveckla ett specifikt behov av mat som innehåller det som saknas. 
Maslow poängterar dock att en individ som tror att han är hungrig lika gärna kan ha ett behov 
av tröst eller förtröstan som ett behov av vitaminer eller proteiner. Alla fysiologiska behov 
kan alltså fungera på ett sätt så att de tillfredställer andra behov också, sådana som inte är 
fysiologiska. Han menar också att de fysiologiska behoven är de starkaste och mest 
motiverande behoven, eftersom en person som saknar mat, en hög självkänsla, kärlek och 
säkerhet förmodligen är mest intresserad av att skaffa sig mat än någonting annat. De andra 
behoven blir helt enkelt inte lika viktiga. Ett annat fenomen som Maslow finner intressant är 
det faktum att för en extremt hungrig person kan ett ställe fyllt med massor med mat uppfattas 
som en ren utopi. Individen intalar sig själv att han eller hon kommer att bli fullständigt 
lycklig av mat och att han eller hon aldrig någonsin kommer att vilja ha något annat än det. 
Han anser även att det är sant att en människa kan leva på enbart bröd när det inte finns något 
bröd. Men vad händer med det behovet när det finns massor med bröd och individen är mätt 
och belåten?  
 
 

                                                 
4 Homeostasis = ”samlingsbegrepp för de mekanismer som tillsammans verkar för att hålla den miljö (milieu 
intérieur, extracellulärrummet) som omger alla organismens celler så konstant som möjligt” (3: NE.se) 
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Dynamiken i behovshierarkin 
Maslow (1987) hävdar att när ett behov är tillfredsställt uppstår det ett annat ”högre” behov 
som kommer att dominera individen. När det behovet i sin tur är tillfredsställt uppstår ännu ett 
behov och så fortsätter det. Det är vad han syftar på när han säger att en människas 
grundläggande behov är organiserade i en hierarki av potentiella möjligheter. De fysiologiska 
behoven, tillsammans med de delmål som tillhör behoven, upphör att existera när de blir 
tillfredställda. Efter att ha blivit tillfredställda existerar de endast som potentiella behov som 
skulle kunna uppstå igen om de rätta förutsättningarna uppstår. Ett behov som blir tillfredställt 
är alltså inte längre ett behov. Individen domineras endast av otillfredsställda behov och om 
en individ inte längre är hungrig har han eller hon inte heller ett behov av mat. 
 
Behovet av trygghet/säkerhet 
När de fysiologiska behoven är tillfredsställda uppstår ett behov av trygghet och till det 
behovet kan även räknas behov av till exempel stabilitet, skydd, avsaknaden av rädsla, ångest 
och kaos samt behov av struktur, ordning, lagar och gränser. Allt som har sagts om de 
fysiologiska behoven stämmer även in på dessa behov, dock till en lägre grad. Individen kan 
vara totalt dominerad av dessa behov och de kan påverka en individs alla beteenden. Detta 
behov av säkerhet kan man se hos människor som strävar efter att ha ett välfyllt sparkonto för 
tuffare tider samt ett antal olika försäkringar. Just den nivån på säkerhetsbehovet är inte det 
allra extremaste, men däremot kanske lättare att relatera till. Man kan även se 
säkerhetsbehovet i människors rädsla för det obekanta, det okända och även i det faktum att 
de flesta människor har någon sorts tro på religion eller en filosofi över hur livet och 
universum fungerar. Det handlar om att känna sig trygg i världen. (a.a) 
 
Behovet av tillhörighet och kärlek 
När både de fysiologiska behoven och behovet av säkerhet är uppfyllda uppstår det ett behov 
av kärlek, tillgivenhet och tillhörighet och cykeln av behov och att få behoven uppfyllda 
börjar om igen. Behovet av kärlek handlar om att ge och ta emot tillgivenhet och har man inte 
det i sitt liv kommer individen att vara mycket medveten om det. Den individen kommer att 
längta efter relationer med människor och att uppnå detta är det viktigaste i världen för 
individen. Det kommer att vara så viktigt att han eller hon glömmer bort att han eller hon en 
gång hade samma behov av mat och säkerhet och när det behovet var som starkast så kändes 
tanken på kärlek och tillgivenhet oviktigt. Maslow (1987) menar att den ökade mängden 
grupper av olika slag som växer fram i samhället mycket väl kan vara motiverade av ett behov 
av kontakt med andra människor och ett behov av att känna tillhörighet med andra. Han 
menar också att en del av de rebelliska grupper som uppstår bland ungdomar handlar om att få 
känna tillhörighet, känslan av att tillhöra en grupp och den starka gemenskap som uppstår 
mellan människor som har en gemensam ”fiende”. Maslow understryker även det faktum att 
kärlek inte är synonymt med sex. När det handlar om människors sexuella behov så kan man 
studera det som ett rent fysiologiskt behov, men man kan även se det som sammankopplat 
med behovet av kärlek. Något man även bör lägga på minnet är att sex handlar både om att ge 
och att ta emot ömhet. 
 
Behovet av uppskattning 
Alla människor i samhället har ett behov av en stabil, hög uppfattning om sig själva, av en 
hög självkänsla och av att bli uppskattade av andra människor. Dessa behov kan delas in i två 
underordnade delar där den första delen består av behovet av styrka, prestation, lämplighet, 
kompetens, självförtroendet att möta världen, oberoende och frihet. Den andra delen består av 
att ha ett rykte, status, berömmelse, uppmärksamhet, behovet av att vara viktig samt behovet 
av värdighet. Genom att uppfylla dessa behov får individen en ökad känsla av värde, styrka, 
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kapacitet och lämplighet samt en känsla av att vara nödvändig och användbar i världen. 
Genom att motarbeta dessa behov skapas det hos individen en känsla av att vara underlägsen, 
svag och hjälplös och dessa känslor i sin tur kan skapa neurotiska5 beteenden. Den mest 
stabila självkänslan är därför den som bygger på den respekt som en individ faktiskt har gjort 
sig förtjänt av genom att vara kompetent i det han eller hon gör. 
 
Behovet av självförverkligande 
När dessa behov som har räknats upp har uppfyllts uppstår det ännu ett behov hos individen, 
nämligen behovet av att göra det som han eller hon är lämpad att göra. En musiker måste 
skapa musik, en konstnär måste måla och en poet måste skapa poesi för att kunna finna frid i 
sig själv. Människor måste alltså göra det som ligger i deras natur och det är vad som 
definieras som behovet av självförverkligande. Man vill helt enkelt bli allt det som man är 
kapabel till att bli. Just det här behovet kan se väldigt annorlunda ut hos olika individer, hos 
en individ är det kanske ett behov av att vara en fantastisk förälder medan det hos en annan 
individ tar sig uttryck som ett behov av att prestera på elitnivå i atletiska sammanhang. Det 
som är gemensamt för detta behov hos olika individer är att det uppstår först när de 
fysiologiska behoven samt behoven av säkerhet, kärlek och uppskattning är uppfyllda. 
 
Förutsättningar för behov 
Det finns vissa förutsättningar för att dessa behov ska kunna uppfyllas. Dessa förutsättningar 
är till exempel yttrandefrihet, frihet att göra vad man vill så länge man inte skadar någon 
annan samt att söka information. Att hemlighålla saker, censur, oärlighet och att hindra 
människor från att kommunicera med varandra är saker som hotar uppfyllandet av alla 
grundläggande behov som människan har. (a.a) 
 

3.3.2 De grundläggande kognitiva6 behoven 
 
Önskan att veta och förstå 
Maslow (1987) räknar upp ett antal exempel på att människan är en nyfiken varelse som har 
ett behov av att veta saker och att lära sig hur saker och ting hänger ihop. Vår historia förser 
oss med ett stort antal exempel på hur människor har upptäckt saker samt att psykologiska 
studier av friska människor har visat att den mänskliga arten dras till mysterier och till det 
okända. Han hävdar även att han själv har sett många exempel på hur intelligenta människor 
som inte har något att sysselsätta sig med sakta utvecklar symtom som tyder på intellektuell 
likgiltighet. De som följde hans råd att skaffa sig en sysselsättning där de kunde använda sig 
av sin intellektuella förmåga blev snabbt av med likgiltigheten och mådde mycket bättre. 
Maslow pekar även på det faktum att man aldrig behöver lära ett barn att vara nyfiket, men att 
man kan lära ett barn att inte vara nyfiket. Vidare påstår han också att hur de kognitiva 
behoven kan tillfredställas är olika från person till person, men kunskap utgör oftast en 
ljuspunkt i en människas liv. Även efter att en människa vet något så vill hon ofta veta mer, 
hon vill veta mer och mer detaljerat om något samtidigt som hon vill ha mer övergripande 
kunskap om andra saker som till exempel religion och filosofi. Vissa kallar detta för sökandet 
av meningen med livet. Även här kan vi se en mindre hierarki bland behoven eftersom 
behovet av att veta föregår behovet av att förstå.  
 
 

                                                 
5 Neurotisk =  ”som lider av neuros: hans labila och ~a mor” (4: NE.se) 
6 Kognitiv = ”som avser intellektuella funktioner såsom tänkande, varseblivning, minne m.m.” (5: NE. se) 
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Behovet av estetik 
Vissa individer uppvisar ett behov av estetik, de blir faktiskt sjuka av fulhet och blir sedan 
botade av vackra omgivningar. De har ett behov av estetik som endast kan tillfredställas av 
skönhet. Det här är något som man kan se hos i princip alla friska barn. Behoven av ordning, 
symmetri, avslut, systematik och struktur kan man koppla samman med kognitiva, estetiska 
samt neurotiska behov.  
 

3.3.3 Utmärkande egenskaper för de grundläggande behoven 
 
Undantag i hierarkin 
Det finns ett antal undantag när det gäller hierarkin av behov. Till exempel finns det vissa 
människor som har ett större behov av självkänsla än av kärlek. Det är det vanligaste 
undantaget i hierarkin och det kan man sätta i förbindelse med uppfattningen om att en stark 
och självsäker person har större möjlighet att hitta någon att bli älskad av. Man skulle kunna 
säga att individen söker självkänsla för att uppfylla behovet av kärlek snarare än att fylla 
behovet av självkänsla. Ett annat undantag är människor som är väldigt kreativa. För dem kan 
behovet av att skapa kännas viktigare än andra grundläggande behov trots att dessa inte är 
uppfyllda. Ett tredje exempel är människor med en psykopatisk personlighet och där handlar 
det om att individen för alltid har förlorat behovet av kärlek. Ett sätt som man kan förstå det 
här fenomenet på är att en människa som inte har fått behovet av kärlek uppfyllt under sina 
första levnadsår förlorar behovet av kärlek samt förmågan att ge och ta emot tillgivenhet. Man 
kan också se att bara för att en människa har ett behov av något så behöver han eller hon inte 
nödvändigtvis agera för att uppfylla det behovet.  
 
Grader av tillfredställelse 
Maslow (1987) hävdar även att ett behov kan vara tillfredställt till en viss grad när nästa 
behov uppstår. De flesta människorna har tillfredställt sina grundläggande behov till en viss 
del, vilket betyder att dessa behov också är otillfredsställda till en viss grad. För att ge ett 
exempel på en mer realistisk beskrivning av behovshierarkin så kan man säga att en typisk 
individs behov är uppfyllda till en viss del, de fysiologiska behoven kanske är uppfyllda till 
85 procent, behoven av säkerhet till 70 procent, behovet av kärlek till 50 procent, behovet av 
självkänsla till 40 procent och behovet av självförvekligande till 10 procent. När ett nytt 
behov uppstår är det inget som sker plötsligt, utan det snarare växer fram under en längre tid.  
 

3.3.4 Omedvetna behov och kulturella skillnader 
 
Den genomsnittliga människan upplever sina behov på ett omedvetet plan, men genom att 
använda sig av rätt teknik kan man få människor att bli medvetna om dessa behov. När det 
gäller skillnader i motivationsfaktorer är det så att de kan variera beroende på skillnader i 
individens kulturella omgivning. Trots det är det vanligare att man ser likheter mellan 
människor från olika kulturer snarare än skillnader och de skillnader man ser visar sig sen 
vara mycket ytliga (jämför D’Andrade, avsnitt 3.5). Den klassindelning av behov som 
Maslow har gjort är ett försök att visa att människor är mer lika än man tror. De 
grundläggande behoven är mer gemensamma bland människor än vad begär och beteenden är. 
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Flerfaldiga faktorer till ett beteende samt omotiverat beteende 
De behov som har presenterats är inte ensamma orsak till ett visst beteende. Beteenden som 
på ytan endast ser ut att uppfylla fysiologiska behov kan även vara motiverade av 
psykologiska behov, som till exempel att äta. Vidare så finns det en fundamental skillnad 
mellan expressivt beteende och coping beteende7. Det expressiva beteendet handlar inte om 
att göra någonting, utan det är helt enkelt en reflektion av personens personlighet. En dum 
man beter sig dumt på grund av att han är dum, inte av någon annan anledning. Samma sak 
gäller när någon pratar med en mörk röst. De beteenden som inte räknas som expressiva, 
coping beteenden, är de beteendena som är invanda, eller som man gör per automatik. De 
flesta beteenden tillhör dock bägge dessa kategorier.  
 
Tillfredställelsens roll 
Maslow menar att om man vill veta vad som verkligen motiverar en människa och inte vad 
som har motiverat och kommer att motivera henne, så kan man inte titta på de behov som 
redan är uppfyllda eftersom ett uppfyllt behov inte är något som motiverar oss. Behovet finns 
helt enkelt inte längre när det har blivit uppfyllt. En person som är frisk, normal och lycklig 
har inget behov av sex eller av att äta, inget behov av säkerhet eller kärlek. En sådan persons 
primära källa till motivation är att utveckla och förverkliga sin fulla potential och att använda 
hela sin kapacitet. (Maslow, 1987) 
 

3.3.5 Sammanfattning 
Maslow anser att det finns ett samband mellan motivation och behov när behovet av något 
motiverar individen till handling. Hans teorier om motivation bygger på fyra olika principer; 
principen om det humanistiska, principen om den friska individen, principen om det medvetna 
och det omedvetna samt klassifikation.  
 
Maslow har skapat en hierarki för de olika behoven som han anser att en människa har och 
längst ner i hierarkin ligger de fysiologiska behoven. Efter de behoven kommer behoven av 
sociala kontakter, som i sin tur följs av behovet av självförverkligande. Maslow menar att när 
ett behov är tillfredställt, till exempel behovet av mat, försvinner det och ett annat behov som 
ligger ett steg högre i hierarkin uppstår, till exempel behovet av säkerhet. 
  

3.4 Burrhus Frederic Skinner 
 
B.F Skinner föddes den 20e mars 1904 i Pennsylvania. Han tog sin examen i engelska på 
Hamilton College och försökte sig efter det på en karriär som författare, men han gav snabbt 
upp den tanken efter att ha upptäckt att han inte hade något att säga. Eftersom han alltid haft 
ett intresse av människors och djurs beteenden bestämde han sig för att läsa psykologi vid 
Harvard och där började han utföra många experiment som ledde till boken The Behavior of 
Organisms. År 1936 flyttade Skinner till Universitetet i Minnesota där han fortsatte sina 
undersökningar och under Andra Världskriget inriktade han sig på att försöka träna duvor till 
att leda missiler till sina mål genom att låta dem bära missiler som skulle explodera när de 
nådde fram till målet. Denna idé blev aldrig något mer än en idé, men det ledde till att man 
uppmärksammade skapandet av nya beteenden hos levande individer genom att använda sig 
av förstärkning (reinforcement). År 1948 släppte han boken Walden Two, som var en utopisk 
novell. År 1945 fick Skinner en plats som ordförande vid den psykologiska institutionen vid 

                                                 
7 Coping beteende = ett beteende som är invant och som görs per automatik (Maslow, 1987) 
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Indianas universitet och efter att ha varit det i tre år återvände han till Harvard för att stanna 
där. Väl där avslutade han sin bok Verbal Behavior och tillsammans med Charles B. Ferster 
utvecklade han ett schema över saker som kan fungera som förstärkare. Skinner har även 
skrivit en stor mängd artiklar och flera böcker. (Charles Catania & Stevan Harnad, 1988) 
 
Skinner var beteendepsykolog, vilket medförde att han var intresserad av att studera 
beteenden hos människor och djur. Han ansåg att beteendet är orsaken till alla de 
psykologiska fenomen som man i vanliga fall tillskriver en människas personlighet, 
medvetande och psyke. Människan lär genom ett samspel mellan våra handlingar och 
omgivningen och det samspelet är orsaken till att vi utvecklar oss samt att vi får erfarenheter. 
När människan utvecklas kallar Skinner det för att hon utvecklar en beteenderepertoar, vilket 
sker mestadels genom klassisk betingning, trial-and-error samt operant betingning. Med 
klassisk betingning, ett begrepp som myntades av Ivan Pavlov, menas att man får någon att 
reagera på ett visst sätt på grund av att man stimulerar just den reaktionen (Espen Jerlang, 
2003). Trial-and-error syftar på problemlösning när man lär av sina misstag (Skinner, 1969) 
och operant betingning, som enligt Skinner är den viktigaste förklaringen till människans 
beteende, handlar om att man förstärker det beteendet man vill ha. (Jerlang, 2003) 
 
Ett av Skinners mest kända försök är ”skinner-boxen” och det gick ut på att han placerade en 
hungrig råtta i en låda och det första råttan gjorde var att börja leta efter mat. Av en slump 
rörde (R) råttan vid spaken (S) och genom att den gjorde det fick den lite mat (F). Spaken är 
alltså en stimuli (S) och när råttan rörde vid den var det en respons (R) som förstärktes (F) av 
maten som trillade ner i lådan. Efter att ha fått maten åt råttan upp den och fortsatte sin jakt på 
mer mat. Återigen kom den åt spaken och lite mer mat trillade ner i lådan. Efter att ha gjort så 
här ett antal gånger förändrades råttans beteende och den började koncentrera sig mer och mer 
på spaken. Till slut rörde råttan vid spaken varje gång den var hungrig och fick sin belöning i 
form av mat. Det som skedde var en operant betingning där råttan har ändrat sitt 
beteendemönster på grund av att en viss del i det mönstret har förstärkts, beteendet har alltså 
förstärkts av sina konsekvenser. (Jerlang, 2003) 
 

 
Figur 3. Illustration av Skinners ”skinner-box” (Källa: Jerlang, 2003, s 191). 
 
I boken Science and Human Behavior (1965) förklarar Skinner närmare vad som menas med 
betingning och operant betingning. Själva processen med betingning handlar om att ersätta en 
stimuli med en annan stimuli. En stimuli som tidigare var neutral används för att framkalla en 
respons (ett beteende) som från början framkallades av en annan stimuli. För att kunna 
betinga ett beteende måste vi börja med att framkalla det. Alla betingade reflexer och 
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beteenden är därför baserade på obetingade reflexer och beteenden. En respons som redan har 
inträffat kan inte förutsägas eller kontrolleras, det enda vi kan göra är att förutsäga om 
liknande responser kommer att förekomma i framtiden. Det handlar alltså inte om en respons 
utan om flera responser och för att beskriva den gruppen med responser används ordet 
operant. Den termen används för att understryka det faktum att beteenden opererar på 
omgivningen för att skapa konsekvenser. Skinner säger det så här: ”The unit of predictive 
science is, therefore, not a response but a class of responses. The word “operant” will be used 
to describe this class. The term emphasizes the fact that the behaviour operates upon the 
environment to generate consequences” (Skinner, 1965, s 64-65). Han redogör även för ett 
experiment med duvor som han har gjort. Han tog en hungrig duva och fick den att med hjälp 
av mat höja huvudet ovanför en på förhand bestämd linje. I det fallet är maten en förstärkare 
som används och att ta fram maten när duvan ”gör rätt” är förstärkningen av beteendet. 
Operanten är, i det här fallet, höjden som duvan måste höja huvudet. Hur ofta duvan höjer 
huvudet till den rätta höjden är processen operant betingning. Vidare menar han att det inte är 
helt korrekt att säga att operant betingning förstärker en viss typ av respons, utan det som 
händer är att sannolikheten att en respons som hör till samma grupp som den som blivit 
förstärkt kommer att inträffa igen. (Skinner, 1965) 
 
Det finns två olika sätt att förstärka ett beteende. Det första sättet är att lägga till något till 
situationen, som till exempel mat eller vatten och det kallas för positiv förstärkning. Det 
andra sättet att förstärka ett beteende är genom att ta bort något från situationen, till exempel 
ett högt ljud, extrem hetta eller kyla och det ses som en negativ förstärkning. Det finns också 
olika sätt att presentera förstärkningen som man använder sig av. Man kan använda sig av en 
intervallbaserad förstärkning eller en proportionerlig förstärkning. I det första fallet handlar 
det om att förstärka ett beteende under regelbundna intervaller, om man förstärker ett 
beteende varje minut så kommer individen att svara snabbt på förstärkningen. Skinner tar som 
exempel det faktum att hur ofta vi ringer ett visst nummer har att göra med hur ofta vi får svar 
när vi ringer och om man är van vid att inte ha trevligt när man umgås med en viss person 
sjunker troligheten att man tar kontakt med den personen för att höra om han eller hon vill 
hitta på något. Det andra sättet man kan använda sig av är en proportionerlig förstärkning och 
den går ut på att man förstärker till exempel var femte, var tionde eller var femtionde respons. 
Det här systemet är vanligt när det handlar om utbildning, där får studenterna en förstärkning i 
form av betyg när de avslutar ett projekt eller en uppsats. Det kan också användas inom 
arbetslivet, den som arbetar får en fast lön och provision när han eller hon uppnår de mål som 
arbetsgivaren har satt upp. I vissa fall kan man kombinera dessa metoder, så när en viss tid har 
gått får individen en förstärkning oavsett om han eller hon har gjort rätt samt att man ger en 
förstärkning när målet är uppnått. (a.a) 
 
I sin bok Bortom frihet och värdighet (1973) skriver Skinner om vilken syn han har på 
människan. Han anser att synen på människan som en autonom (självständig) varelse håller 
på att ersättas av att man ser på omgivningen som anledningen till att människan beter sig på 
ett visst sätt. Han tar upp ett antal exempel på vad som anses vara karaktärsdrag eller 
människans natur men som han anser egentligen handlar om att omgivningen har tagit över 
den autonoma människans roll och funktion. Det första exemplet har att göra med 
aggressionen. Människor utför ofta handlingar som skadar andra människor och Skinner 
menar att det beror på vad för sorts förstärkare individen har upplevt under sin uppväxt. En 
person som uppträder aggressivt och som har för avsikt att skada någon annan brukar 
förstärkas på andra sätt, exempelvis genom att lägga till andra beteenden till sin repertoar och 
därför förklaras beteendet av hur omständigheterna ser ut. Ett annat exempel som han redogör 
för kan härröras till karaktärsdraget arbetsamhet. En del människor är arbetsamma medan 
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andra människor är slöa och lata och dessa beteenden kan delvis härledas från individens 
genetiska uppbyggnad, men resten av beteendet kan härröras till hur omgivningen ser ut och 
vilka omständigheter som råder där. Oberoende av hur individens genetik ser ut pendlar en 
organism mellan kraftfull aktivitet och total stillhet och vilket av de två alternativen som är 
mest framträdande hos en människa är beroende av vilken av aktiviteterna som har förstärkts 
mest. Istället för att se detta som ett karaktärsdrag bör man alltså se det som något som 
härstammar från hur förstärkningen har sett ut i den omgivningen som individen har befunnit 
sig i. Det tredje exemplet Skinner beskriver handlar om uppmärksamhet och han hävdar att 
en person endast reagerar på en liten del av de stimuli som når honom eller henne. Enligt en 
traditionell uppfattning så beror det på att individen själv kan välja vad han eller hon vill 
uppmärksamma, men Skinner menar att detta inte stämmer utan anledningen till att man 
endast reagerar på vissa stimuli är att de stimuli som väcker individens uppmärksamhet gör 
det eftersom de inom artens evolution eller inom individens tidigare upplevelser har blivit 
associerade med viktiga saker. Stimuli som inte är så ”viktiga” väcker alltså uppmärksamhet 
på grund av att de tidigare förekommit under förstärkande omständigheter. Vidare skriver 
Skinner också om människan som en varseblivande varelse och påstår även att omvärlden är 
som den är oavsett hur vi varseblir. Den varseblivande personen påverkar alltså inte 
omgivningen, utan omgivningen påverkar den varseblivande personen.  
 
Skinner berör även ”den komplicerade ’kognitiva’ aktivitet som kallas tänkande” (Skinner, 
1973, s 172). Han hävdar att det inte alls handlar om tänkande, utan om olika reaktioner på 
olika stimuli. Genom att påstå att en person kan skilja mellan rött och orange syftar man på 
en sorts mental akt, när personen i själva verket inte gör något annat än att reagera på olika 
sätt på röda och orangefärgade stimuli. Genom att påstå att någon generaliserar utifrån de 
erfarenheter han eller hon har av världen syftar man också på en mental akt, när det egentligen 
handlar om att personen reagerar på omvärlden på samma sätt som på sin egen lilla värld. 
Samma sak händer när en person formar ett begrepp eller en abstraktion8, det enda som 
kan konstateras är att vissa typer av förstärkande omständigheter har framkallat en viss typ av 
respons. När någon erinrar sig det som han eller hon sett eller hört kan man klart och tydligt 
se att det handlar om att den rådande situationen framkallar en respons av ett intryck som han 
eller hon erhållit vid ett tidigare tillfälle. Man säger också att en människa associerar ett ord 
med något annat, men det man kan se är att en verbal stimuli har framkallat samma respons 
som har framkallats av en annan stimuli vid ett tidigare tillfälle. Skinner hävdar alltså att man 
istället för att tänka sig att allt det här beror på den autonoma människan ska inse att dessa 
termer inte syftar till någon form av beteende. Han hävdar även att bara för att vi skiftar fokus 
från den autonoma människan till hennes omgivning så betyder inte det att man lämnar 
organismen kvar som ett tomrum. Det är mycket som pågår ”under huden” på människan och 
Skinner anser att sådant efterhand kommer att kunna förklaras av fysiologin. Man kommer att 
kunna vända sig till fysiologin för att förklara varför ett beteende står i relation till föregående 
händelser. Fysiologin kan dock för tillfället inte förklara vad som pågår inom en människa när 
hon beter sig på ett visst sätt och eftersom man även här vänder sig in mot människan så 
avleder man uppmärksamheten från omgivningen. (a.a) 
 
Skinner förklarar människans jag som en repertoar av beteenden som är anpassade till vissa 
omständigheter. Den identitet som individen förknippar med sig själv har sitt ursprung i de 
omständigheter som ligger bakom de aktuella beteendena. En person kan ha flera olika 
beteenderepertoarer, vilket enligt Skinner betyder att han eller hon har flera olika jag. En 
person har en repertoar som hänger samman med hans arbetsliv och en annan repertoar som 
                                                 
8 Abstraktion = ”en tankeprocess (eller resultatet av en sådan) i vilken man bortser från vissa egenskaper hos en 
företeelse eller ett föremål och i stället uppmärksammar en eller några få egenskaper” (9: NE.se) 
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kan härröras till när han umgås med sina vänner. Identitetsproblem kan uppstå när 
situationerna är blandade, till exempel när han befinner sig i en situation när han måste umgås 
med sina arbetskamrater och sina vänner samtidigt. Självkännedomen och självkontrollen är 
en förutsättning för att två jag ska kunna existera på det här viset. Det kontrollerande jaget 
(samvetet eller överjaget) har ett socialt ursprung och är oftast en representant för andra 
människors intressen, medan det kontrollerade jaget är en genetiskt betingad produkt (det-et) 
och representerar individens intressen. Den bild som man får fram genom det här 
resonemanget är inte en bild av en kropp med en personlighet inuti, utan man får en bild av en 
kropp som är en personlighet i den bemärkelsen att den visar upp en mycket komplicerad 
beteenderepertoar. (Skinner, 1973) 
 
Om man säger att människan kontrolleras av sin omgivning så måste man också se till det 
faktum att det är människan som har skapat den omgivningen, de flesta människor är omgivna 
av saker som är skapade av andra människor. Även den sociala omgivningen är ett verk som 
skapats av människan och det är den omgivningen som är grunden för det språk någon talar, 
vilka vanor han eller hon har, vilket beteende han eller hon visar upp mot de skilda 
samhälleliga institutioner som kontrollerar oss alla. Skinner menar att en kulturs evolution 
egentligen handlar om en gigantisk övning i självkontroll. Han hävdar att så som individen 
kontrollerar sig själv genom att manipulera den omgivning som han eller hon lever i så har 
människosläktet konstruerat en omgivning som får individen att agera på ett mycket effektivt 
sätt. En person som medvetet förändrar sin fysiska eller sociala omgivning spelar två roller, 
han är både kontrollerare och konstruktör av en kontrollerande kultur och detta är något som 
ligger i evolutionens natur, oavsett om förändringen är medvetet gjord eller inte. (a.a)   
 

3.4.1 Sammanfattning 
Skinner hävdar att uppfattningen om människan som en självständig varelse är en illusion och 
att allt som har med människors beteenden att göra egentligen handlar om respons på olika 
stimuli som en individ utsätts för under sin livstid. Genom ett samspel mellan människan och 
omgivningen samt genom klassiskt och operant betingning utvecklar individen en 
beteenderepertoar och Skinner menar att den beteenderepertoaren är samma sak som de 
psykologiska fenomen som tillskrivs människor.  
 
Skinner förklarar processen med operant betingning på så sätt att en stimuli ersätts med en 
annan stimuli. De beteenden hos en individ som är önskvärda förstärks och det ökar 
sannolikheten för att en liknande respons kommer att uppstå i framtiden.  
 

3.5 Roy G. D’Andrade 
 
Roy G. D’Andrade påbörjade sin akademiska karriär 1950 på Rutgers Universitet men var 
redan 1951 tvungen att göra sin militärtjänst. År 1954 återupptog han sina studier på 
Coneticuts Universitet och 1957 började han studera vid Harvards universitet. 
(1: www.anth.uconn.edu) Han tog sin examen i social antropologi vid Harvards Universitet år 
1962 och är nu medlem i The American Academy of Arts samt the National Academy of 
Sciences. Han är för närvarande verksam som professor vid Conneticuts Universitet och är 
intresserad av kognitiv antropologi, Amerikans kultur samt kvantitativa metoder. 
(2: www.anth.uconn.edu)  
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D’Andrade, som är kulturantropolog, skriver i boken Human motives and cultural models om 
hur kulturen påverkar människors motivation till att göra saker. Han menar att motivation 
upplevs som ett behov eller en önskan och det uppfyllda behovet följs av en känsla av 
tillfredsställelse, medan ett ouppfyllt behov följs av en känsla av frustration. Genom att 
observera andra människor ser man att de blir aktiva under vissa omständigheter och den 
ökade aktiviteten brukar härröra till en strävan efter något, vilket följs av en känsla av att ha 
lyckats eller misslyckats beroende på om målet har nåtts eller inte.  
 
D’Andrade beskriver två olika sorters motivationsforskning och den första typen kan härröras 
till de motivationsteorier som bygger på undersökningar om fysiologiska behov, som till 
exempel hunger och törst. Den typen av undersökning behandlar motivation som en drivande 
kraft, en stimuli som finns inom individen som upplevs som obehaglig om den inte 
tillfredsställs. Hunger, törst, sex, smärta och andra fysiologiska tillstånd anknyts till den här 
synen på motivation samt behov av aggression och av självkänsla. Den andra sortens 
motivationsforskning menar han att man kan anknyta till uppnåendet av mål istället för 
uppfyllandet av behov. För att ett mål ska kunna kallas för ett motiv bör det vara 
självstyrande, om någon till exempel strävar efter att skaffa sig många vänner för att kunna 
sälja så många bilar som möjligt är det inte vänskapsförhållanden i sig som är motivet till 
handlingen utan önskan att sälja bilar (jämför avsnitt 3.1).  
 
D’Andrade menar att en av svårigheterna med att analysera motivation är att det är mycket 
svårt att avgöra hur många olika sorters behov det finns och han tar upp Murrays lista (se 
sidan 8-12) över behov som exempel. Denna svårighet gör att det inte går att avgöra vilka 
behov som är sammankopplade med en människas olika beteenden. En annan av 
svårigheterna är att den litteratur som finns om motivationsforskning är fylld med kritik mot 
de metoder som används för att mäta motivation. Kritik har riktats mot olika typer av tester 
som är avsedda att mäta motivation och dess motståndare har hävdat att dessa tester har en 
mycket låg reliabilitet. D’Andrade hävdar att det är lätt att avgöra vad som motiverar ett barn 
till att ta en kaka ur kakburken, men när någon lägger ner massor med tid på att rusta upp sin 
jordkällare för att sen lagra mycket potatis i den, hur vet man då vad det är som motiverar till 
det? Är det hunger, aggression eller självkänsla, eller är det kanske ett behov av Infavoidance 
(undvikande av misstag), Exhibition (exponering), Achievement (prestation) eller 
Affiliation (vänskap) (jämför Murray, avsnitt 3.2)? D’Andrade ställer sig frågan som de flesta 
har utgått ifrån när de har skapat teorier om motivation, nämligen: ”how does the great 
variability in human goal striving come about, and how is such goal strivning related to 
culture?” (D’Andrade, 1997, s 28). För att svara på den hävdar han att man måste utveckla 
koncept och metoder som kan identifiera motiverande mål och när man vänder sig till den 
kognitiva antropologin ser man att huvudidén inom den inriktningen är att människans 
kognitiva scheman fungerar som mål och därför har en motiverande effekt. (D’Andrade, 
1997) 
 

3.5.1 Motiv och scheman  
Konceptet om scheman spelar en central roll inom den kognitiva antropologin. Ett schema är 
en begreppsmässig struktur som gör det möjligt att identifiera objekt och händelser, det är en 
procedur som gör att objekt och händelser kan identifieras på bas av ett igenkännande av 
mönster. Att säga att något är ett schema är ett förenklat sätt att säga att ett distinkt och starkt 
sammanbundet mönster av tolkande element kan aktiveras med minimala intryck. Ett schema 
är en tolkning som är ofta förekommande, väl organiserat, minnesvärt samt kan aktiveras med 
hjälp av mycket få intryck. Det innehåller även en eller flera förebildsliknande intryck samt är 
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motståndskraftigt mot förändring. En annan viktig sak som utgör ett schema är att det kan 
utgöra potentiell anledning till att handla, det kan alltså fungera som ett mål. En del scheman 
är en del i ett mål, de blir ett mål endast om andra målscheman också är aktiverade. Dessa 
scheman kan också vara del i en hierarki, vilket innebär att tolkningarna som finns i ett 
schema förflyttas till ett schema på en högre nivå för att man ska kunna göra fler generella 
tolkningar. Exempelvis känner någon igen en stol, vilket har en del i ”hitta en stol” schemat, 
vilket har en del i ”vara med på föreläsningen” schemat, vilket i sin tur har en del i ”fundera 
ut vad som pågår” schemat. Eftersom D’Andrade tolkar det som att den främsta funktionen 
dessa scheman har är att motivera någon till handling har han formulerat hypotesen: ”a 
person’s most general interpretations of what is going on will function as important goals for 
that person” (D’Andrade, 1997, s 30). Han delar in dessa scheman i tre olika grupper baserat 
på deras position i hierarkin. Högst upp hamnar de tolkande systemen som fungerar som en 
persons mest generella mål, vilka kan ses som de styrande motiven när det gäller saker som 
exempelvis kärlek och dessa motiv kan ensamma vara orsak till en handling. Ett steg längre 
ner i hierarkin finns scheman för saker som till exempel äktenskap, arbete samt 
fritidsintressen. Den här nivån kallar D’Andrade för mellannivån och scheman som ligger på 
den här nivån behöver oftast kombineras med andra målscheman för att de ska vara orsak till 
handling. I vissa fall kan de dock ensamma vara anledning till vissa handlingar. I botten av 
hierarkin hamnar scheman för saker som födelsedagar och vattenglas. Dessa scheman är inte 
ensamma orsak till några handlingar, men de kan kombineras med scheman som ligger högre 
upp i hierarkin och då vara orsak till en viss handling. Inte alla scheman fungerar som mål för 
något, men alla mål är scheman. Anledningen till detta är att för att något ska kunna fungera 
som ett mål så måste personen ha någon sorts kognitiv struktur som aktiveras och som orsakar 
handling.  
 
För att förstå människor måste man enligt D’Andrade förstå vad det är som får dem att agera 
som de gör och för att förstå det måste man känna till vad deras mål är. För att förstå vad 
deras mål är måste man förstå hur deras generella tolkningssystem, deras scheman, tolkar och 
förstår dessa mål och för att begripa hur de fungerar måste man ha en förståelse för hur det 
hierarkiska systemet för dessa scheman ser ut. Teoretiskt sett skapas en drift när ett av de 
scheman som finns aktiveras. På grund av att människan är en komplex varelse är det svårt att 
avgöra vilka drifter som aktiverar vilka mål och två personer som strävar efter samma mål kan 
mycket väl motiveras av helt olika drifter. 
 
Genom att se på målscheman på det här viset så blir det enklare att avgöra vilka motiv som är 
relaterade till vilka beteenden eftersom man kan analysera det sätt personen använder för att 
nå målet. D’Andrade menar att man, om man vet att en person har ett specifikt schema, enkelt 
kan avgöra om det fungerar som ett mål för den berörda personen eller inte. Vidare hävdar 
han att man inte längre behöver skapa listor över vilka motiv som kan motivera människor 
eftersom det inte kan finnas någon sådan lista. Det finns helt enkelt lika många olika motiv 
som det finns olika målscheman. Ett schema är ett kontextberoende tolkningsverktyg, vilket 
betyder att en situation som tolkas på ett sätt av en observatör kan tolkas på ett helt annat sätt 
av personen som är aktiv i situationen. När man ser på motiv på det här viset kan man, istället 
för att säga att en person har ett starkt behov av aggressivt beteende, säga att han eller hon har 
ett schema som ligger på den högsta nivån i hierarkin som gör att han eller hon känner sig 
hotad av en ond auktoritet som vill fördärva hans eller hennes självständighet. (a.a) 
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3.5.2 Motiv och kultur  
En mycket stor del av alla de scheman som människan skapar är kulturella. Dessa kulturella 
scheman kan röra allt från sådant som ligger på en låg nivå i hierarkin, som skedar och 
vänstersvängar, till saker som ligger på en hög nivå, som kärlek, framgång och auktoriteter. 
D’Andrade hävdar att de behov som Murray listar (jämför Murray, avsnitt 3.2) är starkt 
bundna till kulturen. Han exemplifierar detta genom att resonera kring behovet av 
Achievement (prestationer). Han hävdar att vad som räknas som en prestation bestäms av 
omvärlden och att en prestation är ett kulturellt konstruerat objekt som endast existerar för att 
en grupp människor har utvecklat begreppet Achievement samt kommit överens om att vissa 
handlingar ska räknas till det begreppet. För att något ska räknas som en bra prestation måste 
handlingen uppnå en viss standard och den standarden har konstruerats av andra människor.  
 

3.5.3 Inlärning av scheman  
D’Andrade ställer frågan hur dessa målscheman lärs in och hur det kommer sig att en person 
har ett framträdande målschema för att surfa medan en annan person inte har det? För att 
kunna lära sig de mål som finns knutna till ett visst schema måste man först lära sig hur det 
schemat ser ut, men alla personer som lär sig att surfa blir inte surfare. Han påstår att det beror 
på att själva lärprocessen är komplex och att den interagerar med andra faktorer. Han 
exemplifierar detta genom att påvisa att inlärningen för ett romantiskt schema är mycket mer 
komplicerad än man tror. D’Andrade hävdar att processen att lära in det schemat påverkas av 
hur involverad personen blir samt om han eller hon känner sig framgångsrik när det gäller 
romantiken. Den första kontakten med romantik har också betydelse för personens 
uppfattning om romantik och om han eller hon väljer att fortsätta utveckla just det schemat 
påverkas av hur väl schemats mål och mening stämmer överens med de scheman som 
individen redan har utvecklat. 
 
D’Andrade tar upp tre olika teorier om hur scheman lärs in och fungerar och den första teorin 
handlar om att en människas inlärning av motiv är ett resultat av ett spädbarns erfarenheter 
och hur barnet formas av socialisation9 och identifikation med föräldrarna. Barnets 
erfarenheter får barnet att införliva vissa kulturella företeelser i sina scheman och som 
exempel tar han upp barn i Burma. Olika erfarenheter får barn i Burma att växa upp till män 
som ser på kvinnor som farliga varelser. Kvinnor ses som översexuella, oärliga och 
ointelligenta och det är ett resultat av att männen har scheman vars mål är att undvika sexuella 
avvikelser samt låta männen ha en känsla av överlägsenhet gentemot kvinnorna. Den andra 
teorin handlar om vad som skapar scheman mer än tidig socialisation och en sak som påverkar 
är om de mål som dessa scheman skapar är realistiska eller inte. Den tredje teorin om 
scheman är att de måste vara genomskinliga. Människor ser ibland världen genom dessa 
scheman utan att inse att det ligger ett schema mellan dem och världen. Schemats 
genomskinlighet hjälper människan att motivera sig eftersom personen ser världen på ett visst 
sätt och det upplevs som den otvivelaktiga verkligheten.  
 
D’Andrade menar vidare att inte alla scheman lärs in via kulturen, utan många av dessa 
motiverande scheman lärs in genom barnets sociala erfarenheter samt genom relationen med 
föräldrarna. De scheman som lärs in genom barn-förälderrelationen, som alla barn lär sig, är 

                                                 
9 Socialisation = ”inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till 
en personlighet. Genom socialisation internaliserar individen samhällets eller gruppens vedertagna 
beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor, en process som börjar i spädbarnsåldern och pågår hela 
livet” (6: NE.se) 
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scheman som har att göra med till exempel beroende, ömsinthet och självständighet. 
(D’Andrade, 1997) Det två sistnämnda kallas av Murray för behov av Nurturance (vårda och 
hjälpa) och Autonomy (självständighet) (se avsnitt 3.2). 
 

3.5.4 Sammanfattning 
D’Andrade ser motivation som en länk mellan kultur och handling. Han menar att scheman 
och motiv erbjuder en viktig förståelse för den roll kulturen spelar när det gäller att forma 
någons handlingar. Ett schema är ett kontextberoende tolkningsverktyg och alla scheman 
fungerar inte som mål, men alla mål består av scheman. För att något ska fungera som mål 
måste nämligen den berörda individen ha någon sorts kognitiv struktur som aktiveras och som 
orsakar handling.  
 
För att förstå en människa bör man förstå vad det är som får honom eller henne att agera som 
han eller hon gör och det gör man genom att känna till deras mål. För att känna till personens 
mål bör man förstå hur personen tolkar och förstår sina egna mål, alltså deras tolkningssystem 
och för att kunna förstå det så måste man veta hur det hierarkiska systemet för de scheman 
som är aktuella ser ut.   
 

4. Avslutande analys och diskussion 
 
Jag börjar min analys med att presentera hur Murray, Maslow, Skinner och D’Andrade ser 
på motivation. Efter det kommer jag att, utifrån de teoretiska ramar jag presenterat, 
analysera ett exempel från arbetslivet. Därefter analyseras tre olika yrkesroller utifrån 
samma teoretiska ramar för att försöka avgöra vad som motiverar en människa i val av yrke. 
Sedan förs en kort diskussion kring mitt val av metod och om syftet med undersökningen har 
uppnåtts och avslutningsvis reflekterar jag kring några av de frågor som har uppkommit 
under undersökningens gång. 
 

4.1 Vad är motivation? 
 

4.1.1 Motivation enligt Murray 
Murray menar att det som motiverar en människa till handling är ett ouppfyllt behov av något 
som han eller hon vill tillfredsställa. 
 
Enligt Murray bildas den värld människan upplever och den personlighet hon skapar av två 
olika krafter: press (yttre omständigheter) och needs (inre behov). När en människa utsätts 
för press från sin omgivning aktiveras ett redan existerande need och i individen uppstår en 
inre spänning. Den spänningen motiverar individen till att, med hjälp av sina kunskaper och 
fysiska förmågor, komma tillrätta med spänningen genom att använda sig av vissa 
återkommande mönster av reaktioner. Ett behov av till exempel Order (ordning) motiverar 
individen till att ha rent och snyggt omkring sig, medan ett behov av Blameavoidance 
(undvikande av klander) kan motivera en individ till att handla på ett sätt som inte skapar 
ogillande från omgivningen. 
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4.1.2 Motivation enligt Maslow 
Även Maslow anser att det som motiverar en människa är de ouppfyllda behov hon har inom 
sig. 
 
Maslow anser att motivation uppstår när ett behov driver en människa till att utföra en 
handling. Han har delat in människans behov i olika nivåer och när ett behov är uppfyllt 
försvinner det och ett behov som ligger på en högre nivå uppstår istället. De behov som ligger 
längst ner i hierarkin är de fysiologiska, som till exempel mat och vatten. När dessa behov är 
uppfyllda uppstår behov av trygghet, kärlek, uppskattning och självförverkligande. För att 
dessa behov ska kunna uppfyllas finns det vissa förutsättningar, exempelvis bör samhället 
människan lever och verkar i vara uppbyggt på ett sätt som tillåter att dessa tillfredställs. Det 
krävs till exempel att man lever i ett samhälle med yttrandefrihet, frihet att göra vad man vill 
så länge det inte skadar någon annan samt friheten att söka information om saker och ting. Ett 
behov måste inte vara uppfyllt till 100 procent för att ett annat behov ska uppstå, när individen 
känner sig nöjd med hur mycket behovet är tillfredställt uppstår ett nytt. Därför kan graden av 
tillfredställelse se ut så här: de fysiologiska behoven är uppfyllda till 85 procent, behovet av 
säkerhet till 70 procent, behovet av kärlek är uppfyllt till 50 procent, behovet av självkänsla 
till 40 procent och behovet av självförverkligande till 10 procent.   
 

4.1.3 Motivation enligt Skinner 
Enligt Skinner agerar människor på olika sätt på grund av betingning. En människa som fått 
ett visst beteende förstärkt kommer med stor sannolikhet att upprepa det beteendet. 
 
Skinner hävdar att det som får en människa att agera på olika sätt har att göra med den 
beteenderepertoar som hon skapat sig under sin uppväxt. Denna repertoar lärs in genom 
klassisk betingning, trial-and-error samt operant betingning. Processen med betingning 
handlar om att ersätta en stimuli med en annan och genom att förstärka en respons så ökar 
man sannolikheten att en liknande respons kommer att uppstå i framtiden. Skinner anser att 
synen på människan som en självständig varelse är felaktig och att det egentligen handlar om 
omgivningens påverkan på individen. Han exemplifierar detta med hjälp av begreppet 
arbetsamhet och påstår att en persons arbetsamhet kan härröras dels till individens genetiska 
uppbyggnad samt till hur omgivningen ser ut och vilka omständigheter som råder. Skinner 
hävdar även att tänkande är en illusion eftersom det som sker är att individen reagerar på olika 
stimuli.  
 

4.1.4 Motivation enligt D’Andrade 
D’Andrade anser att det som motiverar en människa är hans eller hennes målscheman och 
dessa målscheman skapas av den kultur som personen lever och verkar i. 
 
D’Andrade ser motivation som en länk mellan kultur och handling. Konceptet med scheman 
spelar en central roll för den här synen på motivation och ett schema är en begreppsmässig 
struktur som gör det möjligt för en person att identifiera objekt och händelser. Dessa scheman 
delar D’Andrade in i tre olika grupper baserat på vilken nivå i hierarkin de är placerade i och 
högst upp finns de scheman som fungerar som en persons mest generella mål, som till 
exempel kärlek. Dessa mål kan ensamma vara motiv till en handling. På nivån under denna 
finns scheman för saker som till exempel äktenskap och ridning och dessa scheman utgör inte 
ensamma motiv till en handling, men kan kombineras med andra mål. I botten av hierarkin 
hamnar scheman för saker som födelsedagar och vattenglas och även dessa scheman behöver 
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kombineras med andra för att utgöra motiv till en handling. Inte alla scheman fungerar som 
mål, men alla mål är scheman. För att något ska kunna fungera som ett mål så måste den 
berörda individen ha någon sorts kognitiv struktur som aktiveras och som orsakar handling. 
En viktig skillnad mellan behov och mål är att en person med ett målschema som innefattar 
ett mål att vara självständig kan känna sig hotad av auktoritetsfigurer och därför uppträda 
aggressivt vid en konfrontation med till exempel polisen. En sådan person har troligtvis även 
målscheman vars mål är att undvika auktoritetsfigurer eftersom hans eller hennes kultur 
och/eller tidigare erfarenheter uppmuntrar ett sådant beteende. Det handlar med andra ord inte 
om att personen har ett behov av att agera på ett aggressivt sätt. 
 

4.2 Om, och i så fall hur, kan man använda dessa teorier för att 
förstå och påverka andra människor? 
 

4.2.1 Själupplevt exempel från arbetslivet: Albin och firmabilen 
Företaget Eken har köpt upp ett mindre företag, Rosen, som är i processen av att 
sammanfogas med ett tredje företag, Granen. Företaget Rosen går för tillfället inte med vinst 
och på företaget finns det tre personer i chefsposition. En av cheferna, Albin, har beslutat sig 
för att han vill ha en ny firmabil vilket han berättar för alla i chefsposition på företaget 
Granen. Albin uppfattas av sina anställda som en självgod person som ger ett aggressivt 
intryck. Han är inte speciellt omtyckt på företaget Granen och anses vara en person som 
skryter vitt och brett om hur mycket pengar han tjänar åt företaget, när han i verkligheten inte 
genererar mycket pengar alls. Albin hävdar att han kommer att säga upp sig om han inte får 
en ny firmabil, detta trots att den firmabil han har fungerar och trots att det företag han 
”tillhör” inte går med vinst. Inom koncernen så finns det cirka tio personer i ledande position, 
men endast Albin och en person till har förmånen att ha en firmabil. Vad är det som motiverar 
Albin till att agera på det här viset? 
 
Murray 
Sett ur Murrays perspektiv har ett behov av någonting (need) inom Albin aktiverats av hans 
omgivning (press) och det behovet får honom att agera på ett visst sätt. I det här fallet skulle 
jag använda behovet av Superiority (överordning) för att förklara Albins beteende. Behovet 
av överordning tar sig uttryck i att den berörda personen försöker styra över andra människor 
(i det här fallet Albins chefer), saker och idéer samt genom en strävan efter en högre social 
status. Behovet av Superiority är i sin tur uppdelat i två andra behov nämligen Recognition 
(erkännande) och Achivement (prestationer). Behovet av erkännande förklarar Albins 
beteende eftersom det visar sig hos en person som försöker få erkännande och en högre status. 
Detta kan man uppnå genom att kräva respekt och det är möjligt att en ny bil i Albins ögon är 
samma sak som respekt. Murray påstår även att behovet av erkännande uppfylls av lovord och 
beröm samt genom att den berörda personen försöker vara unik genom sin sociala status och 
sin uppsatta position i arbetslivet. Allt detta tycker jag mig se tydligt hos Albin, genom att 
vara en av de få som har en firmabil så är han unik inom koncernen och skulle han dessutom 
få en ny bil skulle det kunna representera de lovord och det beröm han förmodligen strävar 
efter. Han skulle ha något att peka på när han talar om för sina vänner att han spelar en 
ovärderlig roll inom företaget och alla hans vänner skulle beundra honom, ungefär på samma 
sätt som tjuven som stulit så mycket att han kan köpa ett nytt hem, en ny bil och nya kläder 
blir beundrad av sina vänner. Man kan med andra ord även se ett behov av Exhibition 
(uppmärksamhet) i Albins handlande. Det andra behovet som tillsammans med erkännande 
utgör behovet av överlägsenhet är behovet av Achievement och även det tycker jag mig se i 
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Albins agerande. Murray menar att behovet av prestation visar sig hos en person som vill 
övervinna hinder samt utöva makt. Genom att använda uppsägning som hot visar Albin en 
önskan om att styra över andra människor och skulle han lyckas med det har han utövat den 
makt han besitter i och med den positionen han har inom företaget.  
 
Maslow 
Även enligt Maslow kan man tolka Albins uppträdande som ett försök att tillfredställa sina 
egna behov. Albin har enligt Maslow uppfyllt sina fysiologiska behov och därför har det inom 
honom uppstått behov som ligger högre upp i behovshierarkin. Eftersom en ny bil inte passar 
in i kategorin för behovet av trygghet och säkerhet kan man anta att även dessa behov är 
uppfyllda hos Albin. Däremot hävdar Maslow att alla individer har ett behov av en hög 
uppfattning om sig själva samt en hög självkänsla och att bli uppskattade av andra och jag tror 
att det är det behovet som gör sig påmint hos Albin i samband med den här händelsen. 
Behovet av uppskattning delar Maslow in i två delar och den första delen består av behovet av 
styrka, prestation, lämplighet, kompetens, självförtroende att möta världen, oberoende och 
frihet medan den andra delen består av behovet av att ha ett rykte, status, berömmelse, 
uppmärksamhet, behovet av att vara viktig samt behovet av värdighet. När en individ 
uppfyller dessa behov, alltså om Albin blir beviljad sitt krav på en ny firmabil, får han en 
ökad känsla av värde, styrka, kapacitet och lämplighet samt en känsla av att vara användbar i 
världen. Om Albin däremot inte får sin önskad uppfylld skapas hos honom en känsla av att 
vara underlägsen, svag och hjälplös och det är troligtvis därför han insisterar på att få sina 
krav uppfyllda. Min tolkning av den här situationen, med hjälp av Maslows teorier om 
motivation, är att det som driver Albin till att agera som han gör är hans dåliga självkänsla 
och behovet av att känna sig uppskattad av andra. Detta visar att den mest stabila självkänslan 
är den som bygger på den respekt en individ gjort sig förtjänt av genom att vara kompetent 
och kunnig och inte genom att bli tilldelad materiella saker. Eftersom detta behov har uppstått 
hos Albin så kan man vidare anta att det på hans arbetsplats finns de förutsättningar som krävs 
för att ett behov ska kunna uppstå, nämligen yttrandefrihet, frihet att göra vad man vill så 
länge man inte skadar någon samt friheten att söka information.   
 
Jag har fått den uppfattningen att både Murrays och Maslows motivationsteorier går mer ut på 
att förstå andra människors agerande än att försöka påverka hur människor handlar. Genom 
att se på Albins agerande genom Murray och Maslows teorier kan jag få en förståelse för vad 
det är som driver honom till att kräva en ny bil samt att hota med att säga upp sig, men jag 
tycker inte att de erbjuder några verktyg till att påverka hans agerande.  
 
Skinner 
Enligt Skinner ska man inte se på människan som en självständig varelse utan som en varelse 
som hela tiden reagerar på sin omgivning. Om detta är fallet så är det aggressiva beteende 
som Albin uppvisar helt enkelt en produkt av hans omgivning och hans uppväxt. Skinner 
menar att en människa inte kan välja själv vilka stimuli han eller hon reagerar på, utan det 
handlar helt och hållet om vilka stimuli som har uppmärksammats under tidigare erfarenheter. 
Albin har alltså växt upp i en miljö som har förstärkt den här sortens beteende och därför 
reagerar han på ett liknande sätt när han utsätts för stimuli som påminner om de stimuli som 
han har reagerat på tidigare. I hans beteenderepertoar finns endast förutsättningar för att han 
ska agera på det här viset i den här situationen. Skinner menar vidare att en människa inte har 
några kognitiva akter, tänkande, utan att det hela tiden handlar om att reagera på stimuli som 
man utsätts för samt att människans jag består av den beteenderepertoar som skapats under 
människans uppväxt. Detta tolkar jag som att Albin egentligen inte hade något annat val än att 
reagera på det sättet som han gjorde eftersom det är det enda sättet som han känner till. 
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Skinner erbjuder en förståelse för varför människor reagerar och agerar på ett visst sätt, han 
menar att det har att göra med en persons beteenderepertoar. Genom att se på det här exemplet 
genom hans ögon ser vi att Albin agerar på det enda sätt han känner till. Fördelen med 
Skinners teori är att han erbjuder ett verktyg för att förändra Albins beteende och det är 
operant betingning. Genom att använda sig av operant betingning förstärker man de beteenden 
som man finner önskvärda hos Albin och på så sätt ökar man sannolikheten för att liknande 
beteenden kommer att uppstå även i framtiden. Vill man minska sannolikheten för att Albin 
ska uppträda på ett liknande sätt i framtiden bör man inte förstärka hans beteende, vilket i det 
här fallet betyder att han inte bör få en ny firmabil. 
 
D’Andrade 
D’Andrade menar att man kan förstå en människas handlingar genom att förstå hennes syn på 
världen och de målscheman som är aktuella för henne och det kan man göra genom att titta på 
det mål som ligger till grund för människans handlande. Eftersom en stor del av de scheman 
som människan skapar är kulturella får man gå till omgivningen för att se vad det är som styr 
en människas målsättningar. I Albins fall verkar det som att en ny firmabil är målet och 
genom att anta det kan man dra slutsatsen att Albins omgivning är uppbyggd på ett sätt som 
uppmuntrar den här sortens beteende. Målet att bli tilldelad en ny firmabil bör dock vara 
placerat på en mellannivå i hierarkin, vilket betyder att det förmodligen finns fler målscheman 
som motiverar till Albins handlande. D’Andrade hävdar, som tidigare nämnts, att de behov 
som Murray listat är skapade av kulturen och därför kan man även när man använder sig av 
den här teorin tolka att Albin har ett behov av Superiority (överordning) som består av ett 
behov av Achievement (prestationer) samt Recognition (erkännande). Skillnaden mellan 
Murray och D’Andrade är att Murray hävdar att dessa behov kommer från individen medan 
D’Andrade menar att de är skapta av kulturen. Detta leder till att den kultur som Albin verkar 
i har definierat att lyckade prestationer är lika med att ha en ny firmabil. Jag skulle, utifrån 
D’Andrades teorier, analysera anledningen till Albins beteende som att han har skapat inre 
scheman vars mål är att uppfylla behovet av prestationer samt behovet av erkännande. Vad 
som definieras som prestationer och erkännande är dock något som bestäms av omgivningen. 
Även den här teorin verkar vara mer inriktad på att förstå varför individer handlar och agerar 
på olika sätt och inte på hur man kan påverka en individs handlande. Skulle man ändå vilja 
använda sig av den är teorin som ett verktyg för förändring skulle jag säga att man förändrar 
en individs agerande genom att förändra den kultur hon är omgiven av. 
 

4.2.2 Motiv till val av yrkesroller 
 
Varför väljer någon att bli sjuksköterska, lantbrukare eller ekonom?  
 
Murray 
I rollen som sjuksköterska ingår det att vårda och hjälpa andra människor, vilket enligt 
Murray är det ett yttrande för behovet av Nurturance (vårda och hjälpa). Man känner ett 
behov av att ta hand om, hjälpa och skydda någon som är hjälplös och som behöver hjälp och 
eftersom sjuksköterskerollen är mycket vårdande kan man tänka sig att personer med ett stort 
behov av att vårda och hjälpa söker sig till det här yrket. Även som lantbrukare har man en 
vårdande roll, man vårdar och sköter om den mark som man har ansvaret för och därför kan 
man se behovet av Nurturance även hos lantbrukare. Om det är så att gården har funnits 
inom familjen i generationer och det hela tiden har förväntats att man ska ta över den kan 
även Blameavoidance (undvikande av klander) spela en viktig roll i valet av yrkesroll. 
Behovet av att undvika klander tar sig uttryck i att en person försöker undvika ogillande från 
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andra personer, exempelvis sina föräldrar, och behovet får en person att göra allt han eller hon 
kan för att undvika att bli utsatt för klander, uteslutning eller bestraffning. I det här fallet 
skulle det kunna betyda att personen väljer att bli lantbrukare endast för att undkomma sina 
föräldrars ogillande. Man kan även se en antydan av behovet av Similiance (efterliknande), 
om det är så att personen har valt att ta över föräldragården för att han eller hon vill efterlikna 
sina föräldrar. Även behovet av Conservance (bevarande) kan ses hos en person som har valt 
att ta över sina föräldrars gård för att bruka jorden. Här motiverar behovet av bevarande till att 
hålla fast vid något samt att skydda det från skador. Hos någon som har valt att ägna sitt 
yrkesliv åt ekonomi kan man se ett tydligt behov av Order (ordning), vilket visar sig hos en 
person som har ett stort behov av att ha ordning runt omkring sig. Behovet kan motivera en 
människa till att organisera och att vara noggrann och det krävs av en ekonom att han eller 
hon är ordningsam och noggrann i sitt yrke. Man kan även se ett behov av Exposition 
(framställa och förklara) eftersom man som ekonom ofta har ansvaret för att redovisa fakta, 
förklara och tolka vilket är handlingar som tyder på ett stort behov av Exposition.  
 
Maslow 
Om man ser på valet av dessa yrkesroller genom Maslows teori så kan man anta att de fysiska 
behoven av att upprätthålla och försvara organismen är uppfyllda samt att behovet av 
trygghet, säkerhet, tillhörighet, kärlek och uppskattning är uppfyllda till en viss del. Maslow 
menar som tidigare nämnts att man när man har uppfyllt dessa behov till en viss grad 
utvecklar ett behov av självförverkligande och för att kunna uppfylla det så är det viktigt att 
man väljer att bli det man är ”ämnad att vara”. För att behovet av självförverkligande ska 
kunna uppfyllas så måste man göra det som ligger i ens natur och först när man gör det kan 
man känna en känsla av frid i sig själv. Det skulle betyda att sjuksköterskan, lantbrukaren och 
ekonomen är menade att vara sjuksköterska, lantbrukare och ekonom. Är det däremot så att 
behovet av trygghet inte är uppfyllt skulle man även kunna tänka sig att personerna inte valt 
att vara sjuksköterska, lantbrukare eller ekonom utan att det endast handlar om att arbeta för 
att tjäna pengar och på så sätt kunna uppfylla behovet av trygghet samt de fysiologiska 
behoven.  
 
Skinner 
Enligt Skinner handlar det som tidigare nämnts inte om vad människan har valt att göra, utan 
snarare hur hennes tidigare upplevelser har format henne. Någon som jobbar som 
sjuksköterska har förmodligen fått beteenden som kan härledas till en sjuksköterskas 
beteenden förstärkta under sin uppväxt och under tidigare erfarenheter, vilket även förstärks i 
utbildningen och i arbetet. När personen sedan ställdes inför möjligheten att arbeta som 
sjuksköterska ”valde” han eller hon att arbeta med detta eftersom den professionen stämde 
överens med den beteenderepertoar som han eller hon skapat eller utvecklat. Samma sak 
gäller för lantbrukaren och ekonomen. Lantbrukaren kanske har fått handlingar förstärkta som 
har gått ut på att odla saker, medan ekonomens hantering av siffror har blivit uppmuntrad. 
Skinner menar att allt handlar om reaktioner på olika stimuli och därför kan man egentligen 
inte säga att någon människa väljer sin yrkesroll, utan att man gör det som man har blivit 
betingad att göra.  
 
D’Andrade 
Enligt D’Andrade beror en människas handlande på vad hon har för målscheman och därmed 
styrs hon av de mål som ingår i hennes målscheman. Hur hennes mål är formulerade beror på 
den kultur hon lever i samt hur hon har socialiserats under sin uppväxt. För att någon ska 
motiveras till ett visst yrkesval gäller det att de mål som ligger högst upp i hans eller hennes 
hierarki av målscheman stämmer överens med den yrkesroll som är aktuell. För att någon ska 
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välja att bli sjuksköterska måste hans eller hennes styrande mål och målschema motivera till 
att välja den yrkesrollen. Eftersom D’Andrade menar att de behov som Murray räknar upp är 
skapade av kulturen kan den behovslistan användas för att förklara motivet till de olika 
yrkesvalen även ur det här perspektivet. Någon som valt att bli sjuksköterska kanske har som 
mål att vårda och hjälpa andra, men hur man uppfyller det behovet bestämmes av den kultur 
vi skapat. Att bli sjuksköterska är ett sätt att uppfylla det, att bli lantbrukare ett annat eftersom 
det även där handlar om att vårda och ta hand om. En ekonom kanske har som mål att ha 
ordning i sitt liv och kan då välja att göra det genom att jobba med ekonomi. Man kan även ha 
som mål att tjäna pengar, vilket kan vara en del av ett annat målschema vars mål endast kan 
uppfyllas om personen i fråga har en viss summa pengar. Detta kan även härröras till Murrays 
teorier om press (påtryckningar) och needs (behov). En yttre påtryckning, exempelvis 
föräldrar som vill att man ska ta över gården, aktiverar ett behov som ligger inom individen, 
exempelvis Blameavoidance, och får individen att agera för att tillfredsställa det behov som 
aktiverats.  
 

4.3 Diskussion 
 

4.3.1 Val av metod 
Jag har genomfört en litteraturstudie för att besvara mina frågeställningar och det visade sig 
vara ett värdefullt val. Något som kan ha påverkat undersökningens validitet är att många av 
de texter jag har använt är skrivna på engelska, vilket gör att den största delen av den 
teoretiska genomgången är min tolkning av teoretikernas originaltexter. Något jag hade 
kunnat göra annorlunda var valet av teoretiker vilket med all säkerhet skulle ha givit ett annat 
resultat, trots det är jag tillfreds med både val av metod samt källmaterial med hänsyn tagen 
till det slutliga resultatet. En svårighet med att utföra en litteraturstudie är att man är 
utelämnad till andras och sina egna tolkningar av texterna samt att det även kan vara svårt att 
ställa frågor till en text. 
 

4.3.2 Undersökningens syfte 
Syftet med undersökningen var att undersöka vad motivation är samt undersöka om och hur 
man kan använda sig av motivationsteorier för att förstå och påverka andra människor. Jag 
anser att syftet har uppfyllts, detta eftersom jag har kunnat redogöra för hur fyra olika 
teoretiker ser på motivation samt hur man kan använda sig av deras teorier för att förstå andra 
människor. Även syftet att undersöka om man kan använda sig av motivationsteorier för att 
påverka andra människor har uppfyllts trots att resultatet visade att endast en av de teorier jag 
valt erbjuder verktyg för att förändra en människas beteende (Skinner) medan de andra tre är 
mer inriktade på att förstå människors handlande. 
 

4.3.3 Reflektioner 
En fråga som har uppkommit flera gånger under arbetets gång är frågan om den fria viljan. 
Skinner är exempelvis mycket tydlig med att människan inte är en självständig varelse utan 
endast en varelse som reagerar på olika stimuli som han eller hon utsätts för. Om det nu är så, 
kan man verkligen begära att någon ska ta ansvar för sina handlingar? Om alla människor 
endast är en produkt av sin uppväxt och sina tidigare erfarenheter kan en mördare inte välja 
att inte mörda. Är det då rätt att straffa en mördare för vad han eller hon har gjort? Personen i 
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fråga har endast agerat utifrån de förutsättningar som han eller hon har blivit tilldelade under 
sin uppväxt. Genom att se på människan på det här viset upplever jag det som att man inte 
riktigt kan kräva att någon ska ta ansvar för sina handlingar och var hamnar vi då egentligen? 
När Murray och Maslow talar om de behov som en människa styrs av så säger de ingenting 
om den självständiga människan och förmågan att välja sitt agerande. Även här uppstår frågan 
om man verkligen kan kräva att en människa ska ta ansvar för sina handlingar om han eller 
hon endast agerar utifrån de behov som han eller hon vill tillfredsställa. D’Andrade menar att 
det som motiverar en människa är de mål hon har och de skapas i sin tur av den kultur som 
människan lever i. Om någon lever i en kultur där det anses vara acceptabelt att döda någon 
för att ta deras pengar, kan man hålla mördaren ansvarig då? Om man lever i en sådan kultur 
skulle förmodligen ingen reagera över det agerandet, men det är ändå en intressant fråga. Alla 
dessa teorier om motivation menar att det som motiverar människan är inre behov eller yttre 
omständigheter och på så sätt fråntar man människan allt ansvar för de handlingar hon utför. 
 
En annan fundering, som egentligen ligger utanför ramarna för den här uppsatsens syfte, som 
uppstår i samband med diskussioner kring den fria viljan och att ta ansvar för sina handlingar 
är det faktum att det förekommer så många dödsskjutningar i USA. Skulle det kunna vara en 
konsekvens av det faktum att dödsstraffet fortfarande används i många stater? Genom att 
staten har rätt att döda människor sänds ett budskap till folket att det är acceptabelt att ta 
någon annans liv och genom att det budskapet genomsyrar befolkningen kan en konsekvens 
vara att en människas liv inte anses vara speciellt värdefullt.  
 
När Skinner talar om betingning redogör han för experimentet han gjorde med en hungrig 
duva. Genom att med mat förstärka de beteende hos duvan som han ville ha fick han duvan att 
höja på huvudet på ett visst sätt. Det jag undrar här är hur man gör för att betinga en mätt 
duva? Jag kan tänka mig att man i en situation som inte handlar om duvor utan om människor 
måste göra vad man kan för att hitta det som betyder något för personen i fråga. Betingning 
handlar om att förstärka beteenden man finner önskvärda hos en individ, men om individen 
inte är hungrig vad använder man då som förstärkare? På något sätt känns det som att man då 
kommer in på Murray och Maslows teorier eftersom det gäller att hitta den förstärkare som 
fungerar på den berörda individen, eller som motiverar individen. Om man använder pengar 
som förstärkare (vilket är vanligt inom arbetslivet) är vi återigen inne på det behov som 
Murray kallar för Achievement (prestationer). Om man ser på saken ur en annan synvinkel så 
kan man även ställa sig frågan, när det gäller uppfyllandet av behov, om det är känslan av 
tillfredställelse när ett behov blir uppfyllt som motiverar till en handling handlar det inte då 
egentligen om betingning?  
 
Murray menar att alla människor har behov, men alla människor behöver inte ha ett lika stort 
behov av exempelvis ordning. Jag undrar hur det kommer sig och vad det är som avgör vad 
man har ett starkt behov av och vad man har ett svagare behov av? Om man inte har ett 
medfött behov av ordning, kan man påverka det på något sätt? Kan man göra så att någon får 
ett större behov av ordning och hur gör man då? 
 
Slutligen vill jag även säga att alla dessa teorier erbjuder en förklaring till varför människor 
handlar som de gör och en del av teorierna påminner mer om varandra än vad man ser vid en 
första anblick. Personligen tror jag att alla dessa teorier är mer eller mindre användbara och 
att det inte är endast en sak som motiverar en människa till att handla på ett visst sätt. Genom 
att applicera dessa teorier på händelser, eller yrkesroller, erbjuds vi en djupare förståelse för 
hur människor fungerar och även om de inte ger oss svar på allt så är det i alla fall en bra 
början. 
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