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Abstract  

There are many motivational theories that both differ and are alike. None of whom seems to 

be sufficient by itself, since humans are not the same. The purpose of this essay is to under-

stand motivational theories and how they can relate to each other. When fulfilled this purpose 

will answer the research question: How can similarities and differences between different mo-

tivational theories be understood? In this essay a coding process inspired by grounded theory 

is used as a method for finding categories for comparison. These categories are used for mak-

ing an analysis of the motivational theories and an attempt is then made to draw conclusions 

about the findings. It is clear that for motivational theories to work one needs to have an un-

derstanding for the human whom is to be motivated. It is also important to know that there 

are many different theories and that one’s weakness can be balanced by other’s strengths. 

This essay could be used for this purpose by offering an overview of 10 motivational theo-

ries. The overview is achieved by outlining the theories presuppositions in an analytical 

model.  
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1. Inledning 

Motivation har enligt Rhee och Sigler (2005) varit intressant för både gemene man och ledare 

sedan 1900-talet. Hur man motiverar människor har intresserat forskare genom åren och lagt 

grund för det som idag kallas motivationsteorier. Såväl Hein (2012) som Ehiobuche (2013) 

visar att det finns brister med de flesta motivationsteorier då de, på ett eller annat sätt, fokuse-

rar på ett specifikt område. De utelämnar därmed faktorer som är relevanta för andra områden 

(Ibid.). Hein (2012) menar vidare att många motivationsteorier är missförstådda och används 

felaktigt.  

Varför är det då viktigt att förstå motivation, både på arbetsplatser och rent generellt? Pinder 

(1998) hävdar att människor rent generellt motiveras av att initialt tillfredsställa sina basala 

behov, exempelvis hunger och törst. I och med detta framgår att en individ rent generellt mo-

tiveras av att uppfylla de behov som Pinder (1998) lyfter fram, vilket kommer belysas senare 

i denna uppsats. Inom företagsvärlden menar Badubi (2017) att både anställda och ledningen 

kommer gynnas av att medarbetare känner motivation eftersom det kommer leda till arbets-

tillfredsställelse. Det finns även en vikt i att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv då 

detta kommer leda till att individer känner sig mer motiverade (Grama & Todericiu 2017). 

Sammantaget kan det därigenom konstateras att motivation är viktigt att förstå, vare sig man 

befinner sig på en arbetsplats eller i privatlivet.  

Denna kandidatuppsats erbjuder en översikt av både arbetsrelaterade och generella motivat-

ionsteorier som uppkommit mellan åren 1950 till 1980. Den analyserar även några av teorier-

nas grundantaganden, som är baserade på inspiration från tidigare motivationsforskning. För 

att studera teoriernas grundantaganden används en kodningsprocess inspirerad av grundad te-

ori. Därefter utförs en kartläggning av motivationsteorier som belyser skillnader och likheter 

mellan dem genom att analysera kategorierna. I slutet av arbetet återfinns en syntes med slut-

satser samt en diskussion av det genomförda arbetet. 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Aktuell motivationsforskning 

Hein (2012) påpekar att motivationsforskningen avstannat och därav har även framkomsten 

av nya teorier och modeller gjort detsamma. Detta har inte påverkat hur mycket som skrivs 

om motivation, där intresset snarare ökat (Ibid.). Locke och Latham (2004) framhäver att 

forskare tycks vara oense om hur motivationsforskningen i framtiden kommer utspela sig. De 
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lyfter därför fram rekommendationer för 2000-talets forskning genom ett förslag om att kom-

binera flera av de erkända teorierna till en övergripande teori och därigenom beröra olika 

aspekter av motivation. Vidare påpekar Alderfer (1969) att ingen teori är komplett eller 

helomfattande, vilket även det kan ses som ett argument för att finna en generell motivations-

teori. Det finns även mer forskning (t.ex., Ehiobuche 2013;  Hackman & Oldham 1976; 

Locke & Latham 2004; Steel & König 2006) som uttalar att de flesta motivationsteorier inte 

är helt fullständiga i sig själva utan att de snarare behöver kompletteras av andra teorier för 

att fungera i praktiken. En översikt av några motivationsteorier kommer därav underlätta 

denna måluppfyllelse.  

1.1.2. Vikten av motivationsforskning  

Enligt Mitchell (1982) är motivationsteoriernas främsta syfte att förutsäga beteenden. Bakka, 

Fivelsdal och Lindkvist (2006) påpekar att teorierna även används för att söka svar på vad 

som orsakar ett visst beteende hos anställda. Teorierna kan därmed användas för att skapa ett 

önskvärt beteende hos medarbetarna. Badubi (2017) påtalar att det finns risker för organisat-

ioner med att ha anställda som är omotiverade då det kan leda till olyckor och att hälsan hos 

den anställde försämras. Den största risken med omotiverade anställda uppfattas vara att det 

kan resultera i att även en stor del av den resterande arbetskraften kommer känna en avsaknad 

av motivation. Om anställda inom en organisation saknar motivation finns det en risk för att 

organisationens rykte skadas eftersom en anställd som inte känner sig motiverad av sitt arbete 

förmodligen kommer tala om arbetet i en mindre positiv bemärkelse (Ibid.).  

Anställda som är motiverade kommer känna lojalitet gentemot organisationen och därmed ar-

beta hårdare för att ha möjlighet att bli uppmärksammad för sin prestation (Badubi 2017). En 

organisation som strävar efter att ha motiverade anställda kommer därigenom ha möjlighet att 

minska kostnader genom att skapa, och sedan behålla, lojala anställda. Att anställda är med-

vetna om att organisationen strävar efter att behålla sin arbetskraft kan motivera till att arbeta 

ännu hårdare då de upplever sig vara säkra på sin arbetsplats och därför känner lojalitet 

gentemot den (Hein 2012).  

1.2. Problemformulering  

Att forskning inom motivation, som lagt grund för motivationsteorier som används idag, här-

stammar från 1950-90-talet kan anses problematiskt då de därmed speglar och bygger på då-

varande generationer. Motivationsämnet är ändock fortfarande omskrivet och forskat kring 

men Hein (2012) uppmärksammar att det på senare år tycks mättas av. Det går därav även att 
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dra paralleller till att det under de senaste 30 åren inte verkar ha uppkommit särskilt många 

nya modeller eller teorier. En accelererande samhällsutveckling kan vara svaret på varför det 

trots omfattande forskning inom motivation fortfarande är problematiskt för ledare och före-

tag att behålla och skapa en motiverad arbetsstyrka (Ibid.). 

Locke och Latham (2004) rekommenderar att forskningen på 2000-talet bör kombinera redan 

förekommande teorier för att skapa en övergripande och praktiskt användbar, generell teori. 

Det kan identifieras svårigheter med detta i och med att motivationsteorierna har likheter och 

skillnader sinsemellan. För att denna sammanslagning ska vara möjlig kan det därför krävas 

en initial förståelse för dessa jämförelsepunkter. Detta för att ha möjlighet att skapa en större 

förståelse för hur teorierna kan användas tillsammans eller separat.  

Ehiobuche (2013) visar att en grundproblematik med motivation är att människor är olika. 

Det är därför komplicerat att veta hur man bör gå tillväga för att motivera en hel grupp indivi-

der (Ibid.). Kovach (1980) menar att människor utvecklas och påverkas av olika händelser 

över tid. Detta medför att insamlad data om vad som motiverar inte alltid kommer ses som 

aktuell när en teori väl är färdigutvecklad (Ibid.). Detta visar på en problematik med att en-

bart använda en teori för att motivera människor samt att det krävs en djupare förståelse för 

vad som skiljer teorierna från varandra för att ha möjlighet att motivera människor mer effek-

tivt.  

Via Hein (2012) har det framkommit att motivationsteorier ofta är feltolkade. Något som blir 

tydligt då motivationsteorier studeras är därför att det är viktigt att vara rak och tydlig då 

dessa beskrivs för att därigenom undvika feltolkningar och felciteringar. Om de tolkas felakt-

igt finns det en risk för att de används på fel sätt, vilket kan få oväntade konsekvenser ef-

tersom utfallet då inte är det som tidigare studerats. I och med detta framkommer vikten av 

att de som arbetar med motivationsteorier är noggranna och tänker igenom vad de gör för att 

undvika dessa problem. 

1.3. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att förstå hur motivationsteorier kan relateras till varandra. Upp-

satsen ämnar därmed erbjuda en djupare förståelse för hur motivationsteorier kan samspela 

eller skilja sig åt. Detta för att ha möjlighet att förenkla förståelsen för framtida forskare.  

1.4. Forskningsfråga 

Hur kan likheter och skillnader mellan olika motivationsteorier förstås?  
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2. Metod 

För att ge läsaren en initial förståelse för kommande delar av arbetet kommer metod som ka-

pitel 2 i detta arbete. Detta eftersom delar av metoden hjälper till att förklara resterande arbete 

och ger en bättre förståelse för kommande kapitel. 

2.1. Avgränsningar 

Motivation är ett väl utforskat ämne som många funnit intressant att forska kring, vilket gjort 

att det funnits mycket information att inhämta. För att underlätta arbetet har avgränsningar 

genomförts i syfte att göra det fokuserat. Detta för att ge läsaren en mer lätthanterlig bild av 

motivation. I denna del återfinns de avgränsningar som genomförts för arbetet. En av av-

gränsningarna var antalet teorier, som begränsades till 10. Detta för att erhålla ett hanterbart 

material till studien och ett fokus till de teorier som upplevs mest förekommande inom moti-

vationsforskning. 

Vid val av teorier att basera studien på inkluderades teorier från 1950-80 talet. Latham (2007) 

menar att uppkomsten av motivationsteorier började under 1950-talet, vilket är anledningen 

till att även urvalet för denna uppsats har sin utgångspunkt där. Dessförinnan hade forskare 

främst experimenterat och forskat inom sina respektive ämnesområden, vilket givit dem en 

förståelse för motivation av människor inom olika kontexter (Ibid.). Denna förståelse använ-

des senare för att utveckla teorier och modeller efter år 1950. Hein (2012) påpekar att det 

skrivits mycket om motivation de senaste åren. Trots detta har det inte tillkommit särskilt 

många nya teorier eller modeller som tillför något speciellt nytt till området sedan 1980-talet 

(Ibid.). Därför har uppsatsen begränsats till teorier som uppkom till och med detta årtionde. 

Det tidsspann som valts på åren 1950-1980 kan även motiveras med att många av de som be-

finner sig på arbetsmarknaden idag har kunnat bli påverkade av de teorier som arbetet kom-

mer beröra.  

Genom denna avgränsning mellan årtalen 1950-1980 samt efter en genomgång av de artiklar 

som valts ut för referensramen inkluderades teorier som uppfyllde följande kriterier: 1) Som 

kunde förklaras och förstås i en kortfattad text. 2) Som någotsånär skiljer sig från varandra 

utifrån de variabler som valts som jämförelsepunkter.  

Ehiobuche (2013) är en av de mest flitigt använda referenserna i detta arbete och även grun-

daren till den studie som vi valt att ta inspiration från för att sedan utföra studien i denna upp-

sats. Den främsta anledningen till att Ehiobuche används som referens var eftersom syftet 
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med den studien var relativt lika vårat, att jämföra olika motivationsteorier. Vidare ansågs tre 

av jämförelsevariablerna i studien utförd av Ehiobuche vara tillämpbara även i denna uppsats, 

varför det framstod logiskt att även utgå ifrån de teorier som Ehiobuche valde att inkludera i 

sin studie. Förutom dessa 8 teorier inkluderades även ytterligare två teorier som innehålls-

mässigt uppfyllde de ovan nämnda kriterierna. Denna uppsats underlättar därmed då teorierna 

som inkluderas har kartlagts för att behandla olika delar och perspektiv samt identifierar på 

vilket sätt de skiljer sig.  

Gällande teorierna gjordes ett aktivt val att utesluta Locke – Value Percept Thepry 1976, 

Deci och Ryan – Self Determination Theory 1985, Nicholls – Achievement Goals Theory 

1989. Den övergripande anledningen till att ovanstående teorier valdes bort är eftersom arbe-

tet begränsades till 10 teorier. Alla dessa teorier valdes även bort med argumentet att de inte 

upplevs vara lika väletablerade som de utvalda teorierna. 

2.2. Kodning 

För att ha möjlighet att besvara forskningsfrågan och syftet med denna uppsats behövdes 

verktyg för att analysera den litteraturdata som arbetet fordrade. För detta krävdes ett syste-

matiskt arbetssätt som även kunde användas för att ta fram jämförelsepunkter för att jämföra 

de olika teorierna med varandra. Vid valet av teoretisk utgångspunkt för denna uppsats var en 

första tanke att Grundad Teori skulle vara passande. Vid närmre eftertanke insågs dock att 

denna teori inte fullt ut var tillämpbar i ett fall som detta, där de som studerar redan har till-

gång till och kunskap om det som ska analyseras. Därför valdes endast en anpassad variant av 

kodningen inom Grundad Teori för att ändå ha någon form av teoretisk utgångspunkt för att 

ha möjlighet att analysera det insamlade materialet. Att utgå från Grundad Teoris kodningsar-

bete är ett sätt att behandla rådata och gör det insamlade materialet mer användbart (Corbin & 

Strauss 2008). Övriga delar av grundad teori ansågs inte ha någon funktion för bearbetandet 

eller insamlandet av rådata och kommer därför inte behandlas i detta arbete.  

Corbin och Strauss (2008) beskriver två analysmetoder som tillämpas i syfte att besvara un-

dersökande problem. Dessa används för att få fram data i kvalitativa undersökningar och är: 

att ställa frågor och att göra jämförelser. Att ställa frågor är ett sätt att förbättra upptäckandet 

av ny kunskap. Att arbeta med frågor gör det lättare för forskare att undersöka, tänka utanför 

ramarna, bli bekant med den data som undersöks och komma fram till tänkbara svar (Corbin 

& Strauss 2008). I detta arbete började frågandet med den valda frågeställningen som sedan 
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bröts ner i mindre frågor som till exempel: Vilka teorier ska väljas? Hur kan man skapa en 

överskådlig bild? Går det att jämföra teorierna? Vilken forskning har gjort något liknande? 

För att hantera och gå vidare med analyser av data behöver forskare enligt Corbin och Strauss 

(2008) jämföra insamlad data för att få fram likheter och skillnader. Detta görs genom att 

skapa grupper som innehåller liknande data inom övergripande kategorier. De kategorier som 

valts ut till denna uppsats går att återfinna under rubriken “Definitioner av kategorier” där det 

förklaras vad varje kategori innebär samt vilka olika jämförelsepunkter som undersöks inom 

varje kategori. Dessa jämförelser menar Corbin och Strauss (2008) är viktiga för analysen då 

de för med sig möjligheten att skilja på de olika kategorierna. Det skapar även möjligheter att 

betona egenskaper som är specifika för en viss kategori. I detta arbete valdes sju olika katego-

rier som tydligt förklaras och som i senare delar av arbetet används för att analysera motivat-

ionsteorierna.  

2.3. Undersökningens utformning 

Utformningen av undersökningsdesignen grundar sig i den problemställning som utformats. 

Det är viktigt att utforma en undersökningsdesign som är passande för att på bästa sätt svara 

till det problem och syfte som formulerats (Jacobsen 2017). 

Det finns många existerande teorier som går att använda, men som alla har sina tillkortakom-

manden. Ur detta problem framkom att en genomgång av tidigare motivationsteorier var av 

intresse för att ha möjlighet att erbjuda stöd för arbetet med motivation. För att skapa en tyd-

lighet kring detta blir det, enligt Fink (2014), passande att använda en litteraturstudie där tidi-

gare teorier inom ämnet motivation förklaras och jämförs med varandra för att skapa en tyd-

lighet kring problematiken. Detta skulle sedan göra det möjligt att identifiera möjliga variab-

ler som kan erbjuda en överskådlig jämförelse mellan teorierna. Den tidigare nämnda pro-

blemställningen är även av explorativ karaktär då den ämnar svara på framtidens problem ge-

nom en djupare förståelse av motivationsteorierna. Jacobsen (2017) påpekar att explorativa 

undersökningar i många fall utförs i syfte att undersöka något ur ett explorativt och nytän-

kande perspektiv för att se möjliga nya kopplingar och utfall. Den slutgiltiga undersöknings-

designen blir därmed en explorativ litteraturstudie. 
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2.3.1. Tillvägagångssätt   

2.3.1.1. Sökning 

Forskningsfrågan krävde att tidigare arbeten om motivationsteorier gick igenom en ny 

granskning, med avsikten att finna nya sätt att jämföra teorierna sinsemellan. Inledningsvis 

var det viktigt att få en uppskattning av vilka teorier som kunde användas. Det gjorde att en 

bred sökning i olika databaser blev aktuell samt att andra källor, som vanliga internetsökmo-

torer, blev av intresse. Här användes sökmotorerna Primo, Google och Google scholar för att 

få en inblick i vilka motivationsteorier som finns och därmed bestämma vilka som var av in-

tresse att använda.  

Den initiala sökningen gav 15 träffar på möjliga teorier till arbetet. Denna siffra reviderades i 

slutändan till 10 för att hålla arbetet hanterbart. Då arbetet ämnar jämföra teorierna med 

varandra var en jämn siffra att föredra. Vidare ansågs inte de teorier som Ehiobuche (2013) 

använder sig av vara tillräckliga då teorier från 70- och 80-talet inte var inkluderade. Därför 

kompletteras det i denna uppsats med ytterligare två teorier och ett antal fler jämförelsepunk-

ter. I nästa steg av sökprocessen kom fokus att hamna på att få en mer fördjupad sökning 

inom området. Detta för att finna jämförande artiklar och mer fördjupad information om teo-

rierna. Detta gjordes genom att avgränsa sökningarna till Primo och databasen Business 

source premier.  

Upphovsmännen till teorierna är exempelvis psykologer och beteendevetare, varför ovanstå-

ende två databaser valdes för vidare sökningar. Detta för att inte missa artiklar av intresse 

som berör motivation, men som inte ingår i just ekonomiämnet. Motivationsteorier finns ändå 

inom ämnesområdet ekonomi, och denna uppsats är skriven inom det företagsekonomiska 

området, därför valdes det att göra en del avgränsade sökningar inom Business source pre-

mier. Inom dessa sökmotorer finns en funktion som heter Peer Review. Denna har använts för 

att avgränsa sökningarna till mer tillförlitliga källor genom att begränsa sökningen till akade-

miskt granskade texter och därav styrka artiklarnas trovärdighet.   

I sökningarna efter lämpliga artiklar valdes ett antal olika sökord, placeringar för sökorden, 

sökmetoder och avgränsningar för att få fram artiklar av intresse för arbetet. Dessa återfinns i 

tabell 1. Dessa sökningar utfördes i samtliga använda sökmotorer och databaser. Resultatet av 

sökningarna är de artiklar som kom att användas i arbetet. De två träffar som gav flest an-

vändbara artiklar var: “Motivational theor*” och Motivational theor*.  
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Tabell 1. Artikelsökmatris 

Sökord Sökordets placering Sökmetod Avgränsningar 

”Motivates” ‘and’ 

”employees” 

Title contains 

Title contains 

AND 

Frassökning 

Artiklar, Peer Review, 

Fulltext 

“Motivational 

theor*” 

Var som helst i tex-

ten 

Trunkering  

Frassökning 

Peer Review 

Fulltext 

Motivational 

theor* 

Var som helst i tex-

ten 

Trunkering Peer Review 

Fulltext 

“Motivational the-

ories” 

Var som helst i tex-

ten 

Frassökning Peer Review 

Examine ‘and’ 

“motivational 

theories” 

Var som helst i tex-

ten 

 Frassökning  

AND 

Peer Review 

Motivational the-

ory 

Var som helst i tex-

ten 

  Peer Review 

Årtal: 2013-2019 

what motivates 

employees 

Var som helst i tex-

ten 

  Peer Review 

Artiklar  

Engelska  

“what motivates 

employees” 

I titeln Frassökning Peer Review 

Artiklar 

 

Trunkering har använts för att fånga upp olika ändelser och bredda sökningen av specifika 

ord i sökprocessen (Rienecker & Stray Jørgensen 2018). Frassökning har använts för att 

smalna av sökningen när det varit viktigt att vissa ord är i rätt ordning eller tillsammans (Fink 

2014). “And” har använts då flera olika ord har behövts vara med i sökningen och “Not” har 

valts bort eftersom exkluderingen av ord kan få användbara artiklar att förbises (Ibid.). I alla 

fall, förutom två, har Peer Review, artiklar och fulltext använts som sökkriterier för att få 

fram artiklar som är granskade och erbjuder en full text av innehållet. I de två specifika fallen 
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har artiklar som inte är Peer Review ändå valts att användas. Argument för dessa återfinns 

under “Trovärdighet”.  

2.3.1.2. Läsprocedur 

Till en början lästes abstract och slutsatser/resultat för att snabbt och med en relativ säkerhet 

rensa bort de artiklar som inte upplevdes användbara. I de fall artiklarna ansågs användbara 

lästes resterande delar av artiklarna samt källförteckning/referenser för att se om artikeln 

kunde leda till ytterligare källor att använda i arbetet. Källförteckning och referenser kontrol-

lerades även för att avgöra huruvida dessa ökade artiklarnas trovärdighet. Exempelvis under-

söktes det om artiklarna refererade till originalkällorna eller åtminstone till teoriernas upp-

hovsmän. För de artiklar som var relevanta i arbetet skapades ett separat dokument där de or-

ganiserades. I detta dokument antecknades syfte, forskningsfråga, problem och teorier för att 

skapa en översikt för det framtida arbetet. I dokumentet antecknades även titel på artikeln, 

vilka författarna var och utgivningsår. Detta för att skapa struktur kring artiklarna och göra 

dem lättare att använda i arbetet. Därefter gjordes en litteraturöversikt där analyskategorier 

identifierades via kodningsprocessen. Detta bildade sedan den analysmodell som används för 

att erbjuda en lättöverskådlig överblick för vidare analys. Litteraturöversikten och analysmo-

dellen går att finna i kapitel 3 “Referensram”.  

2.3.1.3. Inhämtandet av data  

Initialt söktes information som beskrev teorierna noggrant och utförligt för att erhålla en rätt-

vis och korrekt beskrivning av teorierna. Sedan eftersöktes artiklar som jämfört motivations-

teorier med varandra för att därigenom skapa en litteraturöversikt över redan existerande     

information. Litteraturöversikten har vidare använts för att ta fram de kategorier som skulle 

användas vid den kommande jämförelsen. I litteraturöversikten valdes sju kategorier ut att 

använda för jämförelse mellan teorierna, i syfte att besvara arbetets problemformulering och 

forskningsfråga. Kategorierna definieras och förklaras tillsammans med andra begrepp för att 

ge läsaren en tydlig bild av dess användning. Kategorierna har därför givits en operationell 

definition för att hitta indikatorer som kan ge en förståelse för vad begreppet står för samt 

göra det mätbart i en kvantitativ informationshantering (Bryman & Bell 2005). 

2.3.2. Trovärdighet 

För en explorativ litteraturstudie rekommenderar Bryman och Bell (2005) att arbetet följer en 

kvalitativ undersökningsdesign. Detta eftersom det är viktigt att säkerställa arbetets trovärdig-

het och äkthet för att uppnå en högre validitet. Fink (2014) betonar att för att skapa validitet 
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för en litteraturstudie är det av vikt att tydligt definiera konceptet som studien berör. I detta 

arbete gjordes därför tydliga definitioner av begreppet motivation för att ge arbetet validitet. 

Bryman och Bell (2005) delar in trovärdigheten i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbar-

het, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. För att öka tillförlitligheten i ar-

betet följer det delar av de riktlinjer som Fink (2014) anser lämpliga för en litteraturstudie. Ett 

av slutstegen innebär att forskaren bör använda metodologiska granskningar för att utvärdera 

kvaliteten (Ibid.).  

För att göra arbetet överförbart menar Bryman och Bell (2005) att det är av vikt att genom-

föra ordentliga redogörelser av utförandets kontext. Detta för att andra ska ha möjlighet att 

genomföra en liknande studie men exempelvis inom ett annat område. Stort fokus läggs därav 

på detaljer kring utförandet. För att stärka arbetets pålitlighet, utförs tydliga redogörelser för 

forskningsprocessens samtliga faser, vilket Bryman och Bell (2005) menar är viktigt. I syfte 

att öka pålitligheten användes artiklar som blivit granskade, det vill säga Peer Reviewed, då 

dessa kan anses vara mer pålitliga och hålla en högre standard. Databasen Ulrichweb har 

även använts för att kontrollera huruvida tidskrifterna granskar sina publicerade artiklar.  

Via Hein (2012) har det framkommit att motivationsteorier ofta är feltolkade. Därför har upp-

hovsmännens originalkälla använts i så stor utsträckning som varit möjligt. Där originalkällor 

inte kunde hittas valdes artiklar eller böcker skrivna av upphovsmannen där den berörda teo-

rin förklaras. Detta har gjorts då användandet av upphovsmännens egna arbeten eller grund-

källor kan anses ge en mer korrekt beskrivning av teorierna, vilket stärker arbetet. Det kom-

pletteras även med andra relevanta källor, vilket Fink (2014) menar skapar en högre grad av 

legitimitet åt arbetet. Till exempel är tvåfaktorteorin från 1959 medan de källor av Herzberg 

som används i arbetet är från 1974 och 1987. Dessa artiklar kan betraktas relevanta eftersom 

de innehåller Herzbergs egna beskrivningar av teorin. Det har därmed ingen betydelse att ar-

tiklarna är från andra årtal än teorierna då det fortfarande är upphovsmannens tankar och be-

skrivningar som framkommer. 

Det sista delkriteriet, där möjlighet att styrka och konfirmera diskuteras, innebär att forskaren 

inte medvetet ska ha låtit sina personliga åsikter eller teoretiska inriktning influera forsk-

ningen (Bryman & Bell 2005). Detta har undvikits genom att artiklar valts utifrån motivat-

ionsforskningens ämnesområde, för ge arbetet mer styrka och trovärdighet. Det har även an-

vänts sekundärkällor som skriver om dessa teorier, men i de flesta fall har avgränsning gjorts 

till de artiklar som refererar till originalförfattaren. Detta gör att vissa av källorna kan före-

falla tillförlitligare än andra, men de kompletterar även varandra i sitt innehåll och bidrar med 
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andra synpunkter på ämnet. Exempelvis kan de bidra med kritik som den ursprungliga upp-

hovskällan kan ha bortsett från. 

2.3.2.1. Artiklar 

Som nämnt under “Tillvägagångssätt” används två artiklar som inte är Peer Reviewed. Den 

ena, av Badubi (2017), hittades på Google men granskades för sin trovärdighet på Ulrichweb 

då den upplevdes vara mycket användbar till arbetet. Den andra är en artikel av Herzberg 

(1987) som är upphovsman till tvåfaktorteorin. Artikeln handlar om Herzbergs egen teori vil-

ket gör att denna artikel ändå kan bibehålla sin styrka genom att teorins upphovsman har be-

skrivit den. Detta kan ge en bättre förståelse för artiklarnas innehåll och därigenom förebygga 

misstolkningar. 

2.3.2.2. Tabeller och Figurer         

För att förtydliga arbetet samt göra det snabbare och enklare för läsaren att förstå och följa 

det som behandlas har ett antal tabeller och figurer tagits fram. Tabellerna är till för att fören-

klat och sammanfattat visa upp information för läsaren som kan ge en översiktlig bild av vad 

som står i texten. Att en analystabell valdes för att visa upp de resultat som framkom i ana-

lysen var eftersom det gav en enkel och smidig överblick. De figurer som behandlas är de 

som berör de olika motivationsteorierna. Dessa har som syfte att förenkla beskrivningen av 

de olika teorierna. Då det funnits möjlighet samt figurerna ansetts vara tydliga och förkla-

rande har figurer framtagna av upphovsmännen själva använts för att illustrera teorierna. Res-

terande figurer är noggrant efterforskade och framtagna av författarna till denna uppsats. 

Dessa egen konstruktioner är tänkta att visa en tydlig, korrekt och övergripande bild av det 

som motivationsteorierna berör.  
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3. Referensram 

Denna del av arbetet definierar begrepp samt erbjuder en översikt över den litteratur som se-

dan används för att framställa en analysmodell. För att nå fram till denna analysmodell an-

vänds kodningen som beskrivs av Corbin och Strauss (2008).  

3.1. Definition av motivation    

Motivation är ett svårdefinierat, komplext och mångfacetterat begrepp som inrymmer flera 

olika delar beroende på inom vilken kontext det betraktas (Mitchell 1982). För att det ska bli 

möjligt att använda och förstå begreppet motivation är det därför viktigt att det definieras och 

specificeras (Hein 2012). Det finns därav ett antal definitioner av motivation som både liknar 

varandra och skiljer sig åt (Rai 2004). Ett urval av dessa återfinns nedan.  

Mitchell (1982) menar att i ett sammanhang med icke-akademiker beskrivs motivation som 

att en individ vill och försöker prestera. Wiley (1997) anser istället att motivation handlar om 

olika faktorer som påverkar beteenden och arbetsprestationen. Hein (2012, s. 13) använder en 

annan definition av motivation som både Weiner (1992) och Franken (2002) använt sig av: 

“Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst bete-

ende gentemot ett givet mål.”  

En liknande definition som den ovanstående av Hein (2012) återfinns även om motivation 

slås upp i Nationalencyklopedin där motivation beskrivs vara en “...psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalen-

cyklopedin u.å.). Denna definition kan kopplas till den av Mitchell (1982) som hävdar att mo-

tivation är en psykologisk process som kan kopplas till individers beteenden. Rai (2004, s. 

43) definierar istället motivation som “... the willingness to exert a high level of effort to-

wards organisational goals, conditioned by the employee’s ability to satisfy some individual 

need.”  

De ovanstående definitionerna av motivation kan härledas till olika kontextuella samman-

hang. Det leder återigen till ett konstaterande kring att begreppet motivation skiljer sig åt i 

olika situationer, som Mitchell (1982) konstaterar. I detta arbete kommer ovanstående definit-

ion av Hein (2012), Weiner (1992) och Franken (2002) användas, alltså att motivation inne-

fattar de faktorer som påverkar beteenden för att ha möjlighet att nå ett visst mål. Denna defi-

nition möjliggör därav för användandet av allmänna och specificerade teorier eftersom det är 
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en bredare definition av motivation som berör både generella och arbetsrelaterade kontexter. 

Motivation kan även delas in i inre och yttre faktorer, varför dessa kommer förtydligas nedan.  

3.1.1. Inre motivation 

Inre motivation anses vara ett medfött beteende och har fungerat som ett verktyg för att över-

leva, det uppfattas därför som livsviktigt för individen (Pinder 1998). Ahl (2004) beskriver att 

inre motivation syftar till de faktorer hos en individ som skapar ett självuppfyllande. Detta 

innebär att klara sig utan hjälp eller att klara av något själv, det är därmed de aspekter som 

finns inom individen. Pinder (1998) menar att känsla av ökad egen kompetens och självbe-

stämmande uppstår under och efter en aktivitet som drivs av inre motivation. När en män-

niskas beteenden eller aktiviteter drivs av inre motivation genomförs aktiviteterna med en 

känsla av välbehag och därav med högre chans till fulländade (Ibid.).  

3.1.2. Yttre motivation 

Enligt Ahl (2004) är yttre motivation svårare att tydligt definiera då den logiskt sett borde 

vara det motsatta till den inre motivationen, men så är inte fallet. Yttre motivation beskrivs 

som tillfredsställelse av återkommande, fysiska behov, exempelvis törst och hunger (Ibid.). 

Yttre motivation är enligt Pinder (1998) relaterat till de belöningar som genereras av prestat-

ion och utförda handlingar. De yttre belöningarna används för att mildra eller tillgodose be-

hov såsom hunger, gemenskap och värme samt syftar vanligtvis till lön, befordran och relat-

ionen till kollegor.  

3.2. Litteraturöversikt 

För att skapa en översikt av liknande arbeten utförda av andra författare återfinns här en litte-

raturöversikt. Denna översikt lyfter fram vilka teorier författarna till artiklarna valt att an-

vända samt några kategorier som de använder för att jämföra teorierna. Dessa kategorier 

kommer förklaras tydligare under nästkommande rubrik för att senare i arbetet användas för 

att analysera teorierna i detta arbete.   

Ahl (2004) studerar och jämför 21 klassiska motivationsteorier och visar hur de ser på män-

niskan samt vad individer har för drivkrafter, vilket är den kategori som hämtas från denna 

källa. Ahl (2004) hävdar att forskare tidigare har försökt integrera de olika teorierna till en 

enda övergripande teori, men uppfattar detta som svårt att genomföra. Denna svårighet upp-

kommer eftersom teorierna utgår från olika människosyner. Man bör därför se teorierna som 

alternativ till varandra snarare än komplement (Ibid.). Det är anledningen till att just denna 
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författare valt att endast erbjuda en överblick av teorierna. De teorier från Ahl (2004) som 

detta arbete kommer använda är: Vrooms förväntningsteori (Expectancy Theory), McGregors 

teori X och Y (X and Y Theories), Maslows teori om behovshierarki (Hierarchy of needs), 

McClellands behovsteori (Need Theory) samt Herzbergs tvåfaktorteori (Two-Factor Theory). 

Ehiobuche (2013) jämför åtta teorier genom att beskriva dem samt deras styrkor och begräns-

ningar. Vidare visar Ehiobuche (2013) även inom vilket paradigm teorierna är användbara 

samt förklarar hur ledare bör förhålla sig till dem för att de ska fungera optimalt. Styrkorna, 

begränsningarna och paradigmen används som kategorier i denna uppsats. En slutsats som 

Ehiobuche (2013) når är att dessa motivationsteorier förklarar olika aspekter av motivation 

och att ledningen på en arbetsplats kan ha användning för dem om de används med försiktig-

het och noggrannhet. Detta arbete kommer använda sig av alla teorier från Ehiobuche (2013), 

dessa är: Herzbergs tvåfaktorteori, Maslows teori om behovshierarki, McGregors teori X och 

Y, McClellands behovsteori, Vrooms förväntningsteori, Alderfers ERG teori (ERG theory), 

Adams rättviseteori (Equity Theory) och Lockes målsättningsteori (Goal Setting Theory).  

Rai (2004) undersöker huruvida uppmuntran och belöningar har någon inverkan på individers 

motivation och menar att vad som motiverar skiljer sig åt eftersom människor är olika och 

har olika behov. Rai (2004) jämför åtta motivationsteorier med utgångspunkt i vilken typ av 

belöningssystem som användes då teorin uppkom. Belöningssystem lyfts ut som en kategori 

som kommer användas i denna uppsats. Genom att studera belöningssystem ställs de motivat-

ionsteorier som antar att individer motiveras av monetära belöningar mot de med psykolo-

giska belöningar. En slutsats som Rai (2004) når är att det inte upplevs finnas någon direkt 

länk mellan finansiella belöningar och anställdas prestation, trots att detta lyfts fram som en 

tidigare utgångspunkt. Monetära belöningar ses heller inte alltid som en belöning utan mer 

som en rättighet, varför lön ofta inte benämns som motiverande av teoretiker. Från Rai (2004) 

har följande teorier använts i denna uppsats: Maslows teori om behovshierarki, Herzbergs 

tvåfaktorteori, McGregors teori X och Y, McClellands behovsteori, Lockes målsättningsteori 

samt Vrooms förväntningsteori.  

Rhee och Sigler (2005) beskriver hur samhället sett ut från 1900-talet till 2000-talet, för att 

sedan spekulera kring hur det möjligen kan komma att utspela sig i framtiden. Denna tidspe-

riod delas in i sju olika steg där författarna lyfter fram vilka aspekter som präglat de olika 

tidsperioderna för att sedan ha möjlighet att diskutera varför motivationsteorierna som upp-

kom under just denna tidsperiod ser ut som de gör. Rhee och Sigler (2005) beskriver kortfat-
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tat några motivationsteorier och använder sedan dessa för att identifiera varför de olika tids-

perioderna sett ut som de gjort. Teorierna sammanställs i en tabell där författarna även valt att 

lyfta in vad som präglat de olika tidsperioderna då teorierna uppkommit. De punkter som 

jämförs är exempelvis ekonomiska och politiska aspekter samt vad som drev individer under 

just den tidsperioden. Dessa kategorier används vidare i detta arbete. Från denna artikel kom-

mer följande teorier användas: Maslows teori om behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorteori, 

McGregors teori X och Y, McClellands behovsteori, Adams rättviseteori, Vrooms förvänt-

ningsteori och Lockes målsättningsteori.  

3.3. Definition av kategorier 

Från ovanstående litteraturöversikt återfinns här de kategorier som kommer användas för att 

jämföra teorierna. Kategorierna definieras för att skapa en tydligare förståelse för vad de in-

nebär. Teorierna analyseras sedan med hjälp av dessa kategorier.  

3.3.1. Drivkrafter och syn på människan 

Rhee och Sigler (2005) beskriver att människor har en dominerande drivkraft som gör att de 

förmår sig till att arbeta, och som motiverar dem till att fortsätta arbeta. Ahl (2004) visar ex-

empelvis att människor kan motiveras av grupptillhörighet, kognitiva scheman och behov. 

Enligt Ahl (2004) kan människan ses som ekonomisk, social, fysisk, läraktig, kunskapande, 

behovsstyrd eller prestationsinriktad. Detta anses vara beroende på vilket årtionde det talas 

om. Den ekonomiska, sociala, fysiska och läraktiga människan kommer inte behandlas vidare 

i denna uppsats eftersom de inte återfinns i någon av teorierna som valts ut. Teorier om den 

kunskapande människan antar att människors beteenden kan förstås endast då studier utförs 

för att undersöka människors tankar. Här fick individen större fokus eftersom olikheter upp-

märksammades. Den behovsstyrda människan antas drivas av en strävan mot att förverkliga 

sig själv eftersom detta ses som målet med att tillfredsställa sina personliga behov. Till sist 

återfinns den prestationsinriktade människan, här antas att det inte är belöningen, utan snarare 

prestationen i sig, som driver individen till att handla (Ibid.).  

3.3.2. Styrkor 

Ehiobuche (2013) använder begreppet styrkor för att analysera vad inom teorierna som gör 

dem väsentliga och vilka specifika punkter som gör dem användbara.  
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3.3.3. Begränsningar 

Begreppet begränsningar används för att identifiera vart teorierna brister i sin användning, 

exempelvis genom att inte täcka ett visst område eller genom att beröra ett ämne otillräckligt 

(Ehiobuche 2013).  

3.3.4. Paradigm 

Begreppet paradigm används av Ehiobuche (2013) för att beskriva när teorierna anses vara 

passande att tillämpa. Det handlar i de flesta fall om huruvida teorierna är generella eller ar-

betsrelaterade. De generella teorierna är mer övergripande, medan de arbetsrelaterade är in-

riktade på specifika områden (Ibid.).   

3.3.5. Belöningssystem 

Rai (2004) beskriver belöningssystem som det utfall som kommer av en prestation och som 

motiverar en individ till att fortsätta arbeta. Belöningssystemet delas in i monetärt och icke 

monetärt system där de monetära systemet är av finansiell karaktär, exempelvis bonussystem, 

lön, pension, semesterersättning och sjuklön. Det icke monetära belöningssystemet berör fak-

torer som istället kan ses som uppfyllande för individen själv, såsom uppskattning, intressant 

arbete och frihet avseende bestämmande av arbete (Ibid.). 

3.3.6. Ekonomi i omvärlden 

Rhee och Sigler (2005) förklarar det ekonomiska läget i omvärlden med vad som fungerar 

motiverande för människor. Exempelvis kan effekterna från den stora Depressionen synas i 

hur motiverade människor var till att arbeta hårdare för att undvika att hamna i den sitsen 

igen (Ibid.). De menar även att detta är en faktor som påverkat att teorierna ser olika ut bero-

ende på från vilken tidsperiod de uppkommit.  

3.3.7. Politik i omvärlden 

Rhee och Sigler (2005) beskriver att olika politiska aspekter har påverkat motivationen hos 

människor. De påtalar vidare att krig som Andra världskriget, Kalla kriget, Koreakriget och 

det Vietnamkriget haft inverkan på de olika motivationsteorierna. Även politiska ledare har 

haft en direkt inverkan på arbetstillfällen och därför ses tillika presidenter vara delaktiga i det 

som skapat motivation.  
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3.4. Analysmodell 

Tabell 2. Analysmodell 

 

 

Tabell 2 presenterar en överblick av de kategorier och motivationsteorier som används i arbe-

tet. Både analysmodellen och kategorierna är baserade på ovanstående litteraturöversikt. 

Vilka kategorier som återfinns i vilken artikel går därför att läsa under rubriken “Litteraturö-

versikt” och kommer inte upprepas här. Kategorierna används för att analysera specifika äm-

nen inom nämnda teorier, vilket sedan kan användas för att jämföra teorierna med varandra. 

Kategorierna “drivkrafter” och “syn på människan” är separata i litteraturöversikten men de 

upplevs beröra liknande aspekter. De har därför slagits samman i denna uppsats. 
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4. Motivationsteorier 

För att underlätta kartläggningen och skapa en kontextuell förståelse av teorierna, har en be-

skrivning av varje teori tagits fram. Dessa kommer både att fungera som stöd för läsarens för-

ståelse och som underlag för den analys som senare kommer att presenteras i en tabellöver-

sikt. Teorierna presenteras i kronologisk ordning eftersom detta underlättar läsningen och för-

ståelsen då delar av vissa teorier bygger på tidigare teorier. Under varje teori återfinns figurer 

som förtydligar teorierna och syftar till att underlätta för läsaren.  

4.1. 1954 - Teori om behovshierarki - Abraham Maslow 

Maslows teori om behovshierarki består av fem nivåer av behov (Badubi 2017; Ehiobuche 

2013; Pinder 1998). Människor motiveras av att uppfylla dessa behov för att ha möjlighet att 

gå vidare mot tillfredsställelse av nästa (Ibid.). I hierarkisk ordning, som indikerar vilket som 

måste tillfredsställas först, är dessa fem nivåer: fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av 

gemenskap, behov av uppskattning och behov av självförverkligande (Badubi 2017; Rhee & 

Sigler 2005). Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2017) samt Hein (2012) menar att 

människor strävar efter att nå den högsta nivån och motiveras därför till att ständigt sträva ef-

ter att uppfylla nästa nivås behov. Vidare framgår att det finns två grundläggande antaganden 

inom denna teori: (1) Då ett behov är uppfyllt är det inte längre ett behov, och (2) ett behov 

som redan är tillfredsställt kommer inte vara motiverande för individen (Maslow, 1943). I 

samband med detta lyfter Hein (2012) fram att eftersom ett behov som länge blivit tillfreds-

ställt inte längre ses som ett behov övergår det istället till att bli ett potentiellt behov. Indivi-

der känner av denna typ av behov först då de under en lång tid inte blivit tillfredsställda 

(Ibid.). 

Maslow (1943) visar att de behov som är startpunkten för teorin är de fysiologiska behoven 

(The physiological needs), exempelvis hunger och törst. Dessa behov är de mest övermäktiga 

av alla behov inom teorin eftersom en person som saknar allt i livet antas sträva efter denna 

typ av behov mer än något annat (Ibid.). När de fysiologiska behoven sedan är uppfyllda upp-

kommer nästa behov, trygghetsbehovet (The safety needs) (Maslow 1943). Detta behov fun-

gerar i grund och botten på liknande sätt som de fysiologiska behoven, om än i mindre grad. 

Individen kommer med stor sannolikhet fokusera fullt ut på detta behov och när det väl är 

uppfyllt kommer fokus istället läggas på något annat. Innebörden av behovet är att en männi-

ska strävar efter att känna trygghet och att i stort sett allt annat blir mindre viktigt. Maslow 
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(1943) menar att eftersom de som lever i ett civiliserat samhälle antas ha möjlighet att stän-

digt uppfylla både de fysiologiska och trygghetsbehoven kommer dessa behov vara potenti-

ella behov. Individerna behöver därför inte oroa sig över att uppfylla dessa.  

Nästkommande behov, behovet av gemenskap (The love needs), framkommer då båda 

ovanstående behov är relativt väl tillfredsställda (Maslow 1943). Detta behov handlar om att 

både erbjuda och erhålla kärlek och tillhörighet. Individen kommer prioritera detta behov 

över allt annat och det finns en risk för att denne inte längre minns att när hungern hägrade 

fanns inte en tanke på kärlek (Ibid.). Näst längst upp i behovshierarkin återfinns behovet av 

uppskattning (The esteem needs). Detta behov kan delas in i två underkategorier, nämligen 

behovet för styrka, prestation och självständighet samt behovet för prestige, igenkännande 

och uppskattning (Maslow 1943). Den huvudsakliga innebörden med detta behov är att alla 

människor har ett behov av att respektera sig själv och sina medmänniskor (Ibid.). Detta 

handlar därmed om en önskan att känna sig tillräcklig, kompetent och självsäker samtidigt 

som individen strävar efter beröm, uppmärksamhet och bekräftelse från andra. Allra längst 

upp i behovshierarkin finns behovet av självförverkligande (The need for self-actualization). 

Detta behov innefattar att en individ ska göra det denne faktiskt önskar göra och är lämpad 

för, annars kan individen känna sig rastlös och missnöjd (Maslow 1943). Behovet kommer 

skilja sig åt från person till person eftersom en individ kan önska vara en elitidrottare medan 

en annan kan önska vara en målare. ”What a man can be, he must be.” (Maslow 1943, s. 

382).  

 

 

Figur 4.1. Maslows behovshierarki (Egen konstruktion) 
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4.2. 1959 - Tvåfaktorteori - Frederick Herzberg  

Herzberg (1974) förklarar att tvåfaktorteorin består av två olika faktorer som påverkar 

huruvida en anställd känner tillfredsställelse med sitt arbete. Vad som påverkar en anställd till 

att känna motivation och arbetstillfredsställelse är en uppsättning arbetsfaktorer (Ibid.). Det 

som får en anställd att känna sig omotiverad och otillfredsställd på arbetsplatsen är en annan 

uppsättning arbetsfaktorer. Det finns därmed ingen direkt skala som visar hur mycket en viss 

variabel avgör om en anställd upplever tillfredsställelse (Herzberg 1974). Det är snarare olika 

arbetsfaktorer som påverkar detta, vilket är anledningen till att teorin heter just tvåfaktorteo-

rin (Ibid.).  

De arbetsfaktorer som påverkar en anställd till att bli mer tillfredsställd och därmed motive-

rad till att arbeta kallas motivationsfaktorer (Herzberg 1974). Detta är de faktorer som berör 

arbetets innehåll. Dessa faktorer tar i beaktande hur intressant arbetet är, hur individen kan 

prestera och göra framsteg inom arbetet, om denne får erkännanden för sin prestation samt 

hur meningsfullt arbetet uppfattas vara och om det finns specifika ansvar för varje individ 

(Ibid.). Arbetsfaktorer som påverkar anställda till att bli otillfredsställda kallas istället hygien-

faktorer (Herzberg 1974). Detta är de faktorer som innefattar hur bra de anställda blir behand-

lade. Här handlar det exempelvis om kontexten av arbetet, företagspolicys, administration av 

arbete, tillsyn och övervakning, arbetsplatsrelationer mellan anställda, lön och status på ar-

betsplatsen (Ibid.). 

Herzberg (1987) konstaterar att arbetstillfredsställelse och otillfredsställelse inte är motsatser 

till varandra. De påverkas av olika variabler och existerar därmed på två olika skalor. Motsat-

sen till den ena faktorn är snarare avsaknaden av samma faktor (Ibid.). Exempelvis är avsak-

naden av arbetstillfredsställelse motsatsen till arbetstillfredsställelse. Vidare kan hygienfak-

torerna och motivationsfaktorerna kopplas till inre och yttre motivation (Hein 2012). Där hy-

gienfaktorerna kan sägas vara den yttre motivationen och motivationsfaktorerna den inre mo-

tivationen (Ibid.). Det kan därmed anses viktigt att tillgodose båda dessa behov för att en an-

ställd ska känna sig tillfredsställd och ha möjlighet att prestera bättre. 

Det är viktigt att särskilja begreppen hygien och motivation (Hein 2012). Detta eftersom hy-

gienfaktorer används för att förebygga missnöjen och anses vara något som behöver finnas 

för att en anställd ska ha möjlighet att bli motiverad. De är däremot inte motiverande i sig 

(Ibid.). Om hygienfaktorerna inte är tillgodosedda skapas missnöje och arbetarna kommer då 

inte prestera på en optimal nivå. Om de däremot är uppfyllda blir de anställda automatiskt 
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mer nöjda med det utförda arbetet. När motivationsfaktorerna uppnås skapas en ökad till-

fredsställelse som kan öka toleransen mot ouppnådda hygienfaktorer (Ibid.). Hygienfaktorer 

kan endast göra arbetet mer uthärdligt, varför de inte kan bidra till ökad motivation. 

 

 

Figur 4.2. Översikt av Herzberg tvåfaktorteori  

(Egen konstruktion, inspiration från Hein 2012; Herzberg 1987) 

4.3. 1960 - Teori X och Y - Douglas McGregor 

Enligt Ehiobuche (2013) och Hein (2012) utvecklades teori X och Y med syftet att användas 

av ledare inom företag för att skapa ekonomiska fördelar genom att ta hänsyn till de individer 

som arbetar i produktionen. Inom teorin finns därmed två skilda grupper av människor och 

hur respektive grupp motiveras till effektivt arbete skiljs därmed åt. Individer tillhörande teori 

X uppfattas ha ett medfött ogillande för arbete och vill därför inte arbeta om de inte blir 

tvingade (McGregor 1966). De saknar ambition, vill helst bli ledda av andra, är själviska, 

ovilliga att förändras och likgiltiga för organisationens mål (Pinder 1998). Det krävs därför 

bevakning och kontroll från ledningens sida under arbetets gång, för att säkerställa att de ut-

för sina arbetsuppgifter (McGregor 1966). McGregor (1966) påtalar vidare att det som moti-

verar individerna tillhörande teori X är grundat i belöning och bestraffning. De motiveras 

även av klara direktiv kring vad som ska utföras inom vilken tidsram (Badubi 2017). Indivi-

derna inom teori X ses även som undflyende från ansvar och med ett behov av säker anställ-

ning (Ibid.). 

McGregor (1966) påpekar att teori Y antar motsatsen till ovanstående och individer anses 

istället motiveras av ansvar och egenkontroll. McGregor (1966) tillägger även att människan 

inom denna teori naturligt vill arbeta, har ett driv för att lära och är kreativ. Pinder (1998) 

framhåller att individer inom teori Y inte är passiva till sin natur, utan att passivitet är snarare 

en reaktion på hur de blir behandlade inom organisationen. Individerna inom teori Y upplevs 
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vara en dynamisk och arbetsvillig grupp som till stor del motiverar sig själva och därmed be-

höver ledare som kan anpassa sig efter gruppen (McGregor 1966). Detta innebär att indivi-

derna svarar bättre på en avslappnad och mindre kontrollerad ledarstil, som tar tillvara på an-

ställdas energi och entusiasm (Ehiobuche 2013; Pinder 1998). Vidare påpekar Badubi (2017) 

att motivation inom teori Y anses vara något som kommer inifrån, vilket medför att externa 

faktorer inte har särskilt stark påverkan.  

 

 

Figur 4.3. Översikt av McGregor teori X och Y (Egen konstruktion) 

4.4. 1961 - Behovsteori - David McClelland 

McClelland (1967) menar att teorin ser behov som något som människor förvärvar genom 

sina erfarenheter. Det framgår därmed att behoven ständigt påverkas av olika faktorer över 

tid, exempelvis individens uppväxt eller förändrade livsvillkor (Hein 2012). McClelland 

(1967) understryker att även miljö och dess klimat kan ha en möjlig inverkan på dessa fak-

torer. McClelland (1967) beskriver vidare att teorin bygger på maktbehov (Need for power), 

behov av gemenskap (Need for affiliation) och prestationsbehov (Need for achievement). 

Individer med ett stort maktbehov motiveras av att ha kontroll för att påverka andra 

(McClelland 1967). De stimuleras av konkurrens och återfinns därför ofta som högt uppsatta 

chefer (Ibid.). Eftersom dessa individer strävar efter att ha inflytande över andra människor är 

det en fördel att de ofta har lätt för att kommunicera (Ehiobuche 2013). De har då möjlighet 

att använda denna förmåga för att övertyga andra människor. McClelland (1967) hävdar att 

denna typ av individer ofta tar många risker och sätter upp omöjliga mål för sig själva. De gör 

detta eftersom deras önskan att påverka andra är större än deras önskan att faktiskt uppnå nå-

got (Ibid.). Människor med ett stort behov av gemenskap strävar istället efter att vara om-

tyckta och accepterade (Ehiobuche 2013; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2017). De är 

intresserade av att stärka sina relationer till andra människor och strävar efter harmoniska re-

lationer för att därigenom ha möjlighet att undvika konflikter (Ibid.). Hein (2012) menar att 
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dessa individer föredrar att arbeta i team för att ha möjlighet att arbeta nära sina kamrater. För 

att bli accepterade anpassar de sig därför ofta till de normer som finns inom den givna grup-

pen. 

Det behov som enligt McClelland (1967) uppfattas som viktigast inom teorin är prestations-

behovet. Detta behov kan anses vara en slags inre motivation eftersom det upplevs vara något 

som individen själv styr över (Ibid.). De som har denna typ av behov strävar efter att uppfatt-

tas som framgångsrika och fokuserar ständigt på hur de kan uppnå bättre resultat och därige-

nom ha möjlighet att åta sig fler utmaningar. De uppfattas vara resultatorienterade människor 

som ställer upp utmanande mål för sig själva som de sedan strävar efter att uppnå 

(McClelland 1967). Dessa individer arbetar helst på egen hand eller med andra som har 

samma typ av prestationsbehov (Hein 2012). Detta eftersom de inte upplever det tillfredsstäl-

lande att arbeta nära individer som saknar prestationsbehovet (Ibid.). De prestationsinriktade 

har ofta ett starkt behov av feedback eftersom de strävar efter att förbättra sin prestation 

(Ehiobuche 2013; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2017). Till skillnad från individer 

med maktbehov dras de med prestationsbehov till måttliga risker och utmaningar, de undvi-

ker därmed helst både låg- och högrisksituationer (McClelland 1967). 

 

 

Figur 4.4. Översikt av McClelland behovsteori (Egen konstruktion) 

4.5. 1963 - Rättviseteori - John Stacey Adams  

Teorin har fokus på att orättvisa väcker reaktioner hos individen som försöker skapa balans 

(Hein 2012). Rättviseteorin förklarar människors beteenden i situationer av upplevd orättvis 

behandling i jämförelse med andra likvärdiga individer (Ibid.). Adams (1963) framhåller att 

förståelse för rättvisa och orättvisa är viktigt, vare sig man ämnar främja social rättvisa eller 

minska ekonomiska olikheter. Trots att rättvisa och orättvisa uppfattas vara basala begrepp är 

dem ofta inte helt enkla att förstå (Ibid.). Inom denna teori ses rättvisa inte endast som att in-

dividen ska få en rättvis lön och orättvisa handlar inte endast om att individen är underbetald. 

Det handlar istället om att individen upplever orättvisa om dennes belöning inte överensstäm-

mer med den prestation som lagts ner, i jämförelse med andra individer. Adams (1963) menar 

att detta samband därmed gäller både då individen är över- och underbetald.  
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Adams (1963) betonar att individen inom rättviseteorin beräknar huruvida det utförda arbetet 

resulterat i tillfredsställande belöning, och därmed kan antas vara i balans. Detta jämförs se-

dan med den balans som andra individer i närheten uppfattas känna. Att människor jämför sig 

med varandra tyder även på att människor önskar att bli rättvist behandlade (Ehiobuche 2013; 

Pinder 1998). Hur väl denna önskan är uppfylld bedöms genom jämförelser med de männi-

skor som anses tillhöra individens referensgrupp, vilka är de som individen uppfattar vara lik-

värdiga sig själv. Adams (1963) beskriver att om en individ upplever orättvisa kommer denne 

agera för att uppnå rättvisa genom att återställa balansen mellan prestation och belöning. 

Detta gäller även vid de tillfällen då orättvisan uppfattas vara gentemot någon annan (Hein 

2012). Ju större denna skillnad i rättvisa upplevs vara, desto mer frustrerad kommer individen 

bli eftersom denne strävar efter att återställa balansen (Ehiobuche 2013; Pinder 1998). Balan-

sen återställs genom att exempelvis försämra arbetsinsatsen, begära förflyttning eller påverka 

sina kollegor till att vilja lämna arbetsplatsen (Ibid.). 

 

 

Figur 4.5. Adams rättviseteori (Egen konstruktion) 

4.6. 1964, 1968 - Förväntningsteori - Victor Vroom; Lyman Porter, Ed-

ward Lawler 

Enligt Hein (2012) kan förväntningsteorin ses som ett komplement till andra behovsteorier. 

Den stämmer överens med andra teorier kring antaganden om att behov är en källa till bete-

ende, men hävdar att detta i sig inte är en tillfredsställande förklaring till varför en individ 

agerar på ett specifikt sätt (Ibid.). Vroom (1964) definierar förväntan (expectancy) som för-

hoppningen om att en särskild handling kommer följas av ett visst utfall. Vroom (1964) me-

nar att om det finns en förväntan kring att hårdare arbete leder till större belöningar kommer 

individen att anstränga sig ytterligare om denne tror sig ha möjlighet att nå belöningen. 
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Vroom (1964) påpekar vidare att en individs motivation till stor del beror på dennes förvän-

tan om huruvida den belöning som kan erhållas upplevs tillfredsställande i relation till hur 

mycket arbete som krävs. Steel och König (2006) samt Vroom (1964) påpekar även att det 

inom förväntningsteorin finns antaganden om att individer har två överväganden att göra vid 

ett val. För det första bör ett övervägande göras kring hur stor sannolikheten är att det öns-

kade utfallet faktiskt kommer uppnås. Sedan krävs reflektion över hur mycket det förväntade 

utfallet faktiskt är värt för individen (Ibid.).  

Förväntningsteorin antar att beteenden har sitt ursprung i val som individen genomfört med-

vetet och att dessa kommer stödja individens välmående (Pinder 1998; Ehiobuche 2013). 

Detta beror på att de motiveras av att välja ett specifikt beteende för att därigenom möjligtvis 

uppnå det förväntade resultatet (Ibid.). Utifrån Vrooms förväntningsteori kan det konstateras 

att om en medarbetare inte ser det som särskilt sannolikt att handlingarna leder till ett positivt 

resultat kommer denne heller inte vara motiverad (Hein 2012). Vroom (1964) menar att teo-

rin därmed förhåller sig till ett element av risk. Där alla handlingar vägs mot risken att miss-

lyckas samt mot möjligheten att lyckas. Individen motiveras av möjligheten att nå det förvän-

tade resultatet utifrån en beräkning av sannolikheten att lyckas med handlingen (Ibid.).  

Det finns brister med Vrooms förväntningsteori (Pinder 1998; Hein 2012). Det är anled-

ningen till att Porter och Lawler byggt vidare på förväntningsteorin och utvecklat en modell 

för hur förväntningar och motivation följer varandra, men även hur de är relaterade till arbets-

tillfredsställelse (Hein 2012). Porter och Lawlers modell innehåller element från både 

Vrooms förväntningsteori och andra motivationsteorier, och kan därför delvis ses som en 

sammanställning av motivationsteorier (Porter & Lawler 1968). Grundidén med denna ut-

veckling är att en individs vilja att handla beror på dennes förväntningar om eventuella kon-

sekvenser med en viss handling (Ibid.). Viljan beror även på om individen upplever att hand-

lingen kommer resultera i någon form av värde och huruvida individen anser att det finns till-

räckligt stor sannolikhet för att handlingen kommer ge förväntad belöning. Porter och Lawler 

(1968) anser att de samband som Vroom lyfter fram inte är tillräckliga. De påstår istället att 

även andra saker kan påverka om individen kommer agera eller ej (Ibid.). Exempelvis kan 

kompetensnivå och medvetenhet om vad uppgiften innebär påverka (Pinder 1998).  

Inom förväntningsteorin i allmänhet finns det enligt Pinder (1998) och Hein (2012) tre grund-

begrepp: valens, instrumentalitet och förväntning. Då en individ väljer mellan två eller fler 

alternativ kommer denne ha en viss preferens, detta kallas valens. Sambandet mellan en 

handling och resultatet av denna handling kallas för instrumentalitet, en viss handling leder 
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därmed till ett bestämt resultat. Vidare beskriver förväntning det förhållande som finns mel-

lan handling och resultat. Förväntning anger därmed en personligt uppfattad sannolikhet för 

att en given handling ska leda till ett visst resultat. Se figur 4.6 för en förenklad överblick av 

hur valens och förväntning leder till motivation.  

 

 

Figur 4.6. Vroom förväntningsteori (Hein 2012) 

 

 

Figur 4.7. Porter och Lawler förväntningsteori (Porter & Lawler 1968) 

4.7. 1968 - Målsättningsteori - Edwin Locke  

Locke (1968) understryker att utgångspunkten i målsättningsteorin är att uppsatta mål har en 

direkt inverkan på individuell prestation. Målsättningsteorin fokuserar på människor som in-

divider med behov av självförverkligande (Hein 2012). De har en önskan att känna att deras 

egna värderingar speglas i det arbete som ska utföras för att därigenom känna motivation. Te-

orin fokuserar även på att individer önskar känna sig tillräckliga som de är, samtidigt som 

personlig utveckling fortfarande är önskvärt (Ibid.).  

Forskning visar att mål är den gemensamma nämnaren inom motivation och ett frekvent åter-

kommande tema för psykologiska förklaringar till hur motivation fungerar (Latham 2007). 

Locke (1968) beskriver huvudfunktionen med mål som att de lägger fokus på framtiden och 

det åtråvärda målet, och därav motiverar för fortsatt prestation. Mål kan därför göra det en-

klare för individer att härda ut vägen mot önskvärt tillstånd. Rhee och Sigler (2005) visar att 

för att mål ska vara effektiva måste de även vara specifika, utmanande och möjliga att nå.  

Valens Motivation Förväntning 
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För att ha möjlighet att förutse hur en individ ska bete sig i vissa situationer krävs kunskap 

om hur värderingar formar mål hos den enskilde individen (Latham 2007). Mål definierar vad 

som behöver göras och hur stor ansträngning som krävs för dess uppfyllelse, vilket fungerar 

motiverande då det ger direktioner om rätt handlingar i önskvärd riktning (Ibid.). Locke 

(1968) definierar tre olika sätt på vilket ett mål påverkar individens handling: 1) Mål skapar 

klara riktlinjer och direktioner genom att ge en indikation om vilka handlingar och beteenden 

som är relevanta att utföra för att uppnå målet. 2) Mål är viktigt eftersom det avgör vilken 

mängd ansträngning som tillsätts handlingarna. 3) Mål fungerar motiverande då målets värde, 

och hur väl målet speglar individens personliga värderingar, är avgörande för en individs ut-

hållighet och ansträngning att nå uppsatta mål. Ju svårare ett mål anses vara, desto starkare 

behöver målets värde vara för att individen ska uppleva att det är tillfredsställande (Ibid.).  

Mål skapar en klar bild av en början och ett slut, vilket gör det enklare att kartlägga hand-

lingar och beteenden som arbetar mot målet (Latham 2007). Kunskap och kompetens att nå 

målet är relevant för huruvida mål ska fungera som motiverande eller inte. Målet kan annars 

uppfattas som ouppnåeligt för individen. En oförmåga till måluppfyllelse resulterar i bris-

tande uthållighet (Ibid.). Latham (2007) menar vidare att måluppfyllelse skapar en känsla av 

självutvecklande och självuppfyllande. Sammantaget visar detta att specifika och utmanande 

mål tillsammans med tillräcklig kunskap fungerar motiverande och skapar bättre prestation 

hos anställda (Ibid.).  

 

 

Figur 4.8. Locke målsättningsteori (Egen konstruktion) 

4.8. 1969 - ERG Teori - Clayton Alderfer  

Alderfer (1969) ansåg att det fanns möjlighet att utveckla Maslows teori om behovshierarki 

för att uppnå en förbättrad förståelse för innehållet. Därför uppkom ERG teorin som en ut-

veckling på Maslows teori. ERG teorin reducerar Maslows fem behovskategorier till tre: ex-

istensbehov, relationsbehov och utvecklingsbehov (Ibid.). Alderfer (1969) belyser att likt 

Maslows tankar om en hierarki innefattar även ERG teorin någon form av behovshierarki. 
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Teorin anser dock att fler behov har möjlighet att vara aktiva samtidigt vilket resulterar i att 

hierarkin inte är strikt (Ibid.).  

Enligt Alderfer (1969) motsvarar existensbehovet i ERG teorin det fysiologiska behovet och 

en del av trygghetsbehovet i Maslows teori om behovshierarki, men inte den del av trygg-

heten som berör relationer. Det framgår därmed att existensbehovet inkluderar materiella och 

fysiologiska behov, som exempelvis hunger, törst och säkerhet. I detta samband framför Al-

derfer (1969) att ERG teorin arbetar utifrån ett antagande kring att det som finns inom ex-

istensbehovet förekommer i begränsad mängd. Större tillfredsställelse för en individ innebär 

därmed minskad tillfredsställelse för en annan. Vidare framgår att relationsbehovet inom 

ERG teorin motsvarar behovet av gemenskap och den relationella delen av trygghetsbehovet 

inom Maslows teori om behovshierarki. Detta innebär att relationsbehovet innefattar alla be-

hov som rör relationer med exempelvis familjemedlemmar, chefer och fiender (Ibid.). Hein 

(2012) menar vidare att till skillnad från existensbehovet finns ett antagande kring att om en 

människa får sitt relationsbehov uppfyllt kommer även den andra parten uppleva samma sak.  

Enligt Hein (2012) återfinns till sist utvecklingsbehovets motsvarighet i Maslows två katego-

rier behov av uppskattning och självförverkligande. Utvecklingsbehovet innebär att individer 

strävar efter att framgångsrikt ha möjlighet att interagera med omgivningen samt att vara kre-

ativa. Detta har effekt på individen själv och dess omgivning (Alderfer 1969). I och med att 

dessa två behov från Maslow är sammanslagna till att utgöra ett inom ERG teorin påpekar 

Hein (2012) att det kan vara intressant att lyfta fram att det ändock finns skillnader mellan 

dem. Den främsta upplevs vara att Maslow förutser att människan redan från födseln innehar 

sin fulla potential medan Alderfer snarare anser att potentialen utvecklas med tiden genom 

interaktion med andra människor (Ibid.).  

 

Figur 4.9. Alderfer ERG teori (Egen konstruktion) 
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4.9. 1976 - Arbetsdesignsteorin - Richard Hackman & Greg Oldham 

Enligt Hackman och Oldham (1976) består arbetsdesignsteorin (Job Characteristics Theory) 

av fem nyckeldimensioner: Autonomi (Autonomy), Uppgiftsidentitet (Task Identity), Variat-

ion av färdigheter (Skill Variety), Återkoppling (Feedback) samt Uppgiftsbetydelse (Task 

Significance). Miner (2005) påpekar att individens egen uppfattning om dessa egenskaper är 

avgörande för huruvida denne kommer känna tillfredsställelse och motivation. Hackman och 

Oldham (1976) menar att teorin tar hänsyn till att människor är olika och därigenom kommer 

motiveras av olika saker, exempelvis att individer med mycket kunskap förmodligen motive-

ras av att ha ett utmanande arbete medan andra kan uppleva detta som frustrerande. 

Hackman och Oldham (1976) visar att teorin fokuserar på: (1) Nyckeldimensioner av arbete 

(Core Job Dimensions), som innefattar a) Variation av färdigheter: huruvida en arbetsuppgift 

kräver att individen innehar olika färdigheter och talanger. En uppgift som upplevs utma-

nande ses ofta även som meningsfull för individen. b) Uppgiftsidentitet: om arbetet kräver att 

samma individ som startar något även är den som avslutar. Individer finner ofta mer tillfreds-

ställelse av att vara ansvarig för hela arbetsprocessen till skillnad mot att endast göra en liten 

del. c) Uppgiftsbetydelse: till vilken grad arbetet har en inverkan på andra människors liv. En 

individ som är medveten om att arbetet kan ha en positiv inverkan på andra människor kom-

mer vanligtvis känna att arbetet är meningsfullt. d) Autonomi: innefattar om arbetet erbjuder 

individen frihet och självständighet gällande dennes arbetsschema. Detta är inte beroende av 

instruktioner från chefer utan snarare av individens egna ansträngningar då en individ bör 

känna sig ansvarig för de fram- och motgångar som förekommer. e) Återkoppling: huruvida 

individen direkt får information om utifall dennes arbetsprestation är effektiv. 

Hackman och Oldham (1976) fortsätter sedan modellen med: (2) Kritiska psykologiska till-

stånd (Critical Psychological States), som är kärnan av modellen och påverkas av ovanstå-

ende nyckeldimensioner. Dessa psykologiska tillstånd beskrivs även av Pinder (1998) vara de 

viktigaste faktorerna för huruvida en individ känner inre motivation av att utföra sitt arbete. 

Enligt Hackman och Oldham (1976) innefattar de kritiska psykologiska tillstånden: f) Hur 

meningsfullt arbetet upplevs vara, som påverkas av variation i färdigheter. g) Huruvida indi-

viden känner sig personligt ansvarig för det utförda arbetet, påverkas av autonomin. h) Om en 

individ är medveten om till vilken grad dennes prestation på arbetet bidrar, där återkoppling 

påverkar.  
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Den sista aspekten av modellen är enligt Hackman och Oldham (1976): (3) Personliga och 

arbetsrelaterade utfall (Personal and Work Outcomes). Dessa är i) Hög inre arbetsmotivation 

(High Internal Work Motivation), j) Högkvalitets arbetsmotivation (High Quality Work Moti-

vation), k) Hög arbetstillfredsställelse (High Satisfaction With the Work) och l) Låg frånvaro 

och personalomsättning (Low Absenteeism and Turnover). Alla dessa aspekter påverkas av 

de ovanstående psykologiska tillstånden, och därigenom även av nyckeldimensionerna 

(Ibid.). Dessa utfall förväntas därmed påverkas av hur motivationen upplevs av individer på 

arbetsplatsen.  

 

Figur 4.10 Hackman och Oldham arbetsdesignsteori (Hackman & Oldham 1976) 

4.10. 1989 - Social kognitionsteori - Albert Bandura 

Social kognition beskrivs av Bandura (1977) som en psykisk aktivitet hos människan som 

förklarar hur denne påverkas av den sociala grupp den omges av. Människan påverkas även 

av sin egen perception av gruppen och hur individen låter sig påverkas av sin sociala omgiv-

ning. Den individuella perceptionen fokuserar både på individens egen roll i den specifika 

gruppen och på det sociala samspelet med individerna inom den. Forskningen inom social 

kognition är det som lagt grunden till Banduras tes, och senare teorin, social kognitionsteori 

(Social Cognitive Theory) som publicerades år 1989 (Latham 2007). Wood och Bandura 

(1989) lyfter fram att teorin grundar sig på upptäckten att det finns ett orsakssamband mellan 

kognitiva faktorer, personliga faktorer, beteende och den sociala miljö som en individ vistas i 

och låter sig påverkas av. Social kognitionsteorin fungerar som ett teoretiskt perspektiv i vil-

ken människans förmåga att lära genom observation baseras på tre grundantaganden. Teorin 
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antar bland annat att en individ både fungerar som en producent och en produkt av sin miljö. 

Individer både påverkar miljön i sig och låter sig formas av den, detta är något som utvecklas 

över tid (Ibid.).  

Enligt Wood och Bandura (1989) baseras social kognitionsteorin på tre antaganden: 1) Män-

niskan lär genom att observera andra och kan förvärva ny kunskap och anta nya beteenden 

genom att studera andra. 2) Lärande, trots förvärv av ny kunskap, behöver inte nödvändigtvis 

innebära ett förändrat beteende. Människor reglerar själv vilka beteenden de vill efterlikna. 

Självregleringen baseras på att individen motiveras av inre drivkrafter och antar beteenden 

från dem som påminner om den själv med samma värderingar som denne önskar spegla. 3) 

Denna självreglering mynnar ut i uppsatta mål som fungerar dirigerande och styr individens 

beteende och handling i rätt riktning mot önskvärt tillstånd. Mål och önskat tillstånd får även 

individen att granska sig själv och sitt nuvarande tillstånd. Det avgör vilket förvärv av kun-

skap och kompetens som krävs för måluppfyllelse, som i sin tur leder till självuppfyllelse. Då 

aktiviteterna framstår som rättfärdigade på vägen mot självuppfyllelse skapas motivation för 

individen att utföra dem (Ibid.).  

Wood och Bandura (1989) belyser att drivet att söka en känsla av självtillfredsställelse här-

stammar från människans naturliga instinkter. Även Latham (2007) menar att sökandet efter 

självtillfredsställelse är naturligt och fungerar motiverande. Sökandet efter tillfredsställelse 

motiverar individen till att anta utmaningar, som exempelvis mer utmanande mål (Wood & 

Bandura 1989). Vid måluppfyllelse ökar både den egna kompetensen och individens tilltro 

till sig själv. Självtillit i specifika situationer är det som möjliggör för måluppfyllelse då det 

fungerar motiverande i individens tro på sin egen kompetens att nå uppsatta mål (Ibid.). Att 

söka självtillfredsställelse är den essentiella faktorn som avgör till vilken grad motgångar på-

verkar huruvida individen ger upp eller fortsätter sträva mot målet och till vilken grad en in-

divid är motiverad (Latham 2007).  

 

Figur 4.11. Bandura social kognitionsteori (Egen konstruktion) 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras de utvalda motivationsteorierna utifrån beskrivningar av varje teori, 

som återfinns i kapitel 4 “Motivationsteorier”. De analyseras avseende de kategorier som tidi-

gare definierats i referensramen. Bredvid varje kategorirubrik nedan återfinns en minitabell 

som tydliggör vilken kategori i analysmodellen som behandlas. Där det varit möjligt börjar 

analysen med andra författares tolkningar för att sedan kompletteras med tankar och insikter 

från uppsatsens författare. Vid avsaknad av andras synvinklar återfinns endast egen analys.  

 

5.1. Drivkrafter och syn på människan   

5.1.1. Teori om behovshierarki 

Ahl (2004) menar att Maslows teori om behovshierarki uppkom under en tidsperiod där det 

antogs att människor var behovsstyrda. Detta innebär att människan fick tillfredsställelse av 

att uppfylla sina behov. Maslow såg visserligen till viss del människan som självisk och ag-

gressiv, men hans egentliga fokus låg på att människors onda agerande grundade sig i att de-

ras basala behov inte var tillfredsställda (Hein 2012). Vidare påpekar Rhee och Sigler (2005) 

att människans dominanta drivkraft under denna tidsperiod var att förbättra sina levnadsför-

hållanden, för att därigenom ha möjlighet att känna sig motiverad. Vid en analys av beskriv-

ningen av Maslows teori framgår tydligt att människan ses som behovsstyrd, vilket även var 

en viktig drivkraft för individen då teorin uppkom. Behovsuppfyllandet är genomgående i te-

orin men det går även att identifiera fler drivkrafter i de olika stegen i behovshierarkin. I mit-

ten av hierarkin kommer grupptillhörighet in som en drivkraft, medan kognitiva scheman 

återfinns i de två sista stegen. Detta går att se i figur 4.1. “Maslows behovshierarki“. 

5.1.2. Tvåfaktorteori 

Enligt Ahl (2004) härstammar tvåfaktorteorin från en tid som präglades av teorier om den be-

hovsstyrda människan. Individen strävade efter att tillfredsställa sina behov för att därigenom 

ha möjlighet att uppnå tillfredsställelse (Ibid.). Rhee och Sigler (2005) menar att människan 

under denna period drevs av social rörlighet och motiverades därför av möjligheten att byta 

arbetsplats eller position på sin nuvarande arbetsplats. I och med detta och tidigare beskriv-

ning av teorin framgår att tvåfaktorteorin ser individer som drivna av möjligheten att tillfreds-

ställa sina behov. Det kan uttolkas som att människor motiverades av saker knutna till arbetet. 

Det kan därav antas att prestation var en stor drivkraft hos dessa individer. Vidare överens-
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stämmer denna analys med antagandet om att människan motiverades av behov. Detta ef-

tersom motivationsfaktorer kan ses som behov som måste tillfredsställas för att människor 

ska ha möjlighet att motiveras.  

5.1.3. Teori X och Y 

McGregors teori X och Y uppkom då teorier om den kunskapande människan dominerade 

(Ahl 2004). Här ansågs studier av människors tankar vara viktiga för att ha möjlighet att för-

stå beteenden. Dåtiden upplevdes vara av lika stor betydelse som nutiden och framtiden ef-

tersom vad en individ kände och tänkte igår skulle komma att påverka dennes motivation 

(Ibid.). Under denna tidsperiod menar Rhee och Sigler (2005) att människan främst motivera-

des av förändringar, både på arbetsplatsen och i sitt privatliv. Eftersom McGregors teori är 

indelad i två delar kan det tolkas att även synen på människan kan upplevas som delvis tude-

lad. Inom teori X ansågs människan vara naturligt lat, initiativlös och som att denne hade 

orimliga krav på lön (McGregor 1966). Tvärtemot ville människan inom teori Y arbeta, hade 

ett driv för att lära och en kreativ anda (Ibid.). Vid analys av beskrivningen framstår teori X 

och Y som begränsad eftersom den ser människan som antingen en utpräglat motiverad eller 

omotiverad individ. Det resultat som nåtts i analysen stämmer väl överens med ovanstående 

slutsatser, främst de om hur människan kan anses tillhöra två olika grupper. Vidare kan män-

niskan inom teorin även ses motiveras av kognitiva scheman. Speciellt gällande teori Y ef-

tersom dessa individer motiverar sig själv med hjälp av inre motivation.  

5.1.4. Behovsteori 

Ahl (2004) menar att McClellands behovsteori uppkom då teorier om den behovsstyrda och 

prestationsinriktade människan dominerade. Detta innebär att individer drevs av att tillfreds-

ställa sina behov och att det var prestationen snarare än belöningen som drev individen till att 

prestera (Ibid.). Vidare påpekar Rhee och Sigler (2005) att människor vid det här laget drevs 

av förändringar. Därigenom framgår att organisatoriska förändringar var önskade av de an-

ställda. Genom analys av beskrivningen ovan framgår att behovsteorin delar in människor i 

tre kategorier, de som har ett maktbehov, behov av gemenskap och ett prestationsbehov. Uti-

från detta kan McClellands syn på människan tolkas som uppdelad i tre olika slags männi-

skor. Det finns därmed tre sätt som behovsteorin ser människan: (1) Någon som strävar efter 

makt och därigenom ofta kontrollerar sina medmänniskor. (2) En som strävar efter gemen-

skap och prioriterar kamrater före i princip allt annat. (3) Driven av möjligheten att prestera 

och få bekräftelse. Via denna tolkning kan det även påstås att drivkrafter inom behovsteorin 

är grupptillhörighet och behov.  
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5.1.5. Rättviseteori 

Rhee och Sigler (2005) menar att rättviseteorin härstammar från en tidsperiod där människors 

främsta drivkraft var förändring. Huseman, Hatfield och Miles (1987) beskriver att rättvisete-

orin bygger på antaganden om att människan är känslig för orättvisa och menar att denna 

känslighet är individuell. Teorin skiljer mellan tre olika typer av människor: (1) De välvilliga, 

som föredrar att själva få ett lägre resultat än andra i samma referensgrupp. (2) De rättvise-

känsliga, som strävar efter att alla inom samma referensgrupp ska få lika resultat. (3) De be-

rättigade, som föredrar att få ett högre resultat än andra inom samma referensgrupp. Från be-

skrivningen kan det uttolkas att människan möjligtvis ses som saklig. Detta eftersom det är 

rättvisan som står i fokus snarare än att individen själv vill ha fördelar.  

5.1.6. Förväntningsteori 

Ahl (2004) menar att Vrooms förväntningsteori härstammar från en tid med teorier om en 

kunskapande människa. Dessa teorier anser att människors tidigare erfarenheter, likväl som 

deras tankar om framtiden, kommer påverka deras motivation (Ibid.). I samband med detta 

påpekar Rhee och Sigler (2005) att människan främst motiverades av förändring, både per-

sonlig och organisatorisk. Förväntningsteorin bygger på antaganden om att individer är rat-

ionella och har olika förväntningar på det utfall som kommer inträffa (Hein 2012). Männi-

skan ses därför som en relativt självständig individ, där det finns flera olika uppfattningar om 

vad som krävs för att tillfredsställa personliga behov (Ibid.). Genom analys framgår att män-

niskan kan ses som uträknande av sin situation. Detta eftersom det kontinuerligt görs övervä-

ganden om huruvida en handling kan leda till förväntat resultat. Att individer ses som uträk-

nande kan kopplas samman med Figur 4.6 som framställer en matematisk formel av Vrooms 

förväntningsteori. Denna figur visar hur själva matematiken i teorin fungerar. Även Porter 

och Lawlers teori kan anses sammanhängande med att individer är uträknande, men de tillför 

ytterligare komponenter som påverkar utfallet.  

5.1.7. Målsättningsteori 

Rhee och Sigler (2005) lyfter fram att Lockes målsättningsteori uppkom under en tid då män-

niskans främsta drivkraft var förändring. Teorin blev populär senare och det kan därmed an-

tas att människan även ser möjligheten att tjäna pengar som en stor drivkraft (Ibid.). Inom 

målsättningsteorin antas att människor har ett behov av självförverkligande och att känna sig 

tillräckliga som de är (Hein 2012). Människor anses även drivas av specifika och utmanande 

mål, eftersom de motiveras av möjligheten att uppnå dessa (Ehiobuche 2013). Vid analys av 
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beskrivningen ses människan som starkt målorienterad, vilket speglas i individers strävan ef-

ter måluppfyllelse. Detta förstärks av att människan drivs av självständighet och självförverk-

ligande. En drivkraft inom denna teori kan därför sägas vara kognitiva scheman.  

5.1.8. ERG teori  

Människan anses sträva efter att tillfredsställa sina behov (Alderfer 1969). Genom tolkning 

av ovanstående beskrivning framgår att det som finns inom existensbehovet endast förekom-

mer i begränsad mängd. Därmed ses människan som något egoistisk eftersom människor strä-

var efter att tillfredsställa sina behov, trots att det kan vara på bekostnad av någon annan. De 

drivkrafter som finns inom denna teori är därmed behov och grupptillhörighet, eftersom indi-

vider som tillhör gemenskapsgruppen strävar efter just detta.  

5.1.9. Arbetsdesignsteori 

Individer motiveras av uppgifter som upplevs utmanande, som tillåter ansvarstagande, har en 

positiv inverkan på andras liv samt av ett arbete som tillåter frihet och självständighet (Hack-

man & Oldham 1976). Genom analys framgår därmed att teorin ser människan som en själv-

ständig individ som drivs av möjligheten att utmana sig själv samt påverka andra människor 

positivt. Det kan även uttolkas att teorin tar hänsyn till att människor är olika och att de därför 

motiveras av olika saker, i olika situationer. Det framgår inte direkt någon tydlig syn på hur 

människan faktiskt är, fokus ligger snarare på hur människan kan motiveras till arbete.  

5.1.10. Social kognitionsteori 

Inom teorin ses människan som en lärande individ som studerar andra och därigenom förvär-

var ny kunskap och nya beteenden som den vill efterlikna för att uppnå önskvärda mål (Wood 

& Bandura 1989). I och med detta och genom analys av teoribeskrivningen framgår att teorin 

ser människan som relativt självständig och som en skapare av sin egen verklighet. Individer 

dras mot en social tillhörighet och strävar efter självuppfyllelse. De drivkrafter som återfinns 

inom denna teori kan därför sägas vara sociala grupper och kognitiva scheman.  

5.2. Styrkor       

5.2.1. Teori om behovshierarki 

Ehiobuche (2013) visar att en styrka inom Maslows teori om behovshierarki är att den är en-

kel att förstå eftersom den är relativt rak på sak. Genom att teorin är uppställd som en hierarki 

erbjuder den en underlättad förståelse för att undersöka vilka behov som blivit tillfredsställda 
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och vilka som behöver uppfyllas (Ibid.). Wilson (2017) beskriver att teorin stödjer ledar-

skapspraxis och främjar anställdas personliga utveckling genom att möjliggöra för tillfreds-

ställelse av egna behov, som uppskattning och självförverkligande. Wilson (2017) menar 

även att teorin utgör en bra utgångspunkt för att skapa en generell förståelse för motivation. 

Genom analys av ovanstående beskrivning framgår att teorins strikta hierarki har en logisk 

ordningsföljd. Detta eftersom det kan upplevas rationellt att individer initialt strävar efter att 

tillfredsställa basala och livsviktiga behov innan man tar hänsyn till mer sekundära behov 

som inte krävs för överlevnad.  

5.2.2. Tvåfaktorteori 

Ehiobuche (2013) menar att denna teori förenklar förståelsen för källorna till missnöje och 

tillfredsställelse, vilket underlättar ledningens arbete med vad som måste göras för att minska 

missnöjet och öka tillfredsställelsen. Detta gör även att teorin fungerar väl i praktiken för att 

skapa förståelse för ledare (Ibid.). Genom tolkning av teoribeskrivningen framkommer en 

styrka i hur tvåfaktorteorin är uppdelad i hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Styrkan är 

att teorin genom detta visar vilka faktorer som måste finnas för att individen inte ska vara 

missnöjd och vilka som faktiskt motiverar.  

5.2.3. Teori X och Y 

Inom teori Y återfinns möjligheten för att sammanställa personliga mål med organisatoriska 

genom att använda anställdas egen önskan för tillfredsställelse som motivation (Ehiobuche 

2013). Genom analys av McGregors teori framgår att en styrka med teori X är att människor 

var lättledda och helst arbetade under ledning av andra. Det arbetssätt som beskrivits inom 

teori X, belöning/bestraffning, kan anses vara enkelt. Detta blir en styrka för teorin eftersom 

den blir enkel att tillämpa. Teori Y kan istället anses ha en styrka i tankesättet som beskrivits 

ovan. Tankesättet för med sig en mindre kontrollerad arbetsplats då medarbetare ges möjlig-

het att ta mer ansvar och egna initiativ. Ledare kan därmed fokusera på annat inom företaget, 

istället för att ständigt övervaka och kontrollera sina anställda. Då teorin utgår från två olika 

slags människor kan den bli enklare att använda då den är generaliserande. 

5.2.4. Behovsteori 

Det som talar för behovsteorin är att McClellands forskning baseras på empiriskt insamlad 

data från olika nationaliteter och geografiskt läge samt att den tar även hänsyn till, och använ-

der sig av, kultur som variabel (McClelland 1967). Teorin beskriver hur olika typer av indivi-

der kan motiveras av olika faktorer (Hein 2012). Den kan därför fungera som ett stöd för att 
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erhålla en djupare förståelse för hur man kan skilja mellan vad som faktiskt motiverar olika 

människor (Ibid.). Ehiobuche (2013) menar att behovsteorin stämmer relativt bra överens 

med hur individer fungerar i verkligheten. Nämligen att det finns de som strävar efter att pre-

stera, de som vill identifiera en grupp de kan tillhöra och de som strävar efter att erhålla makt. 

Vid analys av teoribeskrivningen framgår att teorin har ett dynamisk förhållningssätt. Detta 

eftersom de olika behoven kan vara aktiva samtidigt och hierarkin inte är strikt. Denna dyna-

mik är en styrka eftersom det innebär att individer kan tillfredsställa flera behov samtidigt. 

Även i denna analys framgår att teorin överensstämmer med verkligheten. Eftersom det end-

ast finns tre grupper av människor inom teorin skapas möjligheter att generalisera. Detta kan 

göra det enklare att identifiera vilken människa som motiveras av vad. 

5.2.5. Rättviseteori 

Rättviseteorin är baserad på empirisk data och behandlar svagheten i att varje individ har en 

subjektiv och enskild uppfattning om jämlikhet och rättvisa (Hein 2012). Ehiobuche (2013) 

menar att teorin skapar ett intresse hos ledningen att lägga fokus på vad anställda kan upp-

fatta vara motiverande på individuell nivå. Teorin får även ledningen att förstå vikten av upp-

muntran och återkoppling (Ibid.). Genom analys framgår att rättviseteorin inte endast tar hän-

syn till rättvisa i förhållande till pengar eller befordringar. Fokus ligger snarare på individens 

prestation, både på arbetsplatser och privat. Rättvisan kommer därav i att prestationen är i ba-

lans med den belöning individen önskar. Då denna teori inte har särskilt många komponenter 

är den enkel att förstå och använda.  

5.2.6. Förväntningsteori 

Det kan antas logiskt för en individ att avstå från en viss handling om denne inte tror sig få ett 

önskvärt resultat (Hein 2012; Ehiobuche 2013). Ytterligare en styrka med förväntningsteorin 

är att den erbjuder en förståelse för motivation och beteenden på arbetsplatser, vilket det även 

finns forskning som stödjer (Wilson 2017). En analys av förväntningsteorin visar att individer 

presterar bättre om de anser att den belöning som kan erhållas överväger eventuell risk av att 

utföra handlingen. Det framgår därmed att teorin är verklighetsförankrad. Den kan även sägas 

vara praktiskt tillämpbar eftersom teorins antaganden anses vara logiska.  

5.2.7. Målsättningsteori 

Latham (2007) påpekar att individuella mål är kopplat till anställdas prestation och arbetstill-

fredsställelse, och anser att detta gör målsättningsteorin generaliserande. Målsättningsteorin 

bygger på stark och mångfacetterad forskning som tagit hänsyn till både kulturskillnader och 
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dess essentiella funktion inom organisationer (Ehiobuche 2013). Teorin är relevant och an-

vändbar för ledare genom att den visar hur de kan motivera anställda och sig själva (Ibid.). 

Latham (2007) hävdar att det finns forskning som visar att mål är en gemensam nämnare 

inom motivation. Genom analys av beskrivningen kan detta anses göra målsättningsteorin 

stark eftersom mål är något som uppfattas genomsyra inte bara denna teori utan även flera 

andra motivationsteorier och motivation överlag. Ovanstående om generaliseringar kan tolkas 

som en styrka i teorin då det gör den mer praktiskt användbar. Det kan även utläsas att arbets-

tillfredsställelse kan användas för att mäta hur nöjda arbetstagare är, vilket visar att målsätt-

ningsteorin kan främja nöjda medarbetare. 

5.2.8. ERG teori 

ERG teorin är en utvecklad version av Maslows behovshierarki, men med mer fokus på ar-

bete, relationer och utveckling. Därför är den enligt Ehiobuche (2013) inte lika begränsad, 

utan möjliggör snarare en större bredd på de observerade beteendena. Genom analys av be-

skrivningen framgår ERG teorin som användbar då man ämnar förstå vad som motiverar 

olika grupper av människor. Eftersom teorin delar in människor i tre grupper kan det anses att 

den är generaliserande. Detta underlättar användandet av teorin då det blir enklare att identifi-

era vad som motiverar.  

5.2.9. Arbetsdesignsteori 

Något som Miner (2005) anser är en av de större styrkorna med arbetsdesignsteorin är att de 

olika dimensioner som ingår i den smidigt kan operationaliseras och användas i praktiken. 

Ytterligare en styrka är att det har forskats kring teorin i flera år och den har därigenom be-

kräftats med empiriskt stöd (Ibid.). Vid analys kan uttolkas att de olika dimensionerna i teorin 

är anpassade efter individens personliga önskemål. Detta medför att teorin tar hänsyn till att 

människor är olika. En annan styrka är att arbetsdesingsteorin upplevs vara utförlig och 

täcker stora aspekter av arbete och individens psykologiska tillstånd på arbetsplatsen. Teorins 

modell, se figur 4.10. “Hackman och Oldham arbetsdesignteori”, visar tydligt vad som på-

verkar vad. Den underlättar därför arbetet med att identifiera vad som möjligtvis kan vara fel 

om en individ exempelvis inte känner att arbetet är meningsfullt. Detta möjliggör att led-

ningen kan korrigera felen i en tidig fas och därmed undvika att det blir ett stort problem.  

5.2.10. Social kognitionsteori 

Teorins styrkor återfinns i den forskning och det empiriska material som visar på korrelation 

mellan självtillit och prestation (Latham 2007). Vid analys av denna teori upplevs den ha 
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stort fokus på sociala grupper och hur individer anpassar sig efter dessa. Det kan uttolkas att 

individer stimulerar sitt lärande genom att observera andra som de själva vill efterlikna. Teo-

rin är därför möjligtvis mer användbar på människor idag än andra teorier kan antas vara. 

Detta då dagens människa många gånger upplevs motiveras av sociala relationer.  

 

5.3. Begränsningar    

5.3.1. Teori om behovshierarki 

Ehiobuche (2013) menar att behov generellt inte antas följa en sådan strikt hierarki teorin om 

behovshierarki antar. Hur viktiga behov upplevs vara varierar beroende på vart en individ be-

finner sig i sin livscykel (Ibid.). Det är därmed inte säkert att den hierarkiska ordning av be-

hov som beskrivs i teorin kommer stämma för alla individer, vid alla tidpunkter i livet. Pinder 

(1998) och Wilson (2017) påpekar att teorin saknar empiriskt stöd, det blir därav svårt att 

veta till vilken grad den är användbar. Utifrån analys av beskrivningen framgår att teorin ofta 

är missförstådd, vilket kan resultera i ett den används felaktigt. Detta kan möjligtvis bero på 

att den är öppen och lämnar mycket rum för tolkningar. Teorin kan ses brista i sin använd-

ning genom att den inte är fullt tillämpbar i arbetssammanhang.  

5.3.2. Tvåfaktorteori 

Hackman och Oldham (1976) riktar kritik mot Herzbergs tvåfaktorteori genom att ifrågasätta 

dess användbarhet. De menar att teoretiker haft svårigheter med att finna empiriskt stöd för 

teorin. Teorin är inte tydlig med hur man kan mäta motivationsfaktorernas förekomst eller av-

saknad på existerande arbeten (Ibid.). Detta medför svårigheter med att testa teorin på organi-

sationer, vilket kan anses vara dess huvudsakliga syfte. Teorin misslyckas med att tydligt för-

klara vad som skiljer motivationsfaktorerna från hygienfaktorerna (Badubi 2017). Hein 

(2012) menar att det bör ifrågasättas om motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna ens bör 

vara på två olika skalor. Genom detta och ovanstående beskrivning framgår att svårigheten 

med att mäta motivationsfaktorer kommer leda till att det är svårt att veta om teorin är an-

vändbar. Även avsaknaden av empiriskt stöd kan möjligen förklaras av just detta. Att ovan 

nämnda faktorer befinner sig på olika skalor kan medföra en begränsning för teorin. Detta ge-

nom att faktorernas variabler möjligtvis inte enbart påverkar den ena faktorn utan kan ibland 

ses påverka båda. Exempelvis kan det argumenteras för att lön även kan påverka motivat-

ionen, även fast lön är en hygienfaktor.  
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5.3.3. Teori X och Y 

Teori X begränsas av ett antagande om att individer arbetar för pengar samt menar att grup-

pen behöver en kombination av hård och mjuk ledarstil (Ehiobuche 2013). Ledare måste där-

för ha möjlighet att känna av vilken stil är mest lämplig i vilken situation (Ibid.). Inom teori 

Y hålls ledningen ansvarig gällande måluppfyllelse och resultat inom organisationen (Hale-

pota 2005). Om målen inte uppnås är det på grund av bristande ledning eftersom de som till-

hör grupp Y redan anses vara motiverade i grunden (Ibid.). Hein (2012) menar att denna teori 

vilar på en något romantiserad föreställning om den mänskliga naturen. Detta är negativt ef-

tersom det då blir svårt att faktiskt ha möjlighet att tillämpa teorin i verkligheten (Ibid.). Wil-

son (2017) belyser ett antagande inom teorin om att uppfyllande av individens mål leder till 

uppfyllande av organisationens mål, vilket medför harmoni på arbetsplatsen. Denna syn har 

fått utstå mycket kritik där en övergripande är att den är naiv (Ibid.). Total harmoni är inte nå-

got som företag bör sträva efter då konflikter och kritik är det som för företagen framåt.  

Att ledningen inom teori Y hålls ansvarig ses genom tolkningar av beskrivningen som en 

brist. Detta eftersom stort ansvar läggs på ledningen trots att de möjligtvis inte är helt ansva-

riga. Teorin brister även i att en individ inte nödvändigtvis hör helt till teori X eller teori Y 

eftersom dessa ses som motsatser. Det är därmed svårt att fullt ut placera alla individer i end-

ast dessa två grupper.  

5.3.4. Behovsteori 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2017) påpekar att behovsteorin lägger stor vikt vid 

de inre motivationsfaktorerna men helt bortser från de yttre. Den tar heller inte hänsyn till att 

kulturella skillnader kan påverka hur individen uppfattar olika situationer (Ibid.). Genom 

tolkningar av beskrivningen framgår att en begränsning med teorin är att den delar in männi-

skor i tre grupper. Detta anses vara en begränsning då det möjligtvis finns individer som inte 

passar in i någon av dessa och därmed hamnar utanför teorins avgränsning.  

5.3.5. Rättviseteori 

Teorin brister enligt Hein (2012) och Latham (2007) i att den försöker generalisera orättvisor, 

något som i grunden är subjektivt uppfattat för varje individ. Teorin utgår ifrån att alla indivi-

der är lika känsliga för orättvis behandling, trots att den skiljer mellan tre olika typer av män-

niskor (Ibid.). Rättviseteorin upplevs inte vara situationsanpassad (Huseman, Hatfield & Mi-

les 1987). Ehiobuche (2013) kritiserar att teorin bortser från demografiska variabler, såsom 

nationalitet, ålder och kön. Via analys av beskrivningen framkommer att rättviseteorin enbart 
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fokuserar på ett ämne, rättvisa. Den bortser därför från andra faktorer som kan anses motive-

rande. Vidare kan det diskuteras hur en individ bedömer rättvisa utan en referensgrupp att 

jämföra sig med. Därmed kan det antas att teorin har en begränsning i att om individen är 

själv eller endast befinner sig med människor från andra referensgrupper kommer den inte ha 

någon att jämföra sig med.  

5.3.6. Förväntningsteori 

Teorin tar inte hänsyn till att beteenden kan förändras över tid (Steel & König 2006). Samti-

digt som huvudbudskapet med teorin är relativt enkelt att förstå upplevs den komplex ef-

tersom Vroom inarbetat matematik och formler i teorin, vilket gör att den möjligtvis blir mer 

komplicerad än nödvändigt (Hein 2012). Teorin bygger på antaganden om att människan är 

rationell, men en individ kan nå beslut som ofta uppfattas vara helt icke rationella (Ibid.). 

Även Ehiobuche (2013) identifierar brister inom denna teori och påpekar att den endast fun-

gerar om individen anser att belöningen är tillfredsställande i förhållande till deras omedel-

bara behov. Genom tolkning av beskrivningen framkommer att eftersom teorin endast foku-

serar på förväntning kan det ses att den möjligtvis bortser från viktiga andra aspekter. Inom 

teorin antas att individer reflekterar över hur mycket ett förväntat utfall kan vara värt. Det kan 

dock argumenteras för att så inte alltid är fallet eftersom en individ möjligtvis inte alltid har 

tid att reflektera. Därmed kan det funderas över huruvida teorin är användbar i flera situat-

ioner eller om den bara är anpassad till tillfällen då det finns tid för tillräcklig reflektion. Att 

teorin görs mer komplex än nödvändigt kan dessutom försvåra dess praktiska användbarhet 

och därav dess resultat.  

5.3.7. Målsättningsteori 

Hein (2012) menar att målsättningsteorin kan skapa många problem om den används på fel 

sätt. Exempelvis om man ställer upp orimliga mål eller försöker använda den för att kompen-

sera för dålig ledning. Det kan vidare konstateras att teorin endast fokuserar på att mäta fram-

gångar och därför bortser från eventuella misslyckanden (Ibid.). Även Ehiobuche (2013) rik-

tar kritik mot teorin eftersom den kommer ha olika innebörd för olika individer. Vid tolkning 

av beskrivningen framgår att teorin även kan teorin kritiseras för att den inte tar hänsyn till 

huruvida individer motiveras av inre eller yttre belöning. Detta eftersom den enbart beskriver 

att människor drivs av mål och måluppfyllelse. Vidare framgår att teorin kan tydas på olika 

sätt, vilket kan medföra svårigheter med att identifiera när teorin är tillämpbar. Ytterligare en 

begränsning är att teorin enbart upplevs ta hänsyn till individer och därmed bortser från grup-

pers förmåga att gemensamt sträva mot uppsatta mål.  
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5.3.8. ERG teori 

Hein (2012) beskriver att ERG teorin är begränsad till arbetslivet och använder sig av statist-

iska beräkningar som gör att den inte kan undersöka allt. Det upplevs heller inte finnas till-

räckliga bevis för att individers arbetsprestation eller lön är faktorer som faktiskt kan påverka 

motivationen (Ibid.). Wilson (2017) visar att teorin inte heller har något empiriskt stöd. Ge-

nom tolkning av beskrivningen kan det konstateras att teorin antar att människor endast moti-

veras av tre olika behov. Det kan därför funderas över om alla individer verkligen kan place-

ras i någon av dessa eller om det finns dem som kommer hamna utanför teorin. Eftersom teo-

rin inte har någon strikt hierarki uppfattas den inte ha någon tydlig utgångspunkt i vilket be-

hov som är mest grundläggande. Den kan därför bli svår att tillämpa.  

5.3.9. Arbetsdesignsteori 

Teorin bortser från repetitivt arbete då den endast tar hänsyn till arbete som kan förändras 

(Hackman & Oldham 1976). Även gällande relationer tar teorin endast relationen mellan in-

dividen och deras arbete i åtanke (Ibid.). Den förbiser därmed från andra aspekter kring hur 

individer kan reagera på sitt arbete, exempelvis tekniska och personliga synvinklar. Hackman 

och Oldham (1976) menar vidare att teorin är utformad för att endast fungera på arbeten som 

utförs självständigt och erbjuder därav inget effektivt tillvägagångssätt för arbete inom grup-

per. En analys av beskrivningen ovan samstämmer med att teorin endast är tillämpbar inom 

en arbetskontext samt att den inte är lämplig för grupper. Ytterligare en begränsning är att te-

orin kan uppfattas onödigt invecklad, vilket kan medföra svårigheter då den ska användas.  

5.3.10. Social kognitionsteori 

Latham (2007) menar att en slutsats inom teorin, att självtillit är kopplat till hög prestation, är 

felaktig. Självtillit kan nämligen ha både positiva och negativa effekter eftersom det visat sig 

ha en negativ effekt på en individs förmåga att under en längre tid sträva mot ett uppsatt mål 

(Ibid.). Tolkning av beskrivningen visar att teorin antar att människor påverkas av sin omgiv-

ning. Detta kan vara negativt eftersom det innebär att individer möjligtvis kan påverkas av en 

negativ miljö och därför efterliknar beteenden som inte är tillfredsställande. Vidare tar teorin 

endast hänsyn till inre drivkrafter, vilket innebär att den bortser från möjliga yttre aspekter 

som kan påverka individen. Den ses därför inte som tillämpbar i situationer då omgivningen 

kan påverka negativt eller då det kan finnas möjlighet att motiveras med yttre drivkrafter.  
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5.4. Paradigm      

5.4.1. Teori om behovshierarki 

Maslows teori om behovshierarki fungerar inom ett generellt paradigm (Ehiobuche 2013). 

Teorin är tillämpbar där det framstår som uppenbart att exempelvis tillfredsställandet av 

hunger är viktigare än allt annat (Ibid.). Via en analys av beskrivningen framgår att teorin 

även skulle kunna vara passande i arbetssammanhang. Detta eftersom det är en så pass grund-

läggande teori som uppfattas behandla de viktigaste delarna av människors liv. De olika ste-

gen i behovshierarkin skulle möjligtvis kunna översättas till arbetsaspekter. Exempelvis kan 

de fysiologiska behoven översättas till lön, trygghetsbehovet till en säker anställning. Beho-

vet av gemenskap kan tolkas som en fungerande arbetsgrupp och bra kollegor, behov av upp-

skattning kan ses som feedback och beröm, och behov av självförverkligande kan översättas 

till möjligheten att uppnå sina egna mål.  

5.4.2. Tvåfaktorteori 

Ehiobuche (2013) förklarar att Herzbergs tvåfaktorteori fungerar bra inom management ef-

tersom den kan hjälpa till att förändra attityder hos anställda. Analysen av beskrivningen är 

överensstämmande med detta och visar att teorin är uppkommen utifrån ett arbetsperspektiv, 

vilket innefattar management. Det stärks även av att både hygien- och motivationsfaktorerna 

är tydligt förankrade i aspekter som berör arbetsplatser.  

5.4.3. Teori X och Y 

Ehiobuche (2013) påtalar att teori X är användbar då man strävar efter att ha både ett mjukt 

och hårt förhållningssätt till arbetsstyrkan. Teori Y används istället där hög nivå av själv-

känsla och tillfredsställelse finns hos de anställda (Ibid.). Ovanstående stämmer någotsånär 

överens med den analys som utförts av beskrivningen. Där framgår att båda dessa teorier är 

användbara i ett arbetsparadigm, men i olika kontexter. Teori X anses inte vara tillämpbar 

inom ett generellt paradigm eftersom dess antaganden om motivation är relaterade till led-

ningsaspekter. Dessa antaganden innefattar belöning, bestraffning, bevakning och kontroll, 

vilket inte känns användbart i generella sammanhang. Även teori Y är tydligt förankrad i ar-

bete och ledarskap. Det kan dock argumenteras för att teori Y möjligtvis även kan fungera i 

mer generella paradigm eftersom den har fokus på hur människor kan motiveras och arbeta i 

grupp.  
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5.4.4. Behovsteori 

McClellands behovsteori fungerar i det paradigm där prestationsinriktad arbetskraft söker be-

kräftelse och erkännande för utförda handlingar (Ehiobuche 2013). I och med detta och 

ovanstående beskrivning av teorin framgår att denna främst är anpassad till ett arbetspara-

digm. Detta eftersom beskrivningar av både individer med maktbehov, behov av gemenskap 

och prestationsbehov kopplas samman med hur de agerar på arbetsplatsen. Det kan även ut-

tolkas att denna teori kan användas inom ett generellt paradigm. Exempelvis i sociala grupper 

där det kan antas att det i de allra flesta fall kommer finnas individer som kan klassas som 

motiverade av makt, gemenskap eller prestation.  

5.4.5. Rättviseteori 

Teorin är tillämpbar i situationer där säkerheten på arbetsplatsen är hög och där individer kan 

jämföra sin prestation och sitt utfall med andras (Ehiobuche 2013). Utifrån detta och analys 

av beskrivningen framgår att teorin främst är användbar i arbetssituationer. Då rättviseteorin 

också kan tillämpas inom grupper i privatlivet med fokus på rättvisa gentemot sina jämlikar 

kan teorin möjligen också fungera i ett generellt paradigm. 

5.4.6. Förväntningsteori 

Teorin används inom det paradigm där ett värde av upplevt resultat sätts i relation till vad det 

är värt för individen och där den egna förmågan sätts i relation till det som ska utföras (Ehio-

buche 2013). Tolkning av beskrivningen framställer förväntningsteorin som användbar både 

inom ett generellt och arbetsrelaterat paradigm. Detta genom att den enbart behandlar förvän-

tan, som kan tillämpas inom båda paradigmen. Det kan däremot argumenteras för att förvänt-

ningsteorin möjligtvis är bättre anpassad till arbetssituationer eftersom individen förväntar sig 

någon belöning. Det framgår dock inte vilken typ av belöning, varför det möjligtvis kan räcka 

att individen känner tillfredsställelse med utförd handling. 

5.4.7. Målsättningsteori 

Ehiobuche (2013) påpekar att målsättningsteorin är användbar i arbetssituationer. En tolkning 

av beskrivningen överensstämmer med detta då det framgår att målsättningsteorin främst är 

användbar inom ett arbetsparadigm. En tolkning baserad på hur teorin behandlar mål och 

vägen till målet föreslår att teorin även är tillämpbar i ett generellt paradigm. Det kan därav 

konstateras att målsättningsteorin kan vara användbar inom flera olika paradigm. Den upp-

levs vara möjlig att använda i alla situationer där självförverkligande och måluppfyllelse är 
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önskvärt. Idrottssammanhang där utövaren sätter upp ett mål och hur denne anpassar sin pre-

station för att nå måluppfyllelse, och i sin tur självförverkligande, är ett stödjande exempel till 

denna tolkning.  

5.4.8. ERG teori 

Ehiobuche (2013) menar att ledningen kommer fokusera på ett av individens behov, det defi-

nieras däremot inte i vilken ordning dessa bör tillgodoses. I och med detta förbises en del 

andra behov (Ibid.). Det framgår därmed att teorin är användbar inom ett arbetsparadigm. 

ERG teorin härstammar tydligt från Maslows teori om behovshierarki, varför det inte är för-

vånande att även denna teori kan anses vara tillämpbar i både ett generellt och arbetsrelaterat 

paradigm. Då existensbehovet, relationsbehovet och utvecklingsbehovet går att tillämpa i 

båda paradigmen antas detta även vara berättigat vid analys. 

5.4.9. Arbetsdesignsteori 

Genom analys av beskrivningen av arbetsdesignsteorin framgår att den enbart är användbar 

inom ett arbetsparadigm. Teorin är anpassad till att fungera inom arbeten och tar hänsyn till 

olika arbetsrelaterade aspekter. Den tar även hänsyn till individers psykologiska tillstånd, var-

för det möjligtvis kan argumenteras för att den skulle vara användbar i ett generellt paradigm. 

Den tar däremot endast hänsyn till dessa aspekter på arbetsplatser och därför uppfattas den 

inte vara tillämpbar inom ett generellt paradigm.  

5.4.10. Social kognitionsteori  

Latham (2007) menar att social kognitionsteorin är tillämpbar i organisatoriska sammanhang. 

Detta överensstämmer även med den uppfattning som fås vid tolkning av beskrivningen av 

social kognitionsteorin, där det kan uttolkas att teorin främst används inom ett arbetspara-

digm. Teorin kan även anses vara tillämpbar inom ett generellt paradigm eftersom människor 

kan påverkas av sin omgivning även privat. Exempelvis inom sociala grupper där individer 

ofta efterliknar andras beteenden.  

 

5.5. Belöningssystem     

5.5.1. Teori om behovshierarki 

Enligt Rai (2004) kan teorin om behovshierarki kategoriseras inom den icke monetära delen 

av belöningssystem. Människan ses därmed sträva efter den inre belöningen av att få olika 

behov uppfyllda (Ibid.). Att teorin är icke monetär bekräftas efter analys av informationen i 
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teoribeskrivningen. Där beskrivs hur människan motiveras och drivs av fem olika behovsni-

våer. Dessa kan alla ses som behovet av att uppfylla något för individen själv, och blir därför 

klassade som icke monetära.  

5.5.2. Tvåfaktorteori 

Rai (2004) kategoriserar tvåfaktorteorin som icke monetär då individerna får en inre belöning 

av de motiverande faktorerna. Inom denna teori ses det som en belöning för den anställde att 

uppnå och känna arbetstillfredsställelse (Ibid.). Vid en analys av tvåfaktorteorin framgår vik-

ten av att hålla isär motivationsfaktorerna från hygienfaktorerna. Detta eftersom det enbart är 

motivationsfaktorerna som ligger till grund för belöningssystemet. Det är dessa som är grun-

den till att människor motiveras till att arbeta. Det framgår därför även av denna analys att 

tvåfaktorteorin klassas som icke monetär.  

5.5.3. Teori X och Y 

Teori X och Y kategoriseras av Rai (2004) som icke monetär, där individen ska uppleva en 

belöning av egen prestation, relationer till andra eller tillfredsställelse. Detta kan till viss del 

bekräftas av analysen av beskrivningen i denna uppsats. Inom Teori Y ses människor motive-

ras av mer självuppfyllande kategorier såsom lärande, eget ansvar och relationer, därmed icke 

monetär belöning. Teori X ses däremot motiveras genom belöning och bestraffning, vilket 

går att tolka som både monetär och icke monetär belöning. Då individen inom teori X har en 

negativ inställning till arbete går det att tolka belöning som en form av muta, troligtvis av 

monetär karaktär. När individen har en avsaknad av inre motivation, kan tolkningar göras om 

att de monetära belöningarna istället är det som motiverar till arbete. 

5.5.4. Behovsteori 

Rai (2004) anser att behovsteorin använder sig av ett icke monetärt belöningssystem. Detta 

kan utläsas av att individen strävar efter att bland annat nå en högre prestation, vilket kan ses 

som en inre belöning (Ibid.). Vid analys av beskrivningen går det att bekräfta det som Rai be-

skriver, då det inom behovsteorin kan göras tolkningar att människan upplevs motiveras av 

olika behov. Dessa behov kan alla anses vara kopplade till inre motivation och inre belöning, 

varför behovsteorin kan antas ha ett icke monetärt belöningssystem.  

5.5.5. Rättviseteori  

En tolkning av rättviseteorins beskrivning föreslår att teorin använder sig av både ett mone-

tärt och ett icke monetärt belöningssystem. Detta antagande baseras på att det kan vara olika 
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belöningar som driver individen till att nå upplevd rättvisa. Bland annat beskrivs hur en rätt-

vis lön är av vikt för individen, men att det inte alltid är lönen i sig som är motiverande, utan 

att den upplevs som rättvis i jämförelse med andra. Det viktigaste är att belöningen är i pro-

portion till den utförda handlingen samt att det är i ett rättvist förhållande till andras likvär-

diga prestationer. Det är därför inte något större fokus på vilken slags belöning (monetär eller 

icke monetär) som kommer av handlingen.  

5.5.6. Förväntningsteori 

Rai (2004) visar att förväntningsteorin använder sig av ett monetärt belöningssystem och me-

nar att det finns en direkt länk mellan betalning (lön) och ansträngning. Utifrån förväntnings-

teorins beskrivning går det att uttolka att teorin har tydliga kopplingar mellan belöningssy-

stem och individens förväntan om belöning. Det står inte uttryckligen att individen förväntar 

sig enbart en monetär belöning, men det går att tolka det som att människor förväntar sig en 

“större belöning”, vilket kan antas vara en monetär belöning. Då det inte bokstavligen står att 

belöningen endast är av monetär karaktär kan det argumenteras för att den även kan vara icke 

monetär.  

5.5.7. Målsättningsteori 

Denna teori anses enligt Rai (2004) ha ett belöningssystem kopplat till monetära belöningar 

då det finns en koppling mellan betalning (lön) och måluppfyllelse. Detta kan te sig lite mot-

sägelsefullt till teoribeskrivningen i denna uppsats, där många belöningsfaktorer kan anses 

vara icke monetära, såsom självförverkligande och personlig utveckling. Vilken slags belö-

ning som ges kan anses vara mindre relevant inom målsättningsteorin, där uppnått mål istället 

fokuserar på att belöningen ska vara i god relation till ansträngningen. Det kan därav argu-

menteras för att teorin använder sig av både ett monetärt och icke monetärt belöningssystem.  

5.5.8. ERG teori 

Denna teori bygger till stor del på Maslows teori om behovshierarki. Detta gör att en analys 

av belöningssystemet för ERG teorin inte skiljer sig nämnvärt från teorin om behovshierarki. 

ERG teorin kan ses ha kopplingar till det mer icke monetära systemet genom de tre behoven 

som återfinns inom teorin. Tillfredsställande av dessa ses som motiverande och som belöning 

för individen.  

5.5.9. Arbetsdesignsteori 

Vid analys av arbetsdesignsteorins belöningssystem kan det urskiljas att det finns ett större 

fokus kring individens inre motivation. Det som tycks fungera som motiverande och belönar 
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individen för sitt arbete är att det upplevs vara meningsfullt, att individer har ett eget ansvar 

och får feedback på sin prestation. Dessa faktorer kan alla anses vara av icke monetärt slag. 

Därav kan teorin antas använda sig av ett icke monetärt belöningssystem. 

5.5.10. Social kognitionsteori 

Genom en analys framgår att det som tycks få individen motiverad inom social kognitions-

teorin är känslan av självtillfredsställelse och självuppfyllelse. Dessa faktorer kan klassas som 

inre motivation, varför teorin kan placeras inom det icke monetära belöningssystemet.  

 

 

5.6. Ekonomi i omvärlden    

Hur ekonomin i omvärlden har sett ut kan möjligtvis ha påverkat vad motivationsteorier präg-

lats av. Detta eftersom det ekonomiska läget har en direkt inverkan på människor, inom både 

arbete och sociala kontexter. Inom denna del av analysen återfinns inga egna tolkningar föru-

tom i de fall då Rhee och Sigler (2005) inte beskriver teorierna. Då förekommer istället tolk-

ningar utifrån den beskrivning av tidsperioderna som återfinns i Rhee och Sigler (2005).  

5.6.1. Teori om behovshierarki - 1954 

Enligt Rhee och Sigler (2005) uppkom teorin om behovshierarki under en period som prägla-

des av Depressionen (1929-39). Under denna tid var människors primära fokus att överleva, 

eftersom de sett sina besparingar och sin ekonomiska frihet försvinna. Detta påverkade antag-

ligen teorin med idén att de fysiologiska och trygga mänskliga behoven först behöver vara 

tillgodosedda (Ibid.).  

5.6.2. Tvåfaktorteori - 1959 

Rhee och Sigler (2005) påtalar att tvåfaktorteorin uppkom efter att USA återigen blivit eko-

nomiskt stabilt. Denna period symboliserar en tid med ekonomisk tillväxt och högkonjunktur 

där motivationen hos människan låg i att tjäna tillräckligt mycket för att kunna hushålla en 

stor familj med bil, hus och andra bekvämligheter (Ibid.). Rhee och Sigler (2005) menar vi-

dare att medelklasstatus var eftertraktat, och människan önskade kontroll över sin egen eko-

nomiska situation. Minnet från den tidigare Depressionen motiverade människor att säker-

ställa att de inte hamnade i samma situation igen (Ibid.).  
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5.6.3. Teori X och Y - 1960 

Under tiden för det amerikanska välståndet utgick befolkningen från att den ekonomiska kri-

sen var över och att alla numera var del av, eller hade förutsättningarna för att bli del av, me-

delklassen (Rhee & Sigler 2005). Under denna tidsperiod kan även nämnas att högkonjunktu-

ren byttes ut mot en lågkonjunktur (Ibid.).   

5.6.4. Behovsteori - 1961 

Denna teori uppkom under en fortsatt tid av välstånd där människor bekymmerslöst kunde 

njuta av bekvämligheter som bil och hus samt hade möjlighet att mätta stora familjer (Rhee & 

Sigler 2005). Under samma period var lågkonjunkturen fortfarande aktuell (Ibid.).  

5.6.5. Rättviseteori - 1963 

Ett fortsatt amerikanskt välstånd var aktuellt under den tid då rättviseteorin grundades och 

publicerades (Rhee & Sigler 2005). Under denna tidsperiod gjorde sig lågkonjunkturen än 

mer till känna (Ibid.).  

5.6.6. Förväntningsteori - 1964, 1968 

Under den period då förväntningsteorierna grundades var välståndet och lågkonjunkturen 

fortsatt tydlig i USA (Rhee & Sigler 2005).  

5.6.7. Målsättningsteori - 1968 

Teorin uppkom under en tidsperiod då Rhee och Sigler (2005) menar att det var välstånd på 

hushållsnivån i USA. De hävdar vidare att även lågkonjunkturen var fortsatt pågående.   

5.6.8. ERG teori - 1969 

Under tidsperioden 1960-80 präglades USA av välstånd och lågkonjunktur (Rhee & Sigler 

2005). Då ERG teorin grundades samma tidsperiod som dessa ekonomiska förutsättningar fö-

rekom, kan det antas att dessa är vad som influerade den, ur ett ekonomiskt perspektiv.  

5.6.9. Arbetsdesignsteori - 1976 

En dåligt hanterad oljekris (1973-74) ledde till att landet föll djupare in i lågkonjunktur (Rhee 

& Sigler 2005). Tidsperioden beskrivs även vara präglad av fortsatt välstånd (Ibid.). Det var 

under denna tid som arbetsdesignsteorin uppkom, varför det kan antas att dessa ekonomiska 

förutsättningar är de som påverkat teorin.  
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5.6.10. Social kognitionsteori - 1989 

Under denna tidsperiod förekom skattesänkningar, vilket gav en känsla av bättre ekonomi hos 

den amerikanska befolkningen som under en lång period upplevt lågkonjunktur (Rhee & Sig-

ler 2005). Denna tidsperiod präglades av expansion och återhämtning från tidigare lågkon-

junktur, men även av börskraschen år 1987 (Ibid.). Då social kognitionsteorin uppkom 1989 

kan dessa vara de ekonomiska förutsättningar under vilka teorin grundades.   

 

 

5.7. Politik i omvärlden  

Krig benämns av Rhee och Sigler (2005) som en påverkande faktor som påverkar i många si-

tuationer. Det kan antas att exempelvis Kalla kriget (1945-91), ett krig som utgjorde ett stän-

digt hot, till slut blev något som människor vande sig vid. Detta eftersom det var konstant 

överhängande. Precis som ovanstående kategori kommer det inom denna inte heller återfin-

nas särskilt många egna tolkningar gjorda av uppsatsförfattarna. I de fall där Rhee och Sigler 

(2005) inte beskrivit de teorier vi berör har dock egna tolkningar lagts in utifrån deras analys 

av tidsperioderna.  

5.7.1. Teori om behovshierarki - 1954 

Första gången Maslow presenterade sin teori var 1943, varför den kan antas ha påverkats av 

Franklin D. Roosevelt som 1933-45 satt som president (Rhee & Sigler 2005). I och med The 

New Deal (1933-38) satte Roosevelts avtryck på den amerikanska politiken. Detta skiftade 

landets fokus från ekonomisk tillväxt till arbets- och social välfärd (Ibid.). Under denna pe-

riod pågick även Andra världskriget, vilket är anledningen till att teorin kan ha påverkats av 

detta. Teorin kan även antas vara påverkad av president Harry S. Truman (1945-53) eftersom 

han satt precis innan teorin erkändes.  

5.7.2. Tvåfaktorteori - 1959 

Under den tid då tvåfaktorteorin uppkom var det politiska läget i USA av religiöst protestan-

tisk anda (Rhee & Sigler 2005). Då teorin uppkom var Dwight D. Eisenhower (1953-61) pre-

sident i USA. Denna tid präglades av konservatism, Kalla kriget och Koreakriget (1950-53), 

varför tvåfaktorteorin kan antas ha påverkats av detta (Ibid.).  
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5.7.3. Teori X och Y - 1960 

Eisenhower var fortsatt president i USA. Rhee och Sigler (2005) menar att den period där Te-

ori X och Y uppkom påverkades av Vietnamkriget (1955-75), som var en del av Kalla kriget. 

USA engagerade sig i detta krig år 1960 som rådgivning till Sydvietnam. För landets bästa 

hade den amerikanska staten till uppdrag att göra företag mer ansvarstagande och ekonomiskt 

tillförlitliga (Ibid.). Därför var ett nytt fenomen införandet om professionellt ledarskap.  

5.7.4. Behovsteori - 1961 

Rhee och Sigler (2005) menar att John F. Kennedy tillsattes som president (1961-1963) som 

svar på ovan nämnda fokus på ledarskap. Under den tidsperiod då behovsteorin uppkom på-

gick Vietnamkriget, och USA var fortfarande involverade (Ibid.).  

5.7.5. Rättviseteori - 1963 

Tidsperioden under vilken rättviseteorin grundades var fortsatt influerad av Vietnamkriget 

samt Kennedys värderingar, där fokus låg på människors lika värde och rättigheter (Rhee & 

Sigler 2005). Genom att införa reformer som skyddar de anställda försökte den amerikanska 

staten stärka upp anställdas rättigheter gentemot organisationer (Ibid.). De införde även refor-

mer för att skydda människor i samhället. Detta spreds även till samhället som började enga-

gera sig i att påverka den sociala ställningen för befolkningen. Rhee och Sigler (2005) menar 

att detta politiska styre var uppskattat i USA, varför ett långt sökande efter någon som Ken-

nedy efterföljde hans bortgång.  

5.7.6. Förväntningsteori - 1964, 1968 

Efter Kennedys bortgång tillsatte Lyndon B. Johnson (1963-69) presidentposten (Rhee & 

Sigler 2005). Det amerikanska folket kände svag tillit till Johnson eftersom han var en stor 

del till att USA blev engagerade i Vietnamkriget, som även under denna period var pågående 

(Rhee & Sigler 2005).  

5.7.7. Målsättningsteori - 1968 

Johnson var fortsatt president och politiken var ännu färgad av Vietnamkriget (Rhee & Sigler 

2005). Det politiska klimatet längtade fortfarande efter ett starkt ledarskap och kände ännu en 

saknad efter Kennedy (Ibid.).  
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5.7.8. ERG teori - 1969 

Här tillträdde Richard M. Nixon (1969-74) presidentposten (Rhee & Sigler 2005). Det poli-

tiska läget upplevdes fortsatt kritiskt och i behov av stark ledning efter Kennedys bortgång 

och Johnsons tid på ämbetet. Både Kalla kriget och Vietnamkriget var fortgående (Ibid.). Ef-

tersom ERG teorin uppkom 1969 kan det antas att den är påverkad av ovanstående händelser.  

5.7.9. Arbetsdesignsteori - 1976 

Gerald Ford (1974-77) blev Nixons efterföljare på presidentposten. Politiken var enligt Rhee 

och Sigler (2005) fortsatt influerad av ett svagt ledarskap och en oro hos befolkningen. Detta 

då Kalla kriget fortfarande utkämpades. Under dessa år grundades arbetsdesignsteorin, varför 

det kan antas att den påverkats av dessa politiska händelser .  

5.7.10. Social kognitionsteori - 1989 

George H.W. Bush klev på presidentposten (1989-93) som efterföljare till Ronald Reagan 

(1981-89). Tidigare president Reagans politik var konservativ, vilket medförde individualism 

(Rhee & Sigler, 2005). Reagans politik motiverade människor till att arbeta för sin egen skull 

snarare än för samhällets bästa, vilket var fokus under Kennedys mandatperiod (Ibid.). Gäl-

lande krig påpekar Rhee och Sigler (2005) att Kalla kriget var fortsatt aktivt under denna pe-

riod. Då social kognitionsteorin uppkom 1989 kan det antas att dessa förutsättningar till viss 

grad påverkat denna teori. 

 

6. Syntes        

Som tidigare nämnts har det problematiserats en del om att motivationsforskningen avstannat 

och vad det kan föra med sig för konsekvenser för motivation. Att hitta lösningar på hur 

forskningen ska kunna tas vidare tycks ha blivit allt svårare för forskare som sedan 1980-talet 

inte kommit fram med särskilt många nya teorier eller modeller. I ett försök till att bena ut 

mönster i det omfattande utbudet av motivationsteorier går författarna av denna kandidatupp-

sats tillbaka till tidigare existerande litteratur om ämnet motivation. Detta för att försöka iden-

tifiera kategorier att jämföra de olika teorierna med. En jämförelse mellan teorierna kräver 

även en basal kunskap om dessa, varför det blev av vikt att beskriva de utvalda motivations-

teorierna för att skapa en förståelse för teorin som helhet.  

En litteraturstudie användes för att få systematik i arbetet. Kodning, inspirerad från grundad 

teori, användes för att identifiera kategorier som tillämpats på teorierna. Från detta kunde en 

referensram utformas som blev ett verktyg för att undersöka motivationsteorierna i en analys. 
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Resultatet från analysen tydliggjordes sedan i en analysmodell (se bilaga 1) och lyfts även 

fram i diskussionen. Till sist återfinns slutsatser från arbetet, där även forskningsfrågan bes-

varas.  

7. Diskussion 

7.1. Allmän 

För att motivationsteorier ska fungera behöver användaren ha en förståelse för människan 

som ska motiveras och veta att den valda teorin kommer att passa denna individ. Diskuss-

ionen skapar en förståelse av motivationsteorierna för att stödja tillämpningen av dem i rätt 

situationer. Den tar hänsyn till vissa faktorer för att underlätta rätt val i djungeln av motivat-

ionsteorier.  

Då ingen teori är heltäckande, utan innehar både styrkor och begränsningar, är en förståelse 

för dessa viktig för att bli medveten om hur teorierna på bästa sätt kan användas. Vetskapen 

om när en teori är relevant att använda gör att rätt teori används i rätt sammanhang. Vår upp-

fattning är att teoriernas styrkor uppkommer ur vad forskarna där och då tror sig se att männi-

skan motiveras av, varför det kommer skilja sig åt mellan teorierna. Däremot kommer be-

gränsningarna alltid finnas där eftersom det finns många olika människor som motiveras av 

olika saker. Vi tror att en heltäckande teori som fullt ut är teoretisk kan vara möjligt att skapa 

för att visa hur man möjligtvis kan motivera individer. Det känns däremot inte som att en hel-

täckande teori kommer vara praktiskt tillämpbar, just eftersom människor är så pass olika. 

När man ser att teorier skiljer sig åt kan det vara en bra idé att kombinera teorier med olika 

syn för att därigenom täcka fler aspekter och ta hänsyn till att alla är olika. Detta kommer ge 

möjligheten att väga upp en teoris begränsningar med en annans styrkor.  Det är dock viktigt 

att vara medveten om att det inte handlar om att kombinera varenda del från alla teorier utan 

snarare om att ta de starka delarna från olika teorier för att därigenom uppnå en bättre och 

mer täckande teori. 

Genom tolkning av litteraturen som använts i denna uppsats framgår att nyare teorier ofta 

bygger på äldre teorier och är därför ofta utvecklingar av dessa. De nyare teorierna har sett 

brister i de äldre och gjort justeringar för att väga upp dem och skapa en mer komplett och 

korrekt teori. Detta kan möjligtvis komma av att samhället utvecklas och äldre teorier inte 

längre anses vara tillräckliga då människan kan ha ändrat sina preferenser. Det kan därför ar-

gumenteras för att sammanslagningar till viss del redan utförts eftersom utvecklingarna kan 

anses vara en kombination av gamla och nya tankar.  
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En bakgrund till den människosyn som teorierna präglas av kan antas vara de ekonomiska 

och politiska aspekterna. Att använda kategorier som visar hur samhället ser ut ger därför en 

förståelse för hur teorierna är uppbyggda. Omvärldsfaktorer, som exempelvis depression, för 

med sig att människor beter sig på ett visst sätt och teoriernas utveckling påverkas därigenom 

av människans beteende. Detta medför att en förståelse för politiska och ekonomiska faktorer 

kan skapa förutsättningar för en förståelse för individen, vilket i sin tur gör det lättare att kor-

rekt använda teorier.  

En intressant reflektion är att det under hela den utvalda tidsperioden förekommit olika slags 

krig och varit oroligt i omvärlden, via politiska och ekonomiska faktorer. Trots detta har vi 

efter uteslutning av teorier som inte ansågs relevanta ändå identifierat 10 motivationsteorier 

som alla uppkom inom loppet av 35 år. En möjlig förklaring till att ett antal motivations-

teorier verkar ha uppkommit under den perioden kan vara att det eftersöktes lösningar för att 

motivera människor i krigstider. Då teorierna även är relativt olika varandra kan det utläsas 

att forskarna var av olika åsikt i vad som var det bästa sättet att motivera. De såg ändå vikten 

av att motivera, varför det uppkom många teorier. I samband med detta kan vi även se att det 

finns både arbetsrelaterade och generella teorier. Detta kan möjligtvis förklaras av att fors-

karna insåg hur viktigt det var att inte bara motivera arbetskraften utan att även motivera 

människor i samhället.  

Till sist kan en enkel och ganska självklar allmän parallell dras. Det kan antas att politiken 

och ekonomin påverkar samhället som i sin tur påverkar synen på människan. Detta kan se-

dan ses påverka teorins utformning eftersom upphovsmännen till teorierna kan antas ha blivit 

påverkade av sin omgivning. Vidare kan det antas att detta påverkat inom vilket paradigm te-

orin är tillämpbar eftersom även det kommer bero på rådande omständigheter. Om forskaren 

ser ett behov i samhället av en generell teori som kan motivera människor kan det antas att 

det är denna typ av teori som kommer utformas.  

7.2. Utifrån analysmodell 

Genom analysmodellen framkommer att social kognitionsteorin skiljer sig något från de tidi-

gare teorierna, vilket vid en första anblick kan verka underligt. Vad som tydligt skiljer teorin 

är synen på människan, där människan vill lära och är social. Vid närmare analys framgår att 

teorins utmärkande drag möjligen kan förklaras av att ekonomin, under den tidsperiod då teo-

rin, uppkom expanderade och återhämtade sig från den tidigare lågkonjunkturen.  
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I analysmodellen finns det två teorier som båda enbart befinner sig inom ett arbetsparadigm, 

nämligen tvåfaktorteorin och arbetsdesignsteorin. Något oväntat som upptäcktes vid analysen 

var att båda dessa teorier upplevs använda ett belöningssystem som är av icke monetär karak-

tär. Detta kan te sig lite ologiskt då det kan argumenteras för att pengar borde vara en stark 

motivationsfaktor inom arbete. Då dessa teorier enbart är fokuserade på arbetssammanhang 

men inte ser pengar som motiverande kan det tänkas att teoretikerna var influerade av tanken 

att arbete var givande i sig.  

Det kan identifieras flera likheter mellan tre av teorierna, nämligen rättviseteorin, förvänt-

ningsteorin och målsättningsteorin. De ser alla människan som driven av förändringar. Teori-

erna fungerar inom både ett generellt och arbetsrelaterat paradigm. De har både monetärt och 

icke monetärt belöningssystem, empiriskt stöd samt är praktiskt tillämpbara. Även den rå-

dande ekonomin är lika för dessa tre teorier där det framgår att det var välstånd och lågkon-

junktur. Som tidigare nämnt kan en kombination mellan både inre och yttre belöningar skapa 

en högre grad av total motivation. Utifrån denna uppfattning kan det därför antas att individer 

inom dessa tre teorier anses ha möjlighet att uppnå en hög grad av motivation. Alla dessa lik-

heter kan möjligen förklaras av att de tre teorierna uppkom tätt inpå varandra på 1960-talet, 

inom ett tidsspann på fem år. Därför passar ingen av de övriga teorierna in på denna exakta 

beskrivning. Då dessa tre teorier uppfattas ha flera likheter hade det möjligtvis varit intressant 

att studera dem närmare för att ha möjlighet att identifiera om det kan finnas någon ytterli-

gare och tydligare förklaring till detta. 

En annan koppling som kan observeras är mellan teorierna: teori om behovshierarki, teori X 

och Y, målsättningsteori och social kognitionsteori. Här verkar drivkrafter i form av kogni-

tiva scheman vara kopplade till ett icke monetärt belöningssystem. Då kognitiva scheman 

handlar om ett självförverkligande och egna uppfattningar om jaget kan denna observerade 

koppling uppfattas som självklar, men fortfarande vara värd att nämnas. I två av de nämnda 

teorierna, målsättningsteorin och teori X, finns även inslag av ett monetärt belöningssystem. 

Detta kan medföra att denna koppling inte blir särskilt stark. Det kan argumenteras för att 

målsättningsteorin är fokuserad på att uppfylla den inre motivationen, måluppfyllelsen. Själv-

förverkligandet om att uppnå ett mål är inom det kognitiva schemat, vilket tillhör det icke 

monetära belöningssystemet. Därför kan den monetära belöningen ses mer som ett komple-

ment till det icke monetära, varför kopplingen ändå kan ses som relativt pålitlig.  
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De teorier som har en styrka i att vara generaliserande kan ses fungera inom både ett generellt 

och arbetsparadigm. Dessa teorier är teori X och Y, behovsteorin, målsättningsteorin och 

ERG teorin, där teori X kan anses vara ett undantag då den endast fungerar inom ett arbetspa-

radigm. Ytterligare en koppling som kunde göras kring generaliserande teorier är att teori X 

och Y, behovsteorin och ERG teorin alla generaliserar men har en begränsning i sin syn på 

människan. Även målsättningsteorin ses ha en styrka i att den generaliserar men den anses 

inte brista i synen på människan. Något som möjligtvis påverkar att det blivit så kan vara att 

målsättningsteorin kan anses vara mer fokuserad kring ett visst område, måluppfyllelse. De 

andra tre teorierna försöker istället täcka fler och större områden, varför en generalisering kan 

anses leda till brister i dessa fall.  

En tydlig koppling som kunde göras var vid granskning av teorin om behovshierarki, behovs-

teori, ERG teori och social kognitionsteori. Det kunde då konstateras att teorier vars drivkraft 

var grupptillhörighet befann sig inom både ett generellt och arbetsrelaterat paradigm. Ytterli-

gare en koppling som kunde göras var att samma teorier även hade ett belöningssystem som 

var icke monetärt. Detta får oss att reflektera över om relationer är så givande för individer att 

de känner att tillhörigheten till en grupp är mer motiverande än monetära belöningar. Grupper 

av individer finns inom alla delar av samhället, varför det kan finnas ett samband mellan 

grupptillhörighet och att teorin fungerar i både ett generellt och arbetsrelaterat paradigm. Att 

tillhöra en grupp kan ses som nog belöning och uppfyllande av icke monetära belöningssyste-

met. En möjlig orsak till detta kan vara att människor är sociala varelser och mår som bäst av 

att samexistera med andra vilket gör att grupptillhörighet ses som en stark drivkraft och belö-

ning nog.  
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8. Slutsatser 

En slutsats som kan dras är att motivation är ett område som kräver noggrannhet när det stu-

deras. Begrepp och förklaringar kan te sig liknande, vilket förmodligen är en förklaring till att 

många teorier är flitigt felciterade. Man bör därför ta tid till att sätta sig in i och förstå teori-

erna ordentligt för att ha möjlighet att tillämpa dem på ett korrekt sätt. Därigenom minskas 

risken för feltolkningar.  

Genom en litteraturstudie av motivationsteorier kan kategorier för jämförelse identifieras för 

att undersöka teoriernas likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader kan tydliggöras 

genom en analysmodell, i form av en tabell. Tabellen kan erbjuda en tydligare bild av hur te-

orierna kan samspela eller hur de motsätter sig varandra. En enkel sammanställning av några 

kategorier inom teorierna kan skapa förutsättningar för att förstå hur teorier kan relateras till 

varandra. Att använda kategorier för att jämföra teorierna med varandra kan underlätta förstå-

elsen för teorierna eftersom man då studerar varje kategori för sig. Vissa kategorier visar på 

möjligheter att kombinera och komplettera teorierna med varandra, andra visar på omvärlds-

faktorer om hur samhället såg ut vid uppkomst. Ytterligare kategorier visar på skillnader som 

gör att teorierna inte kan eller borde samspela. Sammantaget kan kategorierna användas för 

att identifiera tänkbara samband eller påverkansfaktorer som gör att teorierna lättare kan för-

stås och tas vidare genom eventuella sammanslagningar.  

De kategorier som använts i arbetet hjälper till att visa på vilka teorier som har en liknande 

syn på ett visst område och vilka som skiljer sig åt. En förståelse för detta gör det enklare att 

få en uppfattning om vilka teorier som möjligtvis kan komplettera varandra med sina olik-

heter. Det underlättar även förståelsen för vilka teorier som kan fungera tillsammans eftersom 

de har liknande syn på samma kategorier. I vissa fall kan det vara svårt att föra samman två 

teorier då deras olikheter inte går att förena och de är därför inte kompatibla med varandra. I 

andra fall kan olikheterna medföra att teorierna blir starkare tillsammans. Analysen i denna 

uppsats kan därför ses som ett verktyg för att förstå teorierna och erbjuder därför en enkel och 

fördjupad förståelse för hur de fungerar. Att förstå flera olika teorier kan även ge användaren 

en större verktygslåda för att utveckla förmågan att motivera människor.  

En generell och heltäckande teori verkar inte vara möjlig att utforma och göra användbar ef-

tersom människor är olika och förändras över tid, varför de inte kan generaliseras till sådan 

grad. En kombination mellan ett fåtal teorier kan därför vara att föredra eftersom teorierna då 

kan väga upp för varandras begränsningar.  
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Till sist kan det konstateras att analysen i denna uppsats erbjuder en översikt av de 10 utvalda 

motivationsteorierna. Resultatet av analysen återfinns sammanställd i en kortfattad analysmo-

dell, i punktform (se bilaga 1). Genom kategorierna i analysmodellen har det blivit enklare att 

förstå teorierna samt hur de liknar varandra och skiljer sig åt. Detta är även svaret på vår 

forskningsfråga, varför även uppsatsens syfte nu kan anses fullföljt.  

9. Kritik         

En litteraturstudie bygger naturligt på redan existerande litteratur och slutsatser. Denna upp-

sats har därför i stor utsträckning påverkats av urvalet av litteratur samt vad andra författare 

skrivit om motivationsteorier. De artiklar som använts för att identifiera kategorier för jämfö-

relse har alla undersökt motivation på ett specifikt lands befolkning. Exempelvis är Rhee och 

Sigler (2005) baserad på en amerikansk befolkning och Rai (2004) på en indisk. Denna upp-

sats resultat och slutsats är därför möjligtvis osäkra att använda inom samhällen och national-

iteter som inte delar dessa länders värderingar och kultur. Det gör även att viktig information 

som skulle ha kunnat påverka uppsatsen kan ha gått förlorad i och med urvalet.  

Urvalen om vilka teorier som ska undersökas och kartläggas kan ha påverkat uppsatsens slut-

satser och kan ha gjort att andra viktiga variabler förbisetts. För att få en djupare förståelse 

för motivationsämnet hade även teorier som uppkom tidigare kunnat vara av intresse att an-

vända, då de tycks ligga till grund för de nu mer etablerade teorierna.. Då de kategorier som 

valts är inspirerade och hämtade ur redan existerande litteratur, blir tillägget av ny informat-

ion i analysen en mindre del av arbetet.  

Det finns kritik mot att använda en så bred definition av motivation som används i denna 

uppsats. Detta eftersom det kan medföra problem med att exempelvis faktorer som påverkar 

anställdas motivation både ut- och inifrån passar in på definitionen. Ytterligare kritik som kan 

riktas mot definitionen är att vi valde en definition som använts i artiklar och böcker från 

1992, 2002 och 2012. Detta kan möjligtvis ha påverkat vårt arbete eftersom alla teorier som 

återfinns i uppsatsen är äldre än så och de kan eventuellt ha definierat motivation annorlunda. 

Det kan därför uppstå ett problem i och med att de nyare definitionerna möjligen har en an-

nan och mer modern bild av verkligheten än de som fanns då teorierna uppkom. Det kan ar-

gumenteras för att vi undvikit detta problem då vi valde en definition av motivation som tar 

hänsyn till de aspekter som kändes relevanta för vår uppsats. Det kan även antas att nyare de-

finitioner bygger på de äldre, varför det mestadels kan vara språket som uppdaterats för att 

upplevas mer passande.  
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Något vi i efterhand ser skulle ha tagits i beaktande är att teorierna inte enbart bygger på de 

omvärldsfaktorer som skett det årtal som teorin uppkommit. Det kan snarare antas att de även 

bygger på händelser som inträffat tidigare eftersom forskaren även kommer vara påverkad av 

hur det har varit. Exempelvis kan vi se att Maslows teori om behovshierarki uppkom år 1943 

men blev erkänd som teori först år 1954. Det kan därför ses att teorin bygger på händelser 

som inträffade före 1943, men detta har inte fullt ut tagits hänsyn till i denna uppsats.  

10. Förslag till framtida forskning 

Som tidigare nämnt ses flera likheter mellan rättviseteorin, förväntningsteorin och målsätt-

ningsteorin. Därför tror vi att det vore intressant att forska vidare kring vad detta kan bero på. 

Om det möjligtvis kan ha med omvärldsfaktorer att göra eller om det är något helt annat som 

kan förklara teoriernas likhet. Då dessa teorier har många likheter vore det kanske intressant 

att studera utifall dessa teorier går att kombinera. De är alla fokuserade och kan därmed even-

tuellt slås ihop för att täcka ett större område: rättvisa, förväntning och mål.  

Under “Kritik” nämndes att vi inte tagit hänsyn till att teorierna kan ha påverkats av händel-

ser som inträffat före det år den blev erkänd som teori. Detta är något som kan vara intressant 

att ta hänsyn till och studera vidare eftersom det kan visa på andra faktorer som kan ha påver-

kat teorierna till att se ut som de gör. I samband med detta kan det även vara intressant att 

göra en tydligare och mer djupgående analys av politiken och ekonomin i omvärlden. Detta 

har förbisetts i denna uppsats, varför det vore en intressant komplettering.  

Det kan även ses vara av intresse att komplettera denna uppsats med fler teorier och andra ka-

tegorier. Detta för att ha möjlighet att täcka fler teorier och aspekter som kan underlätta för-

ståelsen för motivation. Att komplettera vår uppsats och analysmodell med detta kan bidra till 

en förenklad överblick över fler motivationsteorier och därmed underlätta framtida arbete 

med motivation.  
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