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Sammanfattning 

Titel: Personlighetsdrag och motivation inom säljande organisationer – En studie om 

hur Femfaktorsteorin och Aspiration Index tillsammans kan utveckla en förståelse för 

säljares drivkrafter 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Caroline Örnklint och Jennifer Törnkvist Metajittikorn 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2017 – Maj 

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur Femfaktorsteorin och Aspiration 

Index tillsammans kan bidra till en förståelse för säljares drivkrafter. 

Metod: I denna studie har vi utgått från en kvantitativ metod och ett deduktivt 

förhållningssätt. Det empiriska materialet har samlats in genom en webbaserad 

enkätundersökning som skickades ut till 1897 registrerade fastighetsmäklare över hela 

Sverige. Erhållna datan analyserades sedan i statistikprogrammet SPSS där en 

faktoranalys, klusteranalys samt korrelationsanalys genomfördes. 

Resultat & Analys: Studien visade på att vänlighet, extraversion och samvetsgrannhet 

är de personlighetsdrag som präglar fastighetsmäklarbranschen bäst. Vi kan också 

konstatera att de flesta mäklare drivs av de inre motivationsfaktorerna samhällsnytta och 

relationer samt utläsa mer specifikt vilka motivationsfaktorer de olika personligheterna 

drivs utav. Studiens resultat visar även på att personlighetsdraget extraversion och yttre 

motivation hade starkast koppling till framgång. 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ger ett bidrag till fastighetsmäklarbranschen genom 

att ge ökad kunskap och förståelse om säljares drivkrafter vilket är användbart för både 

rekryterare, vidareutbildning och för kunder som lättare kan se vad en mäklare drivs 

utav. Uppsatsen ger även ett bidrag till forskningsfältet då vi fyller ut det forskningsgap 

som finns idag då det saknas en länk mellan personlighetstyper och drivkrafter utifrån 

Big Five och aspiration index. 

 

Förslag till vidare forskning: Då vi har undersökt och utfört studien specifikt på 

mäklarbranschen skulle det vara intressant att utföra studien på en annan bransch med 



 

 

en helt annan konstruktion. Det skulle även vara intressant att utföra studien 

internationellt för att se hur det skiljer sig gentemot Sverige. Ett annat förslag till vidare 

forskning är att utföra liknande studie men ur ett kundperspektiv för att få en annan 

synvinkel. Ytterligare förslag till vidare forskning utföra en liknande studie men 

använda andra metoder, teorier och mätinstrument för att undersöka olika personligheter 

och drivkrafter. 

Nyckelord: personlighet, big five, motivation, aspiration index, framgång 

  



 

 

Abstract 

Title: Personality traits and motivation in selling organizations - A study on how Big 

Five and Aspiration Index together can contribute to an understanding of sellers' driving 

forces 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 

Author: Caroline Örnklint and Jennifer Törnkvist Metajittikorn 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2017 – May 

Aim: The purpose of this study is to investigate how the Big Five and Aspiration Index 

together can contribute to an understanding of sellers' driving forces 

Method: In this study we assumed a quantitative method and a deductive approach. The 

empirical material has been collected through a web-based survey that was sent to 1897 

registered real estate agents across Sweden. The data received was then analyzed in the 

SPSS statistical program where a factor analysis, cluster analysis and correlation 

analysis were performed. 

 

Result & Conclusion: The study showed that agreeableness, extraversion and 

conscientiousness are the personality traits that characterize the real estate brokerage 

industry best. We also note that most brokers are driven by the internal motivational 

factors of community benefits and relationships, as well as more specifically explaining 

the motivational factors the different personalities are driven out of. The study's results 

also show that the personality trait extraversion and external motivation had the strongest 

link with external success. 

 

Contribution of the thesis: This essay provides a contribution to the real estate 

brokerage industry by providing increased knowledge and understanding of sellers' 

driving forces, which is useful for recruiters, further education and for customers who 

can more easily see what a broker is driving out. The essay also provides a contribution 

to the research field as we complete the research gap that exists today because there is 



 

 

no link between personality types and driving forces based on the Big Five and 

aspiration indexes. 

 

Suggestions for future research: Since we have studied and conducted the study 

specifically on the brokerage industry, it would be interesting to carry out the study in 

another industry with a completely different design. It would also be interesting to do 

the study internationally to see how it differs from Sweden. Another suggestion for 

further research is to carry out a similar study but from a customer perspective to get a 

different point of view. Additional suggestions for further research is to carry out a 

similar study but use other methods, theories and measuring instruments to investigate 

different personalities and driving forces. 

Keywords:  personality, big five, motivation, aspiration index, success 

 



 

 

 

 

Förord 
 

Vi vill tacka alla fastighetsmäklare som har deltagit i undersökningen och tagit sig tid att svara på vår 

enkät, utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Kågström som under hela arbetets gång har 

stöttat, väglett och trott på oss samt även gett oss givande feedback och snabb respons vilket vi 

uppskattat otroligt mycket. Sist men inte minst vill vi även tacka vår examinator Lars-Johan Åge 

som har gett oss råd och synpunkter som bidragit till vårt färdiga resultat. 

 

 

 

 

Gävle, Maj, 2017 

 

 

 

 

 

_____________________________       _____________________________ 

 

Caroline Örnklint     Jennifer Törnkvist Metajittikorn 

 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Problematisering 2 

1.3 Syfte 4 

1.4 Avgränsning 4 

1.5 Arbetets disposition 4 

2. Teori 5 

2.1 Big Five 5 

2.1.1 Extraversion 5 

2.1.2 Vänlighet 6 

2.1.3 Samvetsgrannhet 6 

2.1.4 Neuroticism 7 

2.1.5 Öppenhet 7 

2.2 Karriärframgång 8 

2.2.1 Yttre framgång 8 

2.2.2 Inre framgång 9 

2.3 Motivation 9 

2.3.1 Målsättningsteori 9 

2.4 Self-Determination Theory 11 

2.4.1 Inre- och yttre motivation 12 

2.4.2 SDT och Big Five 14 

2.4.3 Aspiration Index 15 

2.5 Modell utifrån den befintliga teorin 17 

3. Metod 18 

3.1 Val av forskningsdesign 18 

3.2 Population, urval och bortfall 18 

3.2.1 Population 18 

3.2.2 Urval 19 

3.2.3 Bortfall 20 

3.3 Operationalisering av mätinstrument och val av variabler 21 

3.3.1 Kontrollvariabler 22 

3.4 Enkätutformning 22 

3.4.1 Enkätens utformning 22 

3.4.2 Formulering av frågor 23 

3.4.3 Skalutformning 24 

3.4.4 Pilotstudie 24 

3.4.5 Utskick av enkäter 25 

3.4.6 Omkodning 25 

3.5 Datainsamling 26 

3.6 Analysmetod 27 

3.6.1 Deskriptiv analys 27 

3.6.2 Faktoranalys 28 

3.6.3 Korrelationsanalys 29 

3.6.4 Klusteranalys 30 

3.7 Kvalitetsmått 30 

3.7.1 Reliabilitet 31 

3.7.2 Validitet 32 

3.8 Metodkritik 32 



 

 

4. Resultat & Analys 34 

4.1 Deskriptiv statistik 34 

4.2 Faktoranalys 35 

4.2.1 Faktor 1 - Mix av olika begrepp 35 

4.2.2 Faktor 2 - Yta och status 36 

4.2.3 Faktor 3 - Extraversion 37 

4.2.4 Faktor 4 - Samvetsgrannhet 38 

4.2.5 Faktor 5 – Inledande frågor 38 

4.2.6 Faktor 6 - Neuroticism 39 

4.2.7 Faktor 7 - Relationer 39 

4.2.8 Faktor 8 - Förmögenhet & Personlig utveckling 40 

4.2.9 Faktor 9 och faktor 14 - Hälsa 40 

4.2.10 Faktor 10 och faktor 12 - Öppenhet 41 

4.2.11 Faktor 11 - Berömmelse 41 

4.2.12 Faktor 13 - Personlig utveckling 42 

4.2.15 Sammanfattning av faktoranalys 42 

4.3 Klusteranalys 43 

4.3.1 Kluster 1 – Veteranen Ville 43 

4.3.2 Kluster 2 – Drivna Dennis 43 

4.3.3 Kluster 3 – Neutrala Nicke 45 

4.3.4 Kluster 4 – Ordningsamma Olga 45 

4.3.5 Kluster 5 – Kärleksfulla Kikki 46 

4.3.6 Sammanfattning av klusteranalys 46 

4.4 Korrelationsanalys 47 

4.4.1 Grupp 1 - Vänlighet 47 

4.4.2 Grupp 2 - Extraversion 48 

4.4.3 Grupp 3 - Samvetsgrannhet 49 

4.4.4 Grupp 4 - Neuroticism 49 

4.4.5 Grupp 5 - Öppenhet 50 

4.5 Utvecklad modell efter resultat 55 

5. Diskussion 51 

5.1 Personlighetsdrag som präglar fastighetsmäklarbranschen 51 

5.2 Big Five och Aspiration Index 52 

5.3 Big Five och Aspiration index kopplat till yttre framgång 54 

Avslutande Diskussion 55 

6. Slutsats 57 

6.1 Uppsatsens bidrag 57 

6.2 Teoretiskt bidrag 57 

6.3 Praktiskt bidrag 58 

6.4 Förslag till vidare forskning 59 

Källförteckning 60 

Bilaga 68 

Bilaga 1. Frågor 68 

Bilaga 2: Enkätutformning 69 

Bilaga 3: Deskriptiv statistik 78 

Bilaga 4: Klusteranalys 79 

Bilaga 5: Faktoranalys 80 

Bilaga 6: Korrelationsanalys 80 

 

 



 

Tabell-, modell- och diagramförteckning 

 

Tabeller: 

 
Tabell 1. Omkodning (Egen). ............................................................................................................ 26 
Tabell 2. KMO-värde och Bartletts test. (Egen) ............................................................................... 28 
Tabell 3. Total Variance Explained (Egen). ...................................................................................... 29 
Tabell 4. Number of cases in each cluster. (Egen) ............................................................................ 30 
Tabell 5. Resultat av faktor 1. ........................................................................................................... 35 
Tabell 6. Resultat av faktor 2. ........................................................................................................... 36 
Tabell 7. Resultat av faktor 3. ........................................................................................................... 37 
Tabell 8. Resultat av faktor 4. ........................................................................................................... 38 
Tabell 9. Resultat av faktor 5. ........................................................................................................... 38 
Tabell 10. Resultat av faktor 6. ......................................................................................................... 39 
Tabell 11. Resultat av faktor 7. ......................................................................................................... 39 
Tabell 12. Resultat av faktor 8. ......................................................................................................... 40 
Tabell 13. Resultat av faktor 9. ......................................................................................................... 40 
Tabell 14.Resultat av faktor 14. ........................................................................................................ 40 
Tabell 15. Resultat av faktor 10. ....................................................................................................... 41 
Tabell 16. Resultat av faktor 12. ....................................................................................................... 41 
Tabell 17. Resultat av faktor 11. ....................................................................................................... 41 
Tabell 18. Resultat av faktor 13. ....................................................................................................... 42 

 

Modeller: 

 
Modell 1. Disposition över arbetet. (Egen) ......................................................................................... 4 
Modell 2. Self-Determination kontinuum. Modell av Gagné och Deci (2005). ................................ 14 
Modell 3. SDT och Aspiration index, inre och yttre motivation. (Egen) ....... Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Modell 4. Big Five och Aspiration Index. (Egen) ............................................................................. 17 
Modell 5. Exempel på enkätfrågor (Egen). ....................................................................................... 24 
Modell 6. En utvecklad modell. (Egen) ............................................................................................. 56 

Diagram: 

Diagram 1. Åldersfördelning ............................................................................................................ 34 
Diagram 2. Könsfördelning .............................................................................................................. 35 

 

 



 1 

1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att ge en introduktion och presentera arbetets bakgrund, 

problemformulering, syfte samt avgränsningar. Vi kommer även att visa upp en modell över 

arbetets disposition för att kunna ge en bild av vad arbetet kommer att handla om och vilka kapitel 

som berörs. 

1.1 Bakgrund 

Personlighet beskrivs enligt Lau och Shaffer (1999, s. 225) som en uppsättning av olika egenskaper 

som på ett unikt sätt påverkar vårt beteende, tankemönster och motivation som kan beskrivas utifrån 

olika perspektiv. Lau och Shaffer (1999, s. 225) förklarar vidare att människans personlighet 

antingen utgår från att vi föds med den, att den är situationsbaserad, obestämd och förändringsbar 

eller att den är lärd och är ett resultat av interaktion mellan inre processer och miljö. Det finns en 

rad olika modeller och teorier för att studera olika personlighetsdrag. Myers-Briggs, som förkortas 

MBTI, är enligt Bradley och Hebert (1997, s. 340–341) en metod som framställdes och utvecklades 

av Katherine Briggs tillsammans med Isabel Myers Brigg. De hade hjälp av Jungs teori om 

personlighetstyper och utvecklades under 1900-talet (Gardner & Martinko, 1996, s. 45). Denna 

metod har blivit världskänd och utgår ifrån fyra olika skalor där individen ska passa in på ett av de 

olika alternativen. Dessa fyra skalor grundar sig på om du är introvert eller extrovert, intuitiv eller 

sinnesförnimmande, kännande eller tänkande och till sist om du är strukturerad eller anpassningsbar 

(Gardner & Martinko, 1996, s. 46).  

 

På grund av den kritik som förts fram, bland annat för att Myers Briggs personlighetstest saknar 

vetenskaplig grund har personlighets testet Big Five1 blivit en mer passande metod för att analysera 

olika personligheter. I vetenskapliga kretsar, har Big Five-modellen enligt Komarraju, Karau och 

Schmeck (2009, s. 47) blivit den mest användbara och mest omtalade modellen som studerar 

personligheter, även om det inte riktigt har accepterats bland allmänheten (Block, 1995, s. 192). Big 

Five-modellen härstammar från 1970-talet och grundades av två forskargrupper: Paul Costa 

tillsammans med Robert McCrae, från National Institutes of Health och Warren Norman från 

University of Michigan tillsammans med Lewis Goldberg från University Of Oregon (Furnham, 

Forde & Ferrari, 1999, s 1036). Dessa två forskargrupper kom fram till att de flesta mänskliga 

personlighetsdrag kan sammanfattas i fem olika dimensioner av personligheter, oavsett språk eller 

kultur. De fem dimensionerna är öppenhet (openness), samvetsgrannhet (conscientiousness), 

                                                 
1 Svensk översättning: Femfaktorsteorin 
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extraversion (extraversion), vänlighet (agreeableness) och känslomässig stabilitet (neuroticism). De 

tre forskarna Costa, McCrae, Norman och Goldberg kom fram till dessa fem dimensioner genom att 

fråga tusentals människor och sedan analyserade data med hjälp av en statistisk metod. Genom att 

ha kategoriserat olika variabler som har ett samband med varandra och kortat ner antal relaterade 

variabler till ett mer lätthanterligt antal fick forskarna slutligen ihop fem dimensioner (Furnham, 

Forde & Ferrari, 1999, s. 1036). Med hjälp av personlighets testet Big Five kan detta ge en bättre 

insikt i hur individer reagerar i olika situationer. Detta kan till exempel kan hjälpa till att förklara 

varför olika individer beter sig som de gör och även till att kunna anpassa sig bättre i samhället 

(Komarraju m.fl., 2009, s.47).  

 

Personlighetspsykologer är intresserade av vad som skiljer en person från en annan och varför olika 

individer beter sig som de gör (John & Srivastava, 1999, s. 102). Enligt John m.fl. (1999, s. 102) 

har personlighetsdrag i arbetsrelaterade beteenden och värderingar fått förnyat intresse och ökat 

dramatiskt sedan mitten av 1980-talet då det länge har varit ett mål för psykologer att avslöja skälen 

till varför personer varierar i deras motivation till arbete. Motivation enligt Furnham, Eracleous och 

Chamorro-Premuzic (2009, s. 769) är de faktorer hos individen som får dig att känna press till att 

komma närmare och uppfylla dina mål. Furnham m.fl. (2009, s. 766) beskriver att både 

arbetstillfredsställelse och motivation är två faktorer som är viktiga för att en anställd ska lyckas 

med sitt arbete och nå framgång inom sitt yrke.  

1.2 Problematisering 

John m.fl. (1999, s. 102 - 103) visade att individer med olika personligheter reagerar på olika 

aspekter av arbetsmiljöer. Staw, Bell och Clausen (1986, s. 62) bekräftar att individuella karaktärer 

kan ha ett stort inflytande över arbetsresultat såsom arbetsprestationer och hur arbetslivet upplevs, 

det vill säga vad som är viktigt för individen. Detta kommer sannolikt påverka vilken typ av arbete 

som eftersöks. Levin och Stokes (1989, s 753) instämmer och förklarar att personlighet har en 

tydlig påverkan på den upplevda betydelsen av arbetets förutsättningar och arbetsvärden, vilket i sin 

tur påverkar arbetstillfredsställelse och framgång. Sambandet mellan personlighetsdrag och 

arbetsprestation har studerats av många olika forskare. Wolff och Kim (2012, s 44) förklarar 

exempelvis att personlighet har stor betydelse för både arbetsprestationer, arbetsresultat, 

arbetsstrategier och framgång. Vidare visade Judge. Higgins, Thorensen och Barrick (1999, s. 623) 

att framgång kan mätas genom både yttre och inre faktorer och beskrivs som positiva resultat av 

arbetsrelaterade prestationer. 
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Ett av de vanligaste sätten att studera länken mellan personlighetsdrag och motivation är att studera 

sambandet mellan personlighetsdrag enligt Big Five och Self Determination Theory (som vi vidare 

kommer att förkorta SDT). I DeNeve och Cooper (1998, s. 197) omfattande meta-analys av 

forskningsläget på området fann de att flera personlighetsdrag hade positiv korrelation med SDT. 

Denna observation blev startskottet för vidare forskning för att söka överensstämmelser mellan 

kroniska personlighetsstilar och individuella skillnader i drivkrafter inom ramen för SDTs så 

kallade ”aspiration index” (ungefär ”drivkraftsindex”). Även Schmutte och Ryff (1997) har studerat 

relationen mellan personlighetsdrag enligt Big Five och flera dimensioner av psykologiskt 

välmående. I sin studie kunde författarna konstatera att olika personlighetsdrag har koppling till 

olika typer av välmående i form av personlig utveckling, positiva relationer och självbestämmande. 

I nyare forskning märks till exempel Romero, Gomez-Fraguela och Villar (2011, s. 48–49) som 

fortsatt på samma spår och utifrån sitt resultat kunde konstatera att det fanns flera korrelationer att 

utforska mellan olika personlighetsdrag och både yttre och inre aspirationer. 

 

Barrick, Mount och Strauss (1993, s. 721) och Barrick och Mount (1993, s. 117) studier visade att 

femfaktorsteorin utgör en lämplig modell för att undersöka förhållandet mellan personligheter och 

prestation i olika yrken. Resultaten tyder på att vissa personligheter förutspår olika nivåer av 

arbetsprestation. Rothmann och Coetzer (2003, s. 72) har undersökt förhållandet mellan 

personlighetsdimension och arbetsprestanda och fann att tre av de fem personlighetsdragen i 

femfaktorsteorin hade ett samband till prestation och kreativitet. 

 

Det som saknades i dessa studier är dock den länk mellan personlighetstyper och drivkrafter som 

DeNeve och Cooper (1998, s. 198) och Schmutte och Ryff (1997, s. 549) pekat på är nödvändigt för 

att få en helhetsförstålse för länken mellan personlighetstyp och drivkraft. Då de studier DeNeve 

och Cooper (1998) och Schmutte och Ryff (1997) fortfarande citeras ser vi detta som en tydlig 

signal om att det är angeläget att återvända till frågan om kopplingen mellan personlighetstyper (i 

form av femfaktorsteorin) och motivation (aspiration index). Tidigare forskning gav också ledtrådar 

om vilka områden där en sådan kombination av forskningsområden borde genomföras. Redan 

Barrick, Mount och Strauss (1993, s. 721) förklarade att framtida forskning borde undersöka 

potentiella moderatorer mellan extraversion och arbetsprestation i försäljningsarbeten. Barrick och 

Mount (1993, s. 117) hävdade nämligen också att ny forskning krävdes för att ta reda på om 

resultaten i studien går att generalisera till olika jobb där bland annat försäljning är ett jobb som bör 

undersökas. 
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Så givet är försäljningsyrken ett intressant fält. På frågan om vilken sorts försäljningsyrken som 

torde vara i fokus pekar Rothmann och Coetzer (2003, s. 72) på en väg framåt. Rothmann och 

Coetzer (2003, s. 72) som granskat hur femfaktorsteorin förhåller sig till arbetsprestation i den 

relativt lugna, ekonomiskt trygga och väldefinierade apoteksbranschen pekade på detta var en brist 

för att förstå samma länk i andra mindre lugna och väldefinierade säljyrken; och att framtida 

forskning borde undersöka effekterna av personlighet och prestanda genom motivation under andra 

omständigheter. Detta får oss sammantaget att bedöma att det finns ett forskningsgap i länken 

mellan Femfaktorsteorin och Aspiration Index i säljyrken som präglas av tuffare ekonomiska 

villkor. 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att förklara hur Femfaktorsteorin och Aspiration Index tillsammans 

kan bidra till en förståelse för säljares drivkrafter. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att inrikta oss mot att avgränsa undersökningen till en bransch där vi anser att det saknas 

en tillräcklig mängd forskning kring ämnet. Under arbetets gång har vi genomgått ett antal 

avgränsningar för att kunna utföra ett hållbart och genomförbart arbete. Vi har funnit befintlig 

forskning inom det valda ämnesområdet som har studerat olika verksamhetsområden och branscher. 

Däremot är dessa begränsade då inga tidigare forskning har undersökt hur Femfaktorsteorin och 

Aspiration Index tillsammans kan bidra till en förståelse för säljarens drivkrafter. Detta leder till att 

vi valt att inrikta oss mot att avgränsa undersökningen till en bransch där vi anser att det saknas en 

tillräcklig mängd forskning. Vi har valt att avgränsa oss till att endast fokusera på 

fastighetsmäklarbranschen, vilket innebär att vi avgränsar oss från andra branscher. För att skapa ett 

så rättvist resultat som möjligt ville vi att populationen skulle bestå av hela den svenska 

befolkningen men eftersom att detta inte är möjligt för oss i detta arbete att genomföra valde vi att 

försöka nå fastighetsmäklare som är verksamma runt om i hela Sverige för att få en så bred 

geografisk spridning som möjligt och ett generaliserbart och rikstäckande resultat. 

 

1.5 Arbetets disposition 

 
Modell 1. Disposition över arbetet. (Egen) 
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2. Teori 

2.1 Big Five 

Big Five är en modell som enligt McCrae (1987, s. 1259) och Barrick och Mount (1991, s. 12) delar 

in personligheter i fem olika dimensioner samt ett antal underkategorier. De fem olika 

dimensionerna i Big Five är öppenhet (openess), extraversion (extraversion), samvetsgrannhet 

(conscientiousness), vänlighet (agreeableness) och neuroticism (neuroticism). Big Five är en 

godtagbar modell och som har använts bland många forskare för att undersöka olika personligheter. 

John och Srivastav (1999, s. 102) hävdade att Big Five teorin tjänar en väsentlig funktion eftersom 

den kan representera olika beskrivningar av personligheter i en gemensam ram. Migliore (2011, s. 

42) håller även med och förklarar vidare att Big Five är en av de starkaste teorierna med teoretiskt 

stöd som förklarar olika personlighetsdrag. 

 

Caligiuri (2000, s. 71) påpekade att en individ som innehar dessa fem personlighetsdrag har 

förmågan att kunna bygga goda professionella relationer, uppnå mål och kunna förbättra sin 

prestation. Det kan även hjälpa individen i en ny kultur eller i ett nytt samhälle. Även Buss (1991, s. 

471) förklarar att en individ med dessa fem egenskaper kan uppnå en hög ekonomisk framgång, 

skapa goda relationer och lättare kan lära sig sociala hierarkier. Det bidrar även till en större vilja att 

samarbeta, tillförlitlighet, engagemang, stresstålighet och problemlösningsförmåga. Bhatti, Battour, 

Ismail och Sundram (2014, s. 75) förklarar att forskare har lyft fram många personlighetsdrag och 

hävdat att dessa egenskaper även har spelat en viktig roll för individuell framgång. Vi kommer här 

nedan att förklara dessa fem olika dimensioner mer ingående. 

 

2.1.1 Extraversion  

De specifika personlighetsdrag som kännetecknar extraversion är självsäkerhet, energi och 

entusiasm (Costa & McCrae, 1992, s. 654). Extroverta personer tenderar att uppleva mer positiva 

känslor som genererar bättre arbetstillfredsställelse vilket framgår av en metaanalys gjord av 

Connolly och Viswesvaran (2000, s. 268). Det har även påvisats att extroverta personer oftast har 

fler vänner och infinner sig mer i sociala situationer än vad introverta personer gör på grund av 

deras sociala läggning. Det gör att dessa personer anser att samspelet mellan människor är mer 

givande än andra (Watson & Clark, 1997, s. 781). Buss (1991, s. 472) föreslog att extroverta 

individer kan få en bättre reproduktiv framgång i livet om de anpassar sig i den sociala miljön. 
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Migliore (2011, s. 39) hävdade att en låg grad av extraversion är de individer som gillar att hålla sig 

i bakgrunden och som anses mindre pratsamma och mer reserverade. Costa och McCrae (1992, s. 

653) förklarade även att personer som har en låg grad av extraversion föredrar att tillbringa mer tid 

ensamma och karaktäriseras ofta som tysta och tillbakadragna. Rothmann och Coetzer (2003, s. 69) 

samt Furnham och Fudge (2008, s. 12) förklarar i sin studie att flera samband har hittats mellan 

extraversion och prestation i arbeten som kännetecknas av social interaktion, som exempelvis 

säljare. 

 

2.1.2 Vänlighet  

Vänlighet kännetecknas av att en individ är medkännande och samarbetsvillig. . Shaffer. Harrison, 

Gregersen, Black och Ferzandi (2006, s. 112) nämner att vänlighet bör relateras till 

personlighetsdrag som sympatisk, snäll och tillgiven. Denna personlighet kan hjälpa individen att 

bilda och upprätthålla social allians för att stödja sitt sociala yrkesliv. Rothmann och Coetzer (2003, 

s. 69) skriver att individer som är vänliga och hjälpsamma tror även på att andra ska vara lika 

hjälpsamma tillbaka. Migliore (2011, s. 42) hävdade att en hög grad av vänlighet innebär att 

personer lättare kan komma överens med andra, medan en låg grad i motsats förklarar ovilja till 

engagemang. Med tanke på att deras samarbetsvilja brukar vänliga personer ofta ha yrken som 

innefattar lagarbete (Judge m.fl., 1999, s. 625). Personer med låg grad av vänlighet är ofta 

konkurrenskraftiga eller tävlingsinriktade människor, som även kan ses som opålitliga (Costa & 

McCrae, 1992, s. 655; Digman, 1990, s. 427). Rothmann m.fl. (2003, s. 69) håller med föregående 

författare och talar också om att individer som inte är vänliga också kan vara egocentriska och 

skeptiska till andras åsikter. Tett, Jackson och Rothstein (1991, s. 727) fann i sin studie att vänlighet 

predicerar arbetsprestation och Salgado (1997, s. 31) konstaterade även att vänlighet är relaterat till 

framgång. En studie av Furnham och Fudge (2008, s. 12) visar i motsats till många andra författare 

på att vänlighet har ett negativt samband till säljyrket. 

 

2.1.3 Samvetsgrannhet  

Samvetsgrannhet är enligt många forskare en bred personlighetsdimension som kännetecknar någon 

som har en tendens att vara uthållig, organiserad, pålitlig, målmedveten och som hellre föredrar att 

planera än att vara spontan (Barrick, Mount, & Judge, 2001, s. 11). Barrick m.fl. (1993, s. 715) 

skriver att dessa personer har höga förväntningar på sig själva, vilket leder till att de oftast 

anstränger sig mer i jämförelse med andra personer. Utöver detta påpekar Barrick och Mount (1991, 

s. 12) på att dessa personer har vilja och förmåga att arbeta hårt och med stor sannolikhet försöker 



 

7  

uppnå det som förväntas av dem, vilket leder till att dessa individer blir mer engagerade till att nå 

sina mål (Barrick, Mount & Strauss, 1993, s. 716). Kort sagt kan dessa individer prestera bättre 

eftersom de sätter upp mål, anstränger sig för att uppnå mer utmanande mål och även under en 

längre tid (Barrick m.fl. 1993, s. 716). Många forskare har enligt Rothmann och Coetzer (2003, s. 

69) funnit samband och rapporterat signifikanta korrelationer mellan samvetsgrannhet och 

arbetsprestation. Även Furnham och Fudge (2008, s. 12) har funnit ett positivt samband mellan 

samvetsgrannhet och säljyrken.  

 

2.1.4 Neuroticism  

Enligt Bozionelos (2004, s. 70) omfattar neuroticism egenskaper som inkluderar oro och pessimism 

och tendenser att uppleva negativa känslor såsom ilska, depression, ångest, skuld och osäkerhet. En 

individ som har en hög grad av neuroticism söker efter bekräftelse, skyller ifrån sig på andra och 

betraktar sig själva som offer (Barrick & Mount, 1991, s. 13). Rothmann m.fl. (2003, s. 69) 

förklarar att en person med hög grad av neuroticism kan vara i riskzonen för vissa typer av 

psykologiska problem. Den låga graden av neuroticism kallas för känslomässig stabilitet och 

innebär att individer beskrivs som trygga, lugna och oberörda. Rothmann m.fl. (2003, s. 69) hävdar 

att dessa personer även är mer avslappnade och lättare kan hantera stressiga situationer utan att bli 

upprörda. I en studie av Judge m.fl. (1999, s. 624) fann författarna att neuroticism inte är relaterat 

till arbetsprestation. Furnham och Fudge (2008, s. 12) kunde också konstatera att neuroticism inte 

hade något statistiskt samband till säljyrket. 

 

2.1.5 Öppenhet  

Öppenhet beskrivs av McCrae (1987, s. 1257) i vilken utsträckning en person är fantasifull eller 

oberoende. Personlighetsdraget kännetecknas av någon som söker sig nya erfarenheter, utforskar 

nya idéer och använder sin kreativitet för att lösa nya problem (Engle, Mah & Sadri, 1997, s. 47). 

McCrae (1987, s. 1259) beskriver att personer med hög grad av öppenhet ofta är intellektuellt 

nyfiken, fantasifull, innovativ och kreativ. En person med låg grad av öppenhet kan däremot 

karakteriseras som konservativ och ha ett konventionellt beteende. Rothmann och Coetzer (2003, s. 

69) förklarar att öppna individer är nyfikna av både den inre och yttre världen och har ett 

erfarenhetsmässigt rikare liv. Samtidigt upplever dessa individer både positiva och negativa känslor 

som mer kännbara än vad individer som inte är lika öppna gör. Rothmann och Coetzer (2003, s. 69) 

hävdar att tidigare forskning funnit samband mellan öppenhet och framgång. Furnham och Fudge 

(2008, s. 12) har mer specifikt i sin studie kommit fram till att öppenhet har ett positivt samband till 
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säljyrket. Till skillnad från Tett m.fl. (1991, s. 726) skriver dessa författare att öppenhet inte 

predicerar arbetsprestation. En anledning till detta motsägelsefulla resultat kan enligt Rothmann och 

Coetzer (2003, s. 69) bero på att olika arbeten har olika krav.  

2.2 Karriärframgång 

Både Seibert och Kraimer (2001, s. 2); Lau och Shaffer (1999, s. 225); Judge, Cable, Boudreau och 

Bretz (1995, s. 490); Judge, Higgins, Thoresen och Barrick (1999, s. 622), Ng, Eby, Sorensen och 

Feldman (2005, s. 367) beskriver karriärframgång som positiva resultat av arbetsrelaterade 

prestationer under sitt arbetsliv och delar in framgång i både yttre (objektiva) och inre (subjektiva) 

faktorer. Båda dessa två faktorer hävdar Seibert och Kraimer (2001, s. 2) är viktiga att ta hänsyn till 

för att ge ett brett mått på sin karriär. Enligt tidigare forskning (Judge m.fl. 1999, s. 623) har folk en 

tendens att koppla framgångar med interna orsaker och misslyckanden med externa orsaker. 

 

2.2.1 Yttre framgång 

De yttre faktorerna mäts i form av synliga resultat som exempelvis yrkestitel, lön och avancemang 

och refererar till utfall som instrumentella belöningar. Judge m.fl. (1999, s. 623) utvidgade 

definitionen av yttre framgång till att även inkludera yrkesstatus som ofta handlar om styrka och 

makt man får genom sitt arbete. Yrkesstatus har en rik tradition av forskning inom sociologi och 

som mäter yrkesstratifiering, vilket innebär sortering av individer i olika jobb och karriärer med 

olika styrka och prestige. Forskare har gått så långt att de dragit slutsatsen att yrkesstatus enskilt 

utgör den viktigaste dimensionen i social interaktion. De viktigaste bidragen till yrkesstatus är 

nödvändiga pedagogiska färdigheter, yttre belöningar av arbetet samt förmågan att kunna bidra till 

samhället genom arbetsprestation. Som ett resultat av detta ser sociologer yrkesstatus som det 

viktigaste tecknet på framgång i det moderna samhället. Utifrån detta perspektiv är således 

yrkesstatus något positivt med tanke på att det leder till både ökat jobbrelaterat ansvar och 

belöningar samt även en högre tillfredsställelse med sitt arbete (Judge m.fl., 1999, s 624).  

 

Med tanke på att misslyckanden ofta kopplas ihop med externa orsaker förklarar Ng m.fl. (2005, s. 

367) att en persons objektiva karriärsframgång troligtvis framkallar positiva uppfattningar om sig 

själva, vilket i sin tur leder till en högre grad av tillfredsställelse med sin karriär. Den sociala 

jämförelse-teorin leder till en liknande förutsägelse (Festinger, 1954, s. 121). Enligt denna teori har 

personer en tendens att jämföra till exempel lönenivå och antal avancemang, som är viktiga 

jämförelsemått, med andra personer. Att få en högre lön och avancera högre upp i företaget i 

jämförelse med andra kommer leda till ökande uppfattningar om framgång. Eftersom rikedom och 
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social ställning värderas högt i samhället, kan påtagliga framsteg leda till en ökad tillfredsställelse 

med sin karriär (Ng, Eby, Sorensen & Feldman, 2005, s. 367). 

2.2.2 Inre framgång 

Inre faktorer mäts istället i form av individens egna personliga bedömning av sin karriär, 

förväntningar och mål där arbetstillfredsställelse är ett viktigt och återkommande mått i litteraturen. 

När det gäller inre framgång är jobbtillfredsställelse den mest relevanta aspekten. Personer som är 

missnöjda med många aspekter i sina jobb beskriver sin nuvarande karriär som inte särskilt 

framgångsrik. Judge m.fl. (1999, s. 623) håller även med tidigare forskning att 

arbetstillfredsställelse är den mest framträdande aspekten inom karriärframgång. Ciavarella, 

Buchholtz, Riordan, Gatewood och Stokes (2004, s. 466) har även studerat sambandet mellan en 

företagares personlighet och hur länge personen klarar av att stanna inom företaget. Det visade sig 

att en av de fem dimensionerna i Big Five, samvetsgrannhet, hade ett positivt samband mellan 

personlighet och överlevnad bland nya företag. Detta tyder på att vara hårt arbetande och ihärdig är 

viktigt för företagets långsiktiga satsning och totala livslängd. I motsats till förväntningar är 

öppenhet negativt relaterat till hur pass bra nya företag överlever under en längre period. De 

individer som inte föredrar att ta företaget till olika strategiska eller opportunistiska riktningar under 

uppstarten är mer benägna att ha ett företag som överlever på lång sikt. 

2.3 Motivation 

Det finns många olika sätt att definiera motivation på och det finns fördelar med alla typer av 

teorier. Furnham, Eracleous och Chamorro-Premuzic (2009, s 765) beskriver motivation som ett 

internt tillstånd som ger upphov till en önskan eller press att agera. Parks och Guay (2009, s 679) 

förklarar på ett liknande sätt att motivation är en energigivande kraft som framkallar en handling 

och är förknippat med medvetna och omedvetna beslut som innefattar hur, när och varför vi väljer 

att utföra en viss uppgift eller aktivitet. 

2.3.1 Målsättningsteori 

När vi pratar om olika teorier om motivation eller hur motivation mäts tar både Parks och Guay 

(2009, s. 677) och Barrick, Stewart och Piotrowski (2002, s. 43–44) upp just motivation kring mål, 

som är det mest studerade motivationsbegreppet enligt Austin och Vancouver (1996, s. 340). Det 

finns stöd som säger att målsättning leder till förbättrad prestation. Enstusiasm (aurosal), 

inrikntning (direction), intensitet (intensity) och varaktighet (persistence) är fyra psykologiska 

processer som fungerar som frivilliga målinriktade handlingar (Parks & Guay, 2009, s. 679). 

Entusiasm är betydande när en person blir intresserad av att uppnå ett visst mål (exempelvis när en 
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elev blir intresserad av att uppnå ett visst betyg), inriktning är processen som handlar om att faktiskt 

välja ett mål att sträva mot (eleven väljer att sätta upp målet att få högsta betyg i alla kurser en viss 

termin). Parks och Guay, (2009, s. 679) förklarar vidare att intensitet är kopplat till hur mycket 

någon anstränger sig för att uppnå målet (hur mycket eleven väljer att studera) och uthållighet är 

relaterat till hur någon fortsätter att jobba mot sina mål, till exempel om eleven varit sjuk en vecka 

och missat viktiga lektioner. 

Motivation enligt Parks och Guay (2009, s 679) relaterar till vad vi väljer att uppnå och hur vi 

uppnår det och det finns många olika begrepp för att beskriva detta. Detta förklaras med begreppen 

goal content och goal striving där goal content står för beslutet att uppnå ett visst mål medan goal 

striving står för hur mycket vi anstränger oss för att uppnå ett visst mål. 

Barrick m.fl. (2002, s 43–44) talar också om mål när de beskriver motivation och fokuserar på 

tydliga och klara mål som är lämpligt då egenskaperna i Big Five och arbetsprestation också är 

tydligt konstruerade. Enligt Barrick m.fl. (2002, s. 44) har det identifierats två motivationsbegrepp 

som fokuserar på sociala interaktioner och kom fram till att individer strävar efter gemenskap, makt 

och status. Strävan efter gemenskap handlar om att bli accepterad i personliga relationer och 

komma överens med andra. Strävan efter status handlar om att få makt och dominans inom en 

statushierarki. Dessa två begrepp har blivit identifierade som tydliga mål inom sociala interaktioner. 

Strävan efter både gemenskap, status och genomförande förklarar Barrick m.fl (2002, s. 43-44) 

representera mål som är på en nivå som liknar Big Five och arbetsprestation. Relationerna mellan 

dessa mål och arbetsprestationer förväntas variera mellan olika jobb. Individer som motiveras av 

gemenskap kommer troligtvis att arbeta hårdare och i slutändan bli mer framgångsrika på arbeten 

som kräver samarbete. Individer som motiveras av strävan efter status kommer sannolikt att 

utmärka sig i jobb som kräver konkurrens och möjligheter till avancemang och utveckling, till 

exempel försäljning. Kopplingen mellan prestation och strävan efter gemenskap eller status 

förväntas vara oberoende av vilken typ av arbete som individer ska utföra. 

Eftersom arbetsuppgifter ofta utförs utan sociala interaktioner har Barrick m.fl. (2002, s 43–44) 

kommit fram till ett annat mått på arbetsprestationer, som de kallar för accomplishment striving. 

Accomplishment striving reflekterar en individs avsikt att genomföra olika uppgifter och 

karaktäriseras av hög uppgiftsorientering. Uppgiftsorienterade anställda har en stark förmåga att 

uppnå uppgiftsrelaterade mål som ett sätt att uttrycka sina individuella egenskaper och preferenser.  

Judge och Ilies (2002, s 798) bekräftar att målsättning är en viktig faktor för motivation genom att 

förklara att målsättningsteori (goal-setting theory), förväntningsteori (expectancy theory) och 
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självverkans-teori (self-efficancy theory) är de mest undersökta teorierna när det gäller I/O 

psykologi, som står för “industrial-organization psychology”. Dessa tre teorier har som yttersta 

kriterium att förutsäga arbetsprestation, som flera meta-analyser har fastställt. Oro som är ett 

utmärkande drag bland neuroticism är enligt Judge och Ilies (2002, s 798) något som leder till dålig 

självreglering eftersom oroliga individer har svårare att kontrollera känslor som behövs för att klara 

av och lägga fokus på vissa uppgifter.         

Barrick, Mount och Strauss (1993, s 716) fann också i sin artikel att begreppet samvetsgrannhet i 

Big Five är förknippat med målmedvetenhet. Personlighetsdragen som är kopplade till 

samvetsgrannhet associerar till tre beteenden som är förknippat med motivation; valet till att öka sin 

ansträngning (choice to expand effort), valet av ansträngningsnivå (choice of level of effort to 

expand) och valet att fortsätta på nivån av ansträngning (choice to persist in that level of effort) 

som är en definition av motivation som Campbell (1991) tog fram.  

 

Barrick m.fl (1993, s 716) förklarar vidare att personer som förknippas mest med begreppet 

samvetsgrannhet ofta innehar egenskaper som leder till att sätta upp mål (choice to expand effort). 

Personer med dessa egenskaper är exempelvis organiserade, bra på att planera och målmedvetna. 

Utöver detta är dessa personer även prestationsorienterade, jobbar hårt och har höga förväntningar 

på sig själva vilket gör att de har en tendens att sätta upp mer utmanande mål, som relaterar till valet 

av ansträngningsnivå. Några fler egenskaper som beskriver dessa personer är pålitlighet, 

ansvarsfullhet och håller fast vid det individen bestämmer sig för vilket gör att de gärna 

åstadkommer vad som förväntas av dem. Detta relaterar till valet att fortsätta på nivån av 

ansträngning. Eftersom att dessa personer sätter upp mål, anstränger sig för att nå sina mål och är 

väldigt engagerade förväntas dem kunna prestera bättre än andra (Barrick m.fl. 1993, s 716). 

2.4 Self Determination Theory 

Self Determination Theory (SDT) är en mycket omtalad motivationsteori som grundades av 

professorerna Richard M. Ryan och Edward L. Deci. Enligt Deci och Ryan (2000, s. 68) och Gagné 

och Deci (2005, s. 334) handlar SDT om människors motivation och personlighet genom att 

undersöka människors medfödda tillväxttendenser och psykologiska behov som ligger till grund för 

deras motivation och personliga integration, samt för de förhållanden som främjar dessa positiva 

processer. 

 

SDT fokuserar på skillnaden mellan autonomisk motivation och kontrollerad motivation. Just 

autonomisk motivation grundar sig enligt Gagné och Deci (2005, s. 334) i autonomi som innebär att 
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någon agerar utifrån sin fria vilja och känslan av självständighet. När någon är kontrollerad, i 

motsats till autonomi, utför denne handlingar utifrån en känsla av press och att handlingen måste 

utföras. SDT förutsätter att dessa två typer av motivation skiljer sig åt både vad gäller deras 

underliggande reglerande processer och deras medföljande upplevelser och erfarenheter. Vidare 

förklarar Gagné och Deci (2005, s. 334) att beteenden kan karaktäriseras utifrån i vilken grad de är 

självständiga eller kontrollerade. 

 

2.4.1 Inre- och yttre motivation 

SDT handlar om inre och yttre motivationsbeteenden. Deci och Ryan (2000, s. 56) förklarar att inre 

motivation innebär att valet att utföra en aktivitet baseras utifrån tillfredsställelse för att man 

verkligen vill, istället för vilka konsekvenser det får. En person med inre motivation drivs av att 

utföra handlingen för att individen tycker att det är kul och ser det som en utmaning istället för yttre 

påtryckningar i form av externa belöningar. Inre motivationsbeteenden som drivs av människors 

intresse för den aktivitet som utförs beskrivs som typiskt autonomt (Deci & Ryan, 2000, s. 68). 

Deci och Ryan (2000, s. 69) förklarar att den inre motivationen främjar mer intresse och spänning 

vilket i sin tur leder till bättre prestanda, uthållighet, kreativitet, bättre självkänsla och 

välbefinnande. Inre motivation är även ett exempel på autonomisk motivation. 

 

Trots att den inre motivationen är en väldigt viktig typ av motivation och framstår som mer positiv, 

är många aktiviteter som människor utför inte inre motiverade. Enligt Deci och Ryan (2000, s. 61–

62) kan motivation beskrivas på en skala som går från avsaknad av motivation till yttre motivation 

och till sist inre motivation. Avsaknad av motivation innebär att personen helt saknar någon 

motivation och inte ser någon mening med att utföra en aktivitet. Yttre motivation innebär att 

utförandet av en aktivitet genomförs för att uppnå resultat, ofta i form av materiella belöningar och 

kan variera i vilken grad den är autonom eller kontrollerad. Deci och Ryan (2000, s. 62) förklarar att 

aktiviteter som inte är intressant, det vill säga inte är motiverande, kräver yttre motivation i form av 

materiella belöningar för att det ska bli utfört. 

 

Yttre motivation ligger närmast avsaknad av motivation och det finns fyra olika typer av den yttre 

motivationen. Den första typen är extern reglering som är kopplat till beteenden som utförs för att 

tillgodose externa påtvingade belöningar. Detta är den klassiska typen av yttre motivation och är en 

prototyp av kontrollerad motivation. När ett beteende är externt reglerat agerar människor utifrån 

avsikten att erhålla en önskad påföljd, eller för att undvika en oönskad påföljd. Den andra typen 

kallas för inåtriktad agering (introjected regulation) och innebär att aktiviteter utförs för att undvika 
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skuldkänslor eller för att öka sin självkänsla och beskrivs som relativt kontrollerad pga. den press 

som sätts samt yttre faktorer (Gagné & Deci, 2005, s. 334). Identifikation är den tredje typen av 

yttre motivation och är mer självstyrd och personen identifierar sig med den personliga vikten av ett 

beteende och har accepterat regleringen som sin egen. Personer som utför handlingar eller 

beteenden för att uppnå ett visst mål som denna har satt upp för sig själv kan vara ett exempel på 

identifikation. Den fjärde och sista typen av yttre motivation är integrerad reglering och är den 

mest självstyrda typen av beteenden. Integration uppstår när regleringarna har likställts med 

personen och detta sker genom självrannsakan och att regler överensstämmer med ens andra 

värderingar och behov. 

 

Deci och Ryan (2000, s. 68) hävdar att SDT fokuserar på de grundläggande behoven av kompetens 

och autonomi och teorin bakom experiment som utförts hävdar att sociala kontextuella händelser 

(tex feedback, kommunikation, belöningar) som främjar känslor av kompetens vid utförandet av 

handlingar kan öka motivationen för handlingen. Följaktligen visade det sig att utmaningar, 

återkoppling och frihet från förnedrande granskningar underlättar den inre motivationen. Tidigare 

studier visade på att positiv återkoppling av sin prestation förbättrade den inre motivationen, medan 

negativ återkoppling minskade den. Känslor av kompetens visade sig inte öka den inre motivationen 

såvida den inte återföljs av en känsla av självständighet. 

 

Vidare förklarar Deci och Ryan (2000, s. 64) att yttre motivation påverkas av två olika behov eller 

faktorer. Den största orsaken till att människor ägnar sig åt yttre motiverade beteenden är att 

beteendena värderas av signifikanta andra och att signifikanta andra kan vara vänner, familj eller 

kollegor som personen känner samhörighet till och därför väljer att agera i linje med deras 

agerande. Detta representerar det första behovet som är social samhörighet och beskriver 

tillhörighet till personens eller gruppens spridning av ett specifikt mål. Vi påverkas också av 

behovet kompetens som är grundläggande för yttre motivation. Om en person har relevant 

kompetens kommer personen lättare att kunna internalisera ett mål. 
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Modell 2. Self-Determination kontinuum. Modell av Gagné och Deci (2005). 

2.4.2 SDT och Big Five 

Tidigare studier som undersökt specifikt studenter har visat att både personlighet och motivation är 

viktiga faktorer för en students studieresultat. Deci och Ryan (1985b, s. 112) konstaterade i sin 

studie att studenter som är inre motiverade till att lära sig visade sig ha olika personlighetsdrag, där 

nyfikenhet är ett av dem. En annan studie av Zhou (2015, s. 286) undersökte hur Big Five i samspel 

med SDT påverkade en elevs studieresultat och resultatet utifrån korrelationsanalysen visade att 

motivation utifrån SDT och fyra av de fem olika personlighetsdragen i Big Five har ett signifikant 

positivt samband med elevens studieresultat. Regressionsanalysen i samma studie visade även att 

öppenhet och samvetsgrannhet är positivt relaterade till prestation. Detta tyder på att 

personlighetsdrag kan predicera akademisk prestation. 

                                                         

Abraham, Bond och Richardson (2012, s. 359) har funnit att studenter som är samvetsgranna oftare 

gör upp planer, reglerar sitt beteende i enlighet med sina planer och även anstränger sig för att 

genomföra sina planer. Detta leder till att de med större sannolikhet presterar bättre i skolan 

(Caprara, Vecchione, Aless, Gerbino & Barbaranelli, 2011). I jämförelse visade det sig finnas 

inkonsekventa associationer mellan öppenhet, vänlighet, emotionell instabilitet, och extraversion 

och akademisk framgång. Philips, Abraham och Bond (2003, s. 436) hävdade att motivation 

påverkar relationen mellan personlighet och akademisk prestation. Autonom motivation bestäms 

utifrån en individs personlighetsdrag och den miljö som personen befinner sig i (McCrae & Costa, 
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2008, s. 274). Vissa forskare har hävdat att personlighetsdrag kan predicera mänskligt beteende när 

man upplever högre autonomi (Lee, Ashford & Bobko, 1990, s. 810). Enligt Barrick, Parks och 

Mount (2005, s. 746) har forskning visat att motivationen modererar förhållandet mellan 

personlighetsdrag och arbetsprestationer. 

 

Både DeNeve och Cooper (1998); Schmutte och Ryff (1997) och Romero, Gomez-Fraguela och 

Villar (2011, s. 48) har undersökt sambandet mellan Big Five och SDT och funnit flera signifikanta 

samband. DeNeve och Cooper (1998) rapporterade att personlighetsdragen extraversion och 

vänlighet var positivt associerade med SDT medan neuroticism var negativt associerat med SDT. 

Schmutte och Ryff (1997, s. 558) fann i sin studie att vänlighet och extraversion hade ett samband 

till positiva relationer, att öppenhet hade ett samband till personlig utveckling och en låg grad av 

neuroticism var förknippat med självbestämmande och autonomi. 

 

Romero m.fl. (2011, s. 48) fick fram ett liknande resultat där det fanns positiva samband mellan 

personlighetsdragen extraversion, neuroticism och samvetsgrannhet och yttre aspirationer medan 

negativa samband var förknippat med personlighetsdragen öppenhet och vänlighet. Inre aspirationer 

var istället positivt korrelerade med extraversion och samvetsgrannhet och negativt korrelerade med 

öppenhet. Extraversion har alltså koppling till både inre och yttre aspirationer och Romero m.fl. 

(2011, s. 49) poängterar även att extroverta personer är mer benägna till att uppnå sina mål i 

framtiden och tenderar att ha en större framgång i sitt förflutna. 

 

Resultatet tyder även på att personer som har en hög grad av neuroticism drivs av yttre aspirationer 

och uppfattar sig själva som misslyckade när de uppnår inre aspirationer. Individer med en hög grad 

av extraversion och samvetsgrannhet lägger stor vikt på både inre och yttre aspirationer medan 

personer som har en hög grad av öppenhet och vänlighet lägger stor vikt på inre aspirationer och 

mindre vikt på yttre strävanden. De uppfattar sig även som misslyckade vad gäller uppnåelse av 

yttre aspirationer. Detta stämmer även överens med vad Olver och Mooradian (2003, s. 110) fann i 

sin studie där öppenhet var korrelerat med inre aspirationer i form av förändring och 

självbestämmande. 

 

2.4.3 Aspiration Index 

Aspiration index är en metod inom SDT-teorin som togs fram och ursprungligen utvecklades av 

Kasser och Ryan (1993, s. 410) där individers olika långsiktiga mål i livet bedöms. Oavsett om 

målen är lång- eller kortsiktiga ska dessa ändå driva individerna till att uppnå målen. Kasser och 
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Ryan (1993, s. 411) har utvecklat ett frågeformulär som kallas för Aspiration index där frågorna är 

formulerade utifrån livsmål som delas in i olika aspirationskategorier. Forskning har visat att 

människors beteenden och känslor hänger ihop med deras livsmål. Oftast när människor pratar om 

välbefinnande och ett meningsfullt liv så är det just dessa motivationsfaktorer de pratar om (Kasser 

& Ryan, 1993, s. 410). Denna metod delas enligt Deci och Ryan (2008, s. 183) in i två olika 

kategorier, vilka är inre aspirationer och yttre aspirationer.  

 

Aspiration index består utav sju olika kategorier där varje kategori har fem olika frågor som 

används vid undersökningar av denna modell. Inre aspirationer innefattar kategorierna “relationer”, 

“personlig utveckling” och samhällsnytta”. De yttre aspirationerna innefattar kategorierna 

“förmögenhet”, ”berömmelse” och “image”. Den sista kategorin “hälsa” kan tillhöra båda dessa 

kategorier och beskrivs därför som varken inre eller yttre aspiration.  

 

Deci och Ryan (2008, s. 183) förklarar att aspirationer har studerats med avseende på deras styrka 

eller betydelse och liknar vad andra forskare kallar för behov eller motiv. Författarna förklarar 

vidare att dessa inte är behov, då behov är väsentliga näringsämnen snarare än önskningar. Istället 

beskrivs ambitioner som en funktion av graden av grundläggande behov för kompetens, närhet och 

autonomi samt om den har blivit tillfredsställd eller försvagad över tiden. När behovet sjunker 

tenderar folk att anta yttre mål som leder till externa indikatorer av värde, snarare än de inre 

känslorna av värdighet som är resultatet av behovet av tillfredsställelse. Därför är yttre 

förväntningar en typ av behovsutbyte som ger dig lite eller inget direkt behov av tillfredsställelse. 

Dock strävar människor efter dessa mål eftersom de ger ett substitut eller kompensation för bristen 

på tillfredsställelse. När de yttre målen eftersträvas, tenderar personer att sträva efter grundläggande 

behov av tillfredsställelse, och därmed misslyckas med att främja integration och välbefinnande, 

även när det uppnås (Deci & Ryan, 2008, s. 183).  

 

Kasser och Ryan (2003, s. 410) talar också om att materiell rikedom och att förmögenhet ibland 

uppfattas som tom och ytlig och att detta kan leda till individer väljer att inte prioritera familj och 

vänner, självaktualisering och bidragande till samhället. Pengar och rikedom representerar ett 

externt incitament för beteende som framhävs tillfälligt. Strävan efter pengar kan därmed leda till 

mindre självaktualisering. Kasser och Ryan (2003, s. 410) förklarar vidare att personer som är mer 

kontrollorienterade förknippas med en mindre självaktualisering, mer oro för vad andra ska tycka 

och en mindre överenstämmelse med känslobeteenden. SDT kan därför anta att personer som ser 

pengar, rikedom och förmögenhet som centrala värden kommer att vara mer kontrollorienterade och 

mindre psykologiskt integrerade.  
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Kasser och Ryan (2003, s. 412) förutspådde att ekonomisk framgång inte skulle vara associerat till 

psykologiska utfall. Istället förväntades det att individer som strävar efter ekonomisk framgång mer 

än andra livsområden kommer att visa på negativa utfall. Specifikt förutses att personer som 

värdesätter eller förväntar sig att uppnå ekonomisk framgång mer än tillhörighet, samhällsmässig 

känsla eller självacceptans förmodas ha negativa värden på variabler i samband med psykologisk 

anpassning. Dessutom kommer sådana personer att vara mer benägna att påvisa en 

kontrollorientering än de som förutser mindre centralitet för ekonomisk framgång inom sitt system 

av mål (Kasser & Ryan, 2003, s. 410). 

2.5 Modell utifrån den befintliga teorin 

Modellen nedanför sammanfattar teorin och beskriver de två olika modellerna Big Five och 

Aspiration Index. De fem blåa cirklarna står för de personlighetsdrag som tillsammans bildar Big 

Five-teorin medan de sju gröna cirklarna står för de motivationsfaktorer som bildar Aspiration 

Index. I denna modell är dessa två teorier skilda från varandra då tidigare forskning och befintlig 

teori inte undersökt och länkat samman dessa två teorier.  

 

 

 

Modell 3. Big Five och Aspiration Index. (Egen) 
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3. Metod 

Följande kapitel presenterar valet av metod, avgränsningar och det tillvägagångssätt som använts 

för att samla in empirin samt tillhörande motiv bakom samtliga val. Kapitlet redogör bland annat för 

hur vi arbetat med reliabilitet och validitet för att försäkra att studien håller god kvalitet. 

3.1 Val av forskningsdesign 

I denna studie undersöker vi Big Five och aspiration index tillsammans kan bidra till en förståelse 

för säljares drivkrafter. Utifrån tidigare forskning förekommer den kvantitativa metoden oftast och 

visar även vara den metoden som fungerar bäst inom denna typ av forskning och 

forskningsområde. Trost (2012, s. 18) skriver att en studie som ska svara på hur många, hur 

vanligt något är eller hur ofta, blir den kvantitativa metoden lämpligast. Vidare beskriver Trost 

(2007, s. 18) processen för den kvantitativa metoden som att samla in information som i efterhand 

omkodas till siffror eller tal. Bryman och Bell (2013, s.176) definierar den kvantitativa metoden 

som att forskaren utgår från egna tankar och idéer och sedan samlar in den teori som krävs för 

studien och dess frågeställning. En kvantitativ studie är att föredra när forskaren vill försöka 

generalisera ett resultat till en större grupp människor. Den kvantitativa metoden utgår enligt 

författarna från en positivistisk utgångspunkt och ett deduktivt förhållningssätt. Detta innebär att 

vi utgår ifrån befintliga teorier och forskning kring personlighetstyper, big five, motivation och 

framgång för att utforma våra frågeställningar. Dessa testas sedan mot empirin som samlats in 

från det webbaserade frågeformuläret (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 88) efter att ha 

skickats ut till registrerade fastighetsmäklare i olika kontor över hela Sverige. Bryman och Bell 

(2013, s. 247) tar upp att detta tillvägagångssätt är en fördel då respondenterna kan välja att 

besvara undersökningen när de själva har tid och möjlighet. I jämförelse med en intervju uppstår 

inte samma problem då formulering av frågorna alltid är samma istället för att intervjuaren 

formulerar sig på olika sätt. Med tanke på att vi ville nå ut till så många fastighetsmäklare som 

möjligt runt om i Sverige är enkäter även en mycket mer tidseffektiv metod och till en ekonomisk 

fördel i jämförelse med intervjuer då det hade tagit mycket längre tid och varit betydligt mer 

kostsamt för oss att själva åka runt för att träffa dessa mäklare personligen. 

 

3.2 Population, urval och bortfall 

3.2.1 Population 

En population är enligt Banarjee och Chaudhury (2010, s. 63) en större grupp där en viss 

information hämtas ifrån. Detta motsvarar inte alltid den demografiska betydelsen av en grupp 

människor utan kan innefatta människor som definieras på många andra sätt. Det är oftast studiens 
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syfte som utgör grunden för vilken population som ska undersöka, till exempel kan avgränsningar 

ha gjorts på en viss åldersgrupp, kön eller yrke.       

                                     

Vår population utgörs av både kvinnor och män i alla åldrar som är registrerade som 

fastighetsmäklare enligt Fastighetsmäklarinspektionen. Vi utgick ifrån FMI:s siffror på registrerade 

fastighetsmäklare vilket var 6788 stycken varav 99 av dessa var hyresförmedlare som vi fick räkna 

bort (Fastighetsmäklarinspektionen, 2017). Vi samlade sedan slumpmässigt in mailadresser från alla 

olika mäklarfirmor och kontor över hela Sverige genom att gå in på hemsidan till respektive 

mäklarfirma och kopiera in mailadresser i ett gemensamt dokument för att få en bredare överblick. 

 

3.2.2 Urval 

Banarjee och Chaudhury (2010, s. 62) förklarar att ett urval i en studie är en del av en full 

definierad population och för att göra noggranna tolkningar måste den utvalda gruppen representera 

den större populationen. Ett urval görs för att ta fram ett stickprov för hela populationen och Trost 

(2012, s. 29) menar att utföra studien på en hel population hade varit både kostsamt och 

komplicerat. 

 

Urvalet måste vara representativt vilket innebär att varje individ av befolkningen har lika stor chans 

att bli valda. Banarjee och Chaudhury (2010, s. 62) förklarar att det finns en rad olika 

urvalsmetoder, vilket både kan vara slumpvalda och icke-slumpvalda. När urvalsmetoder väljs utgår 

det oftast från genomförbarhet när det gäller tid och tillgängliga resurser. Författarna förklarar 

vidare att det ibland kan vara svårt att ta fram ett representativt stickprov. Den tid och kostnad som 

krävs för att utföra ett slumpmässigt urval är vanligtvis för stora i jämförelse till de tillgängliga 

resurserna som finns. 

 

Vi har i denna undersökning valt att använda oss utav ett sannolikhetsurval i form av ett stratifierat 

slumpmässigt urval, vilket måste tillämpas för att kunna säkerställa att resultatet blir statistiskt 

representativt för populationen (Barrick, Mount & Strauss, 1993, s. 534). Valet av ett stratifierat 

slumpmässigt urval är baserat på de tidigare forskningar som finns inom forskningsämnet. 

Definitionen av ett stratifierat slumpmässigt urval innebär att forskaren delar (stratifierar) 

populationen i olika delar (Trost, 2012, s. 34) och att denna metod oftast används när demografiska 

faktorer ska undersökas, som exempelvis kön eller ålder och även inkomst vilket vi i detta fall ska 

göra och är anledningen till varför vi valde denna urvalsteknik.  
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Enligt Jacobsen (2002, s. 344) torde populationen och urvalet stämma överens med varandra för att 

det ska vara så representativt som möjligt. Vidare tar författaren upp att det även bör vara en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män vilket det är i fastighetsmäklarbranschen då det i dagsläget finns 

49,5 procent kvinnor jämfört med 51,1 procent män (Fastighetsmäklarinspektionen, 2017). Detta 

uppfylldes även i vår undersökning då det var en jämn fördelning mellan män och kvinnor där 51,6 

procent var kvinnor och 48,2 procent var män. När urvalets storlek hade fastställts hade vi ett urval 

kring 1897 respondenter som vi hade tillgång till. 

 

3.2.3 Bortfall 

I kvantitativa undersökningar och inom surveystudier är det vanligt att bortfall förekommer och blir 

en förekommande orsak till att ge missvisande resultat (Hunter och Schmidt, 1990, s. 42). Vidare 

beskriver Bryman och Bell (2013, s. 248) att enkätundersökningar vanligtvis medför ett större 

bortfall än till exempel genomförandet av intervjuer, vilket är en utav metodens nackdelar. Detta 

bidrar däremot till att det är viktigt att ta hänsyn till studiens bortfall. Hultåker (2012, s. 139) lyfter 

fram att det finns många fördelar med ett webbaserat frågeformulär (enkät). Webbaserat 

frågeformulär är billigare i jämförelse med pappersenkäter som vi skulle kunna skicka via post 

vilket gör det enklare att distribuera till ett stort antal personer. Webbaserat frågeformulär gör det 

även lättare att överföra svaren till statistikprogram som SPSS för kodning och analys, än att koda 

varje pappersenkät för sig. En nackdel med webbenkäter är dock att de utgör en större risk att få en 

lägre svarsfrekvens. Detta eftersom det är lättare att försumma ett mail i inkorgen, än det är att 

glömma en papperskopia av en enkät (Hultåker, 2012, s. 139). 

 

Vi har valt att dela upp dessa bortfall i externt respektive internt bortfall (Ejlertsson, 2005, s. 25). 

Externt bortfall förklarar författarna innebär att respondenterna inte valt att delta i studien över 

huvud taget, vilket inte är påverkningsbart då valet att inte delta i ett webbaserat frågeformulär kan 

bero på många olika anledningar. Till exempel kan det ha berott på att respondenten inte har haft 

möjlighet eller tid till att svara. Det interna bortfallet handlar däremot om att vissa frågor i enkäten 

inte har besvarats av exempelvis trötta och oengagerade respondenter som inte genomför hela 

enkäten. För att undvika det interna bortfallet valde vi att skicka med ett missivbrev (se bilaga 1) 

tillsammans med enkätfrågorna till fastighetsmäklarna som blivit icke slumpmässigt utvalda. I 

brevet presenterar vi oss för respondenterna samt beskriver undersökningens syfte. I missivbrevet 

inkluderade vi även våra kontaktuppgifter så att respondenterna skulle ha möjlighet att kontakta oss 

vid eventuella frågor eller funderingar. Medarbetarna fick sammanlagt sju dagar på sig att besvara 

enkäten. För att minimera bortfallet så mycket som möjligt valde vi även att skicka ut ett 



 

21  

påminnelsemail efter tre arbetsdagar om att de personer som inte har svarat på enkäten bör göra det. 

Efter de förutbestämda sju arbetsdagarna stängde vi möjligheten att svara på enkäten. Vi anser 

däremot att påminnelsemailet bidrar till syftet att öka svarsfrekvensen genom att påminna de 

medarbetare som ännu inte hade hunnit svara. 

 

Antal användbara enkäter 

_________________________________________   x 100 

Totala urvalet minus medlemmar av urvalet 

som inte passar eller som inte går att få tag i 

 

I samband med vår studie var det ett antal som valde att inte delta vilket vi tror dels kan bero på 

tidsbrist men även att en del fastighetsmäklare inte prioriterar en enkät i första hand då vissa inte 

anser sig villiga att hjälpa till och förändra branschen och därmed valde att inte svara på 

enkätundersökningen. Vi skickade ut sammanlagt 1897 enkäter och erhöll 386 svar, varav samtliga 

svar var användbara i vår undersökning. Respondenterna som inte hade möjligheten att delta som 

var bortresta, föräldralediga eller sjukskrivna erhölls i form av 108 autosvar. Våran beräkning av 

svarsfrekvensen blir enligt följande: 

         

383 

              ____________________ x 100 = 21,3 % 

1897 – 108 

 

Ett högt bortfall skapar frågetecken gällande urvalets representativitet. Ett bortfall större än 50 % 

anses inte vara acceptabelt men trots detta finns det många publicerade vetenskapliga artiklar som 

rapporterar ett större bortfall än 50 % (Mangione, 1995, s. 60–61). Bryman och Bell (2013, s. 251) 

redogör för att det finns en stor mängd vetenskapliga artiklar som är publicerade i välkända journals 

som har låg svarsfrekvens och poängterar att det stora bortfallet inte torde leda till att 

genomförandet av enkätundersökningar ska undvikas. Dessutom belyser Oates (2006, s. 99) att det 

bör tas i beaktning att en del respondenter inte kommer att besvara enkäten. Enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 251) är det viktigt att inse och vara medveten om konsekvenserna av ett stort bortfall och 

dess betydelse. 

 

3.3 Operationalisering av mätinstrument och val av variabler   

Operationalisering beskrivs enligt Bryman och Bell (2013, s. 163) som en process som beskriver de 

tillvägagångssätt som används när ett visst begrepp ska mätas. Detta kan med andra ord beskrivas 

som en typ av uppdelning av frågor i olika teman för att få en tydligare överblick och struktur. I den 

kvantitativa metoden är det viktigt med hög validitet och därför har vi hämtat frågor från tidigare 
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forskning vilket gör att frågorna redan är bearbetade och vetenskapligt förankrade. Detta beskriver 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 56) är viktigt då de operationella 

mätinstrumenten och teoretiska begreppen ska stämma överens för att uppnå en hög validitet och ett 

mer tillförlitligt resultat. 

3.3.1 Kontrollvariabler 

Bryman och Bell (2013, s. 687) förklarar att en kontrollvariabel är en fråga som kan påverka 

relationen mellan huvudvariablerna. I enkäten har vi valt att använda oss av tre kontrollvariabler 

vilket är frågorna; kön, ålder och vilken stad personen är verksam inom. Dessa anser vi är relevanta 

då vi vill undersöka om det går att utläsa några skillnader mellan personlighetsdrag och 

motivationsfaktorer mellan kön och ålder. Vi valde även att ta med verksamhetsområde för att vi 

lättare skulle kunna se i vilken stad respondenterna är verksamma och på så sätt kunna utläsa 

skillnader i yttre framgång på ett tydligare sätt. 

3.4 Enkätutformning 

3.4.1 Enkätens utformning  

Respondenterna fick genomföra ett webbaserat frågeformulär som är baserat på frågor utifrån “The 

Mini-IPIP scale” (Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006, s. 192) som återfanns i 

personlighetstestet “My personality 100-item” av University of Cambridge. Frågeformuläret är även 

baserad på frågor utifrån Aspiration Index som är ett mått på motivation (Kasser & Ryan, 1996). 

My Personality 100-item är frågor med givna svarsalternativ som undersöker fem grundläggande 

dimensioner av personlighet och ger detaljerad feedback på vilken personlighet man tillhör utifrån 

de fem olika personlighetsdragen i Big Five. 

 

Vi har valt att använda oss av ett webbaserat frågeformulär där respondenterna betygsätter 

egenskaperna efter hur de stämmer överens med deras personlighet och hur viktigt vissa påståenden 

är för respondenterna. Enkäten utformades i Google Forms, vilket är en gratistjänst som hjälper till 

med att utforma enkäter. Vårt formulär består utav 48 frågor varav 3 utav dessa utgör 

kontrollvariabler. Bryman och Bell (2013, s. 225) tar upp ett antal tips och färdigheter som är bra att 

ta hänsyn till i en introduktion av vad en undersökning går ut på, vilket vi uppmärksammade. Den 

webbaserade enkäten erhölls genom att mail skickades ut till respondenter med en kort presentation 

av oss själva samt vilket lärosäte vi studerar på. I vår enkät skrev vi kortfattat vad enkäten kommer 

att handla om, att deltagandet är frivilligt samt att ingen annan kommer att kunna ta del av 

respondentens svar. Vi förklarade i slutet av enkäten att det finns möjlighet till att delta i tävlingen 
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med och tävla om fyra stycken trisslotter vid deltagande av enkäten. Detta förklarar författarna har 

en positiv effekt då det kan öka svarsfrekvensen. 

 

För att underlätta för respondenterna bifogade vi en länk till enkäten och valde en tydlig och 

snygg layout som vi tyckte passade in och som inte heller distraherade respondenterna. Detta 

belyser Bryman och Bell (2013, s. 252) är bra då enkäten är mer lättarbetat vilket underlättar för 

respondenterna. 

 

3.4.2 Formulering av frågor 

Vid formulering av frågor har vi utgått från tidigare forskning och använt oss av frågor som är 

hämtade från Kasser och Ryan (1993, s. 410) samt Donnellan, Oswald, Baird och Lucas (2006). 

Dessa frågor har även använts i flera tidigare studier som studerat liknande samband. Flera utav 

frågorna om framgång har vi även hämtat utifrån tidigare forskning. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 246) är det viktigt att formulera tydliga samt kortfattade frågor 

vilket vi beaktade när vi formulerade våra frågor. Då frågorna var på engelska fick vi först 

översätta dessa till svenska och hitta formuleringar och ord som var lättbegripliga. Större delen av 

frågorna i enkäten var slutna frågor vilket enligt Trost (2012, s. 74) är att föredra och innebär att 

respondenterna svarar utifrån ett antal bestämda svarsalternativ. Det gör det även lättare för oss 

forskare att bearbeta och jämföra svaren. Vi valde dock att ha några öppna frågor bland frågorna 

om framgång som Trost (2012, s. 24) egentligen inte rekommenderar för att det kan bli svårare för 

forskarna att få en samlad bild av resultaten då respondenternas svar kan vara väldigt breda. För 

att få ut mer exakta svar på vissa av våra kontrollfrågor samt frågor om framgång då det var 

viktigt för den analys vi sedan skulle göra tyckte vi trots detta att det passade oss bäst. Trost 

(2012, s. 24) rekommenderar även att inte inkludera ett stort antal öppna frågor i en enkät 

eftersom det blir svårare för forskarna att få en samlad bild av resultatet då respondenternas 

reflektioner kan vara väldigt breda vilket vi har beaktat.  

 

Det kan vara svårt för en person att vara objektiv till sin egen personlighet och beteende, då en 

person inte alltid ger svar som är sanna utan istället ger svar som anses vara ett socialt önskvärt 

svar eller med andra ord det som förväntas av en (Lundgren och Wärneryd, 1990, s. 67). Vidare 

menar Lundgren och Wärneryd (1990, s. 67) att personer har en tendens att säga nej till negativa 

omdömen och ja till positiva, trots att det är det negativa som stämmer in. Socialt önskvärda svar 

kan återfinnas bland personlighetsdrag, attityder, värderingar och beteenden. Författarna förklarar 
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vidare att det kan vara svårt att beskriva sitt beteende eftersom personer vill uppfattas på ett 

positivt sätt snarare än negativt, medan det verkliga beteendet kan vara något helt annat. 

 

3.4.3 Skalutformning 

 

Enkäten består utav 48 frågor totalt där de två första av de sju inledande frågorna är vertikala frågor 

där respondenten svarar utifrån fler alternativ genom att kryssa i det svar som stämmer in mest. De 

fyra efterföljande frågorna är horisontella där respondenten med egna ord få skriva i sitt svar i ett 

kommentarsfält. Den sista frågan av de sju inledande frågorna är även den en vertikal fråga med 

flera svarsalternativ i form av att respondenten kryssar i det svar som bäst passar in. Anledningen 

till varför vi valde att ha några öppna frågor med i inledningen är för att vi ville få ett så exakt svar 

som möjligt. De resterande 41 frågorna i enkäten är utformade efter en sju-gradig likertskala där 

alternativen från “stämmer inte alls” och “inte alls viktigt” till “stämmer helt” och “väldigt viktigt” 

finns med och detta för att vi anser att det är mer sannolikt att få en rättvis bild av hur de verkliga 

personliga egenskaperna och beteendena visar sig i det verkliga livet. 

 

Matell och Jacoby (1971, s. 658) skriver att en skälig skala ska vara mellan fem och sju punkter 

eftersom att en större bredd uppskattas vid mer omfattande undersökningar. Denna typ av skala är 

även mest lämplig för denna typ av studie. En mittpunkt ger respondenterna en möjlighet att vara 

neutrala till frågan som ställs. Detta kan vi koppla till Garland (1991, s. 66) som för diskussion om 

att en skalutformning utan en mittpunkt kan ha en påverkan på respondenternas svar och tyckande, 

vilket kan driva svaret mot den mer positiva halvan av skalan.  

 

Enligt Trost (2012, s. 24) är det en fördel att använda samma formuleringar i frågorna för att skapa 

enhetlighet och på detta sätt undvika missförstånd. Av denna anledning är samtliga frågor 

utformade så de följer samma princip med sju svarsalternativ och som följer samma skala. 

 

 
 

Modell 3. Exempel på enkätfrågor (Egen). 

3.4.4 Pilotstudie 
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Innan vi valde att skicka ut enkäten till våra respondenter utförde vi en pilotstudie där vi bad ett 

antal nära vänner besvara enkäten och ge oss feedback för att se om det fanns några oklarheter eller 

problem. En pilotstudie görs enligt Eliasson (2013, s. 42) för att se så att formuläret och frågorna 

respondenterna ska fylla i är tillräckligt bra genom att låta andra besvara enkäten innan den skickas 

ut till de verkliga respondenterna. Detta är till fördel enligt Forza (2002, s. 171) eftersom de 

minskar på eventuella problem och gör så att det finns tid till att ändra frågornas utformning. Vi bad 

även att de som deltog i pilotstudien skulle ta tid på hur lång tid det tog att genomföra enkäten så att 

vi kunde få en verklig indikation på tidsåtgången så att vi sedan kunde angiva detta i mailet som 

skickades ut tillsammans med enkäten. 

 

3.4.5 Utskick av enkäter 

 

När vi korrigerat det som behövdes i enkäten efter pilotstudien skickade vi ut enkäten till alla de 

registrerade och verksamma fastighetsmäklare vi samlat in mailadresser till. Vi valde medvetet att 

skicka ut enkäterna på en måndag förmiddag då vi har vetskap om att mäklare ofta har ledig tid då 

och att de hade möjlighet att svara på enkäten under hela dagen samt för att öka chansen att de 

svarar direkt och inte väljer att skjuta upp till ett senare tillfälle. 

 

Insamlingen av mailadresserna skedde genom att vi personligen gick in på respektive företags 

hemsida och samlade samtliga mailadresser i ett gemensamt dokument (Google Docs). Där 

sorterade vi alla mailadresser utifrån bobutik och företag för att på ett tydligt sätt kunna utläsa om 

det fanns mäklare som arbetade på flera bobutiker så att vi undviker att skicka ut flera mail till 

samma person. Efter att vi skickat ut mail till alla på vår lista i dokumentet mottog vi ett antal mail i 

form utav autosvar där det framgick att personen antingen var på semester, föräldraledig, 

sjukskriven eller bortrest. Vi erhöll även mail där de stod att det inte gick att leverera till den 

mailadress vi skickat till vilket kan bero på att personen inte längre jobbar kvar som 

fastighetsmäklare eller på det angivna mäklarföretaget. Detta noterade vi och skrev in i vårt 

gemensamma dokument så att vi lättare kunde utläsa vilka som skulle räknas som bortfall och så att 

vi inte skulle skicka till samma person flera gånger. Efter tre dagar skickade vi ut ett 

påminnelsemail till samtliga, förutom de vi redan hade erhållit svar ifrån, vilket resulterade i att vi 

fick ett större antal besvarade enkäter. Totalt fick vi in 386 användbara enkätsvar 

3.4.6 Omkodning 

Jacobsen (2002, s. 367) skriver i litteraturen att kodning är en process när data bryts ner till olika 

grupperingar. Efter att vi fått ihop 386 användbara svar och att respondenterna innehaft 
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enkätundersökningen i sju dagar påbörjade våran process för analys i statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Eftersom att 41 av våra enkätfrågor är utformade efter en 

sju-gradig likertskala, behövde inte dessa frågor på något sätt ändras och var därmed enkla att 

analysera i SPSS. De fyra resterande frågorna i början av enkäten är horisontella där respondenten 

med egna ord fick skriva i sitt svar i ett kommentarsfält, har vi fått omformulera för att göra det mer 

tydligt och enklare att analysera i SPSS. 

 

Vi tog beslutet att koda/benämna om män till 0 och kvinnor till 1 medan resterande svaren som inte 

kunde utläsas och noterades som bortfall kodades om till -99. Även frågan om ålder, verksamhetsår, 

intag och inkomst fick vi koda om till siffror. 

 

 
Tabell 1. Omkodning (Egen). 

 

3.5 Datainsamling 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 91) tar upp i sin bok att insamlingen av data kan ske 

genom olika typer av metoder vilket kan vara genom kataloger, länkar, portaler eller sökmotorer. 

Vi har valt att samla in data från vetenskapliga artiklar och tidigare forskning för att kunna få en 

uppfattning om hur forskningsläget ser ut idag samt för att kunna hitta och samla in väsentlig 
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information till vårt valda ämnesområde. Genom att använda oss utav bland annat Högskolan i 

Gävles egna databaser och Google Scholar med sökord som personality traits, big five, success 

och motivation har vi fått fram passande artiklar som vi använt som utgångspunkt. Utifrån 

undersökningens upplägg, syfte och frågeställning valde vi att samla in data utifrån den 

kvantitativa metoden i form av en svarsenkät som är en passande metod att använda vid 

undersökning av ett område som inte har forskats om tidigare (Judge, Heller & Mount (2002, s. 

532). I vårt fall handlar det om sambandet mellan Big Five och aspiration index inom säljande 

organisationer som tidigare inte studerats. 

 

Eftersom att vi ville att missivbrevet skulle vara omfattande och korrekt men samtidigt även 

lockande för att motivera respondenterna att delta i undersökningen valde vi att lägga ner mycket 

tid på missivbrevet. Missivbrevet innehåller information angående undersökningens syfte, 

uppbyggnad, hur lång tid det tar att besvara enkäten och möjligheten att förbli anonym. Det ger 

även information om oss författare, vår handledare samt kontaktuppgifter i form av våra 

mailadresser. 

3.6 Analysmetod 

Vi bearbetade vår data vi fått in genom att analysera våra svar i programmet SPSS som enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 365) är det mest vanliga analysprogrammet att använda vid kvantitativa 

metoder och beskrivs även som lättanvänt. Det skedde genom att vi överförde alla svar direkt från 

Google Forms till SPSS och valde sedan att utföra en deskriptiv analys, kluster-, 

korrelationsanalys samt faktoranalys. 

 

3.6.1 Deskriptiv analys 

Vi valde att genomföra en deskriptiv analys just för att en sådan analys visar egenskaperna hos 

respondenterna såsom standardavvikelser av de insamlade svaren, högsta och lägsta svarsvärde 

samt medelvärde vilket visar respondenternas genomsnittliga svar (Pallant, 2010, s. 49). Detta kan 

bidra till upptäckt av felaktig eller missvisande data. Om ett sådant felaktigt värde upptäckts kan 

denna tas bort ur dataunderlaget för att ge ett bättre resultat. 

 

Pallant (2010, s. 52) förklarar att en deskriptiv analys även visar om alla erhållna enkäter besvarats 

på ett korrekt sätt. För att minimera denna risk valde vi att i enkäten ha obligatoriska frågor så att 

respondenterna inte skulle kunna skicka in enkäten utan att ha svarat på alla frågor. Detta gör att vi 
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får ut fler användbara och korrekta svar från respondenterna vilket leder till ett bättre resultat (Trost, 

2007, s. 131). 

 

3.6.2 Faktoranalys 

Faktoranalys är en statistisk modell som bygger på Principal Component Analysis (PCA) och en 

teknik som enligt Trost (2007, s. 160) används för att hitta samband mellan olika variabler och 

kunna finna ett mönster. Detta styrks även av Körner och Wahlgren (2005, s. 182) som hävdar att 

poängen med att utföra en faktoranalys är för att få ihop olika variabler till en faktor. Skillnaden 

mellan faktoranalys och PCA är att PCA sammanfattar variabler och används av matematiska 

statistiker medan faktoranalys försöker förklara gemensam varians och används av de mer 

praktiskt inriktade områdena.  

Vid utförandet av faktoranalys använder vi oss utav IBMs statistikprogram SPSS som kan få fram 

de viktigaste värdena för varje undersökning. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) och Bartletts test är två 

värden som måste ses över för att faktoranalysen ska anses vara lämplig. Vi kommer att använda 

oss utav måttet KMO som kontrollerar den använda datans kvalitet för att kunna utföra en 

faktoranalys medan Bartletts test säger om den generella korrelationen mellan variablerna är 

signifikanta (Pallant, 2010, s. 104). Pallant (2010, s. 192) skriver att om KMO ska anses vara 

tillförlitligt bör det acceptabla värdet på KMO vara större än 0.5 och ligga mellan 0.5 – 0.9 medan 

Bartlett, för att visa på signifikans, bör värdet vara 0.05 eller mindre. Vårt KMO-värde uppgår till 

0,766 och vårt signifikansvärde uppgår till 0,000 vilket gör att kraven ovanför för att en 

faktoranalys ska kunna gå att genomföra uppfylls. Både KMO-värdet och värdet från Bartletts test 

kan utläsas i en tabell nedanför. 

 

 

 
Tabell 2. KMO-värde och Bartletts test. (Egen) 

 

Det krävs även fler förutsättningar för att en faktoranalys ska kunna gå att utföra. Urvalet av 

respondenter kan variera men Pallant (2010, s. 185) hävdar att det krävs över 300 respondenter för 

att ha ett representativt urval och kunna utföra en faktoranalys. Antalet respondenter blev 386 

stycken och en faktoranalys kunde därför gå att genomföra. 
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Vi valde att dela in analysen i 14 olika faktorer. Dessa faktorer beskriver och sammanfattar den 

totala variansen i respondenternas svar och framförs i tabellen “Total Variance Explained” med ett 

värde som kallas för “Eigenvalues”. Eigenvalue ska vara så nära ett som möjligt, vilket gav oss 14 

faktorer då vi fick ett värde på 0,972. Denna tabell visar den procentuella storleken av de erhållna 

svaren för respektive faktor och vi kan utläsa att den totala procentuella storleken av alla faktorer 

uppgår till 63 procent där faktor ett förklarar tolv procent och faktor 14 förklarar cirka två procent. 

 
Tabell 3. Total Variance Explained (Egen). 

 

3.6.3 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalys är en analys som beskriver ett förhållande mellan två variabler. Mer noga 

förklarar Pallant (2010, s 121) att i utförandet av korrelationsanalysen redogörs styrkan och 

riktningen mellan två variabler. Bryman och Bell (2013, s. 355) tar upp en teknik som kallas för 

Pearson r, vilket studerar relationen mellan intervall- och kvotvariabler och mäts genom en 

korrelationskoefficient som ska ha ett värde mellan -1 till +1. Sambandet är starkare ju närmare 

siffran 1 man kommer och svagare ju närmare siffran 0 man kommer. Ett optimalt samband ska 

därför ligga så nära 1 som möjligt. Pallant (2010, s. 121) fortsätter att förklara att en korrelation 

antingen kan ha ett positivt eller negativt värde där ett negativt värde innebär att när en variabel 

ökar, minskar den andra variabeln lika mycket och tvärtom. Ett positivt värde innebär å andra 

sidan att båda variablerna antingen har ett högt eller lågt värde. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 

361) mäts sedan signifikansnivån där det finns två accepterade signifikansnivåer. Den ena 

betecknas som “p <0,05” markerad med en asterisk “*” och “p <0,01” som är markerad med två 

asterisker “**”. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2013, s. 361) att korrelationerna har en 

signifikansnivå på 95 respektive 99 procent vilket tyder på att det är 95 eller 99 procents säkerhet 
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att statistiska sambandet finns. Genom att se hur säkert sambandet är bekräftas tillförlitligheten så 

att resultatet sedan ska kunna generaliseras. 

3.6.4 Klusteranalys 

Ketchen och Shook (1996, s. 441) förklarar att i en klusteranalys delas observationer och 

insamlade data in i ett antal olika grupperingar. På så sätt finner man gemensamma mönster från 

de svar man fått in från respondenterna och som kallas för kluster. Vidare förklarar Ketchen och 

Schook (1996, s. 441) att det är forskarens uppgift att tolka och förklara den framtagna datan, då 

inte klusteranalysen gör detta. För att den ska få en starkare tillit bör den kombineras med andra 

tekniker. Vi valde att utföra en klusteranalys och kombinera klusteranalysen med en faktoranalys. 

Detta för att ta fram och kunna utläsa olika beteenden hos respondenterna samt få ett mer 

generaliserbart och trovärdigt resultat. 

 

I vår klusteranalys valde vi att använda en icke-hierarkisk metod, som även kallas för “K-mean” 

och innebär att data fördelas efter förvalda kluster. Denna metod är enligt Ketchen och Shook 

(1996, s. 445) en vanlig metod och även mer fördelaktig i jämförelse med en hierarkisk metod. För 

att få fram vår klusteranalys valde vi att genomföra tre olika analyser för att se hur många kluster 

som krävdes för att få jämnast fördelning. Vi började med tre kluster för att sedan testa fyra och fem 

kluster. Vi kom till slut fram till att fem kluster var mest lämplig för att få en så tydlig och jämn 

fördelning som möjligt. Tabellen över våra kluster kan utläsas här nedan. 

 

 
Tabell 4. Number of cases in each cluster. (Egen) 

 

3.7 Kvalitetsmått 

Studien är uppbyggd på en kvantitativ bearbetnings- och datainsamlingsmetod. Genom användandet 

av denna metod menar Bryman och Bell (2011, s. 48) att fel kan ha skett under 

undersökningsprocessen. Reliabilitet och validitet är två begrepp som blir aktuella och har en stor 
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betydelse inom kvantitativa metoden och som är viktigt för att skapa en uppfattning av kvaliteten på 

undersökningen. Dessa två begreppen ska ge information om vilka faktorer som kan ha påverkat 

resultatet. 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett viktigt mått inom kvantitativ forskning och innebär enligt Forza (2002, s. 176) att 

resultatet från undersökningen blir detsamma om undersökningen skulle utföras vid ett senare 

tillfälle med samma typ av population, eller om resultatet påverkas av slumpmässiga förutsättningar 

(Bryman & Bell, 2011, s. 94). Reliabilitet handlar om att en mätning är pålitlig och stabil. För att få 

reliabla svar krävs det enligt Trost (2012, s. 61) att enkätfrågorna är rätt utformade till samtliga 

respondenter så att dessa innehar lika förutsättningar för att kunna erhålla ett rättvist resultat. 

Frågorna skall vara enkla att begripa så att missförstånd inte uppstår då detta annars kan leda till att 

resultatet påverkas av slumpen (Eliasson, 2013, s. 14). Det kan handla om hur man tolkar och 

bedömer den data som har samlats in. Med en enkät som innehåller exempelvis öppna frågor, kan 

reliabiliteten försämras då tolkningarna av de öppna svaren kan skilja sig åt mellan forskare 

(Eliasson, 2013, s. 15). 

 

En styrka i vår undersökning anser vi vara den pålitlighet som finns då vi medvetet valt så få öppna 

frågor som möjligt. Vi har noggrant redogjort för vår forskningsprocess med en problematisering, 

hur undersökningen kommer att genomföras samt motiverat val av undersökningspersoner. Enligt 

vår mening har vi även varit noggranna med att redogöra för begrepp som är av betydelse för 

undersökningen. Gällande variablerna så formulerade vi om enkätfrågorna flertalet gånger för att 

kunna mäta dem på rätt sätt. Studiens tillförlitlighet har förebyggts genom en hög grad av 

standardisering då samtliga respondenter har fått tillgång till samma enkätundersökning där 

frågorna var under samma förutsättningar med samma information. De två provenkäterna som 

skickades ut är även en del som vi anser stärker tillförlitlighet på så vis att vi kunde säkerställa att 

inga frågor misstolkades eller var irrelevanta för undersökningen. 

 

Slutligen, för att öka reliabiliteten, så lade vi in resultatet i SPSS och kontrollerade att ingen data 

uteslutits eller förbisetts. I vår undersökning har vi varit tydliga med vems röst som ska framgå i 

texten, till exempel om det är våra egna personliga åsikter eller om det är tidigare forskning. Detta 

har vi varit noggranna med att korrekt källhänvisa både i texten och i källhänvisningen. Bryman och 

Bell (2011, s. 99) menar att detta är ett tydligt sätt som visar på att våra personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar inte påverkat utförandet, resultatet eller specifikt inte i de slutsatser som dras. 
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Vidare förklarar författarna att om något man mäter inte är reliabelt, kommer det inte heller att vara 

valid, eftersom att om ett mått inte är stabilt över tid kan det inte utgöra ett mått med validitet. 

3.7.2 Validitet 

Validitet handlar om studiens trovärdighet och giltighet samt berör frågan om huruvida de 

instrument som har utformats för att genomföra en undersökning faktiskt mäter det man har i syfte 

att mäta eller inte (Judge, Heller & Mount, 2002, s. 533). Validitet skapas med andra ord genom att 

koppla ställda frågor till det syfte studien har. De som skriver om validitet brukar skilja mellan olika 

slags validitet; ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent 

validitet. Ytvaliditet handlar om frågornas relevans för studiens syfte och frågeställning. Samtidig 

validitet handlar om att resultatet som undersökningen har fått fram stämmer överens med resultatet 

från undersökningar gjorda av andra eller samtidiga mätningar med en annan metod eller teknik. 

Vid prediktiv validitet handlar det om att den undersökning som har gjorts kan förutsäga vad som 

kommer att hända i framtiden. Begreppsvaliditet omfattar den teoretiska referensramen och hur 

vidare testet reflekterar teorierna. Kriterievaliditet förklarar hur testet motsvarar andra testers och 

deras teoretiska innehåll (Bryman & Bell, 2011, s. 96). 

 

Validitet definieras som relevansen av insamlade data för det givna problemet och mätinstrumentets 

förmåga att mäta det undersökningen avser att mäta. Därför försöker vi höja validiteten i arbetet 

genom att utforma enkätfrågorna så att de endast berör de fenomen som önskas undersöka. (Bryman 

& Bell, 2011, s. 96) förklarar att de insamlade svaren dessutom verkligen måste säga något om det 

som utredningen avser att få fram. 

3.8 Metodkritik 

Målet var att få ett generaliserbart resultat och därför bestämde vi att respondenterna själva fick 

fylla i vilken stad de är verksam inom. Vi upptäckte under arbetets gång att detta ledde till en del 

problem då det blev komplicerat att koppla framgång i form av inkomst, intag och arbetstimmar till 

olika personligheter. Detta för att mäklarna omsätter olika mycket beroende på storleken på staden 

de är verksamma inom. Vi hade däremot kunnat riktat in oss på större städer eller endast 

Stockholm, men detta hade inte lett till lika stort antal besvarade enkäter och ett lika generaliserbart 

resultat. Ett annat alternativ hade varit att exkludera frågan helt då den inte bidrog till resultatet. 

Ytterligare kritik i vårt val av metod är att vi använt oss av en kortare variant av Big Five-modellen 

som har 20 frågor i jämförelse med den ursprungliga modellen som har 50 eller 100 frågor. Även 

om den kortare modellen enligt tidigare forskning blivit acceptabel och praktiskt användbar 

(Donellan, Oswald, Baird & Lucas, 2006, s. 192) finns det en möjlighet att vi inte får ett lika 
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tillförlitligt svar. Detta är dock inte helt säkert med tanke på att den kortare modellen anser sig vara 

lika effektiv som den ursprungliga. Detta ger oss förhoppning till att våra slutsatser utifrån vår 

undersökning skall gå att tillämpa i liknande situationer. Vi tror därmed att empirin gett oss 

slutsatser som kan användas i studier och situationer där ämnet handlar om personlighetstyper med 

koppling till motivation och bland annat framgång. 

 

Det är även svårt att avgöra huruvida respondenter svarar ärligt eller inte då Lundgren och 

Wärneryd (1990) poängterar att det kan vara svårt för en person att vara objektiv till sin egen 

personlighet och beteende, då en person inte alltid ger sanningsenliga svar utan istället svarar 

utifrån vad som är socialt önskvärt eller vad som förväntas av en. Lundgren och Wärneryd (1990) 

förklarar även att personer oftast säger nej till negativa omdömen och ja till positiva trots att det 

negativa bättre stämmer in. Detta är svårt att förebygga, men med tanke på att vi använt två 

vetenskapligt accepterade metoder och förklarat tydligt i enkäten att ingen obehörig kan ta det av 

respondenternas svar har vi försökt att undvika detta så gott det går. 

 

En annan nackdel som uppkommer vid genomförandet av kvantitativ metod och som vi misstänkte 

kan ha en påverkan på resultatet är att forskarna förlitar sig i en alltför hög grad på mätinstrument. 

Inom kvantitativa forskningen utsätts respondenterna för forskningsinstrument som till exempel 

enkäter och intervjuer utan att forskarna egentligen vet om respondenterna innehar den kunskap 

som krävs för att besvara en viss fråga eller inte. Till exempel om respondenterna ska besvara en 

fråga som berör begreppet framgång, kan forskaren omöjligt vara säker på att samtliga 

respondenterna har samma syn eller definition på framgång. Med detta menar vi att framgång för en 

person behöver nödvändigtvis inte vara densamma för en annan. 
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4. Resultat & Analys 

I denna del av arbetet presenteras det empiriska resultatet vi har fått fram och analysen av detta. I 

slutet av resultatet & analysen presenteras även en modell som vi har utvecklat efter det framkomna 

resultatet. 

4.1 Deskriptiv statistik 

Vi erhöll sammanlagt 386 svar från enkäten och som var användbara i undersökningen. Vi kan 

utifrån detta konstatera att respondenterna svarat på alla frågor i vår enkätundersökning. Studien har 

en jämn fördelning mellan män och kvinnor, dock var kvinnorna något fler än männen (51,6 

procent jämfört med 48,2 procent). Åldern var uppdelad från 19 år upp till 71 + och vi kunde utläsa 

att den yngsta i undersökningen var i spannet mellan 19 till 30 år medan den äldsta var 71+. 

Utifrån denna analys kan vi dra slutsatsen om att mäklarbranschen som tidigare varit en 

mansdominerad bransch har blivit mer jämställd då antalet kvinnor i branschen har ökat. Vi kan 

även konstatera att branschen har en bred fördelning av åldrar där både yngre samt äldre personer 

aktivt arbetar som fastighetsmäklare. Fler värden går att utläsa i den deskriptiva statistiken som 

finns i bilaga 3. 

 

 

Diagram 1. Åldersfördelning 
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Diagram 2. Könsfördelning 

 

4.2 Faktoranalys 

Vår analys består av 46 frågor då vi valt att inte ta med en av de inledande frågorna, vilket är vilken 

stad personen är verksam inom. Vi valde att utesluta denna fråga då den inte påverkar de resultat vi 

ville få fram i vår faktoranalys. Faktoranalysen har delats upp i 14 olika faktorer som kan utläsas i 

bilaga 5. Vi fick även fram ett tillräckligt högt KMO-värde (0,766) för att en faktoranalys ska 

kunna genomföras. 

 

I tabellen ”Total Variance Explained” kan den procentuella fördelningen utläsas och den totala 

procenten av alla 14 faktorer blev 63,7 procent. Faktor ett hade en procentsats på 12 procent som 

anger det statistiska sambandet vilket gör denna faktor till den största. Vi kommer här nedan att 

redogöra för varje faktor. 

 

4.2.1 Faktor 1 - Mix av olika begrepp 

 

Tabell 5. Resultat av faktor 1. 
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Som tabell 5 visar förklarar faktor ett 12 procent av analyserade data vilket gör den till den största 

faktorn och innehåller åtta variabler. Denna faktor klargör de samband som finns av vårt resultat 

och att frågorna i faktor ett har ett statistiskt samband. Resultatet av faktor ett visar på de 

egenskaper som de flesta mäklare associerar sig med och vilka motivationsfaktorer som är viktiga. I 

vår faktoranalys kan vi utläsa att frågorna 8, 43 och 46 är de viktigaste variablerna i faktor ett. 

Resultatet av detta visar på att mäklare anser att det är viktigt att hjälpa andra förbättra sina liv, 

sympatiserar med andras känslor samt gärna hjälper andra människor utan att förvänta sig något i 

gengäld. 

 

Majoriteten av frågorna i faktor ett har ett positivt samband medan två har ett negativt samband. På 

de frågor med ett negativt samband har frågorna formulerats på ett annorlunda sätt, exempelvis “jag 

är inte intresserad av andra” i stället för “jag sympatiserar med andras känslor” vilket gör att 

sambandet tolkas som negativt. Statistiska sambandet mellan de åtta olika frågorna visar på att 

mäklare är intresserade av att hjälpa andra människor samt känner både sympati och empati. Vi kan 

även utläsa att samtliga av de nio frågorna går att koppla till både Big Five och de olika 

motivationsfaktorerna. Fråga 8, 16, 20 och 21 går att koppla till personlighetsdraget vänlighet. 

Fråga 43, 46 och 48 går att koppla till motivationsfaktorn samhällsnytta från Aspiration Index och 

fråga 29 går att koppla till motivationsfaktorn personlig utveckling. Resultaten i faktor ett visar på 

att mäklare i första hand associeras med personlighetsdraget vänlighet och tycker det är viktigt att 

hjälpa andra människor vilket stöds av teorin som säger att vänlighet har ett positivt samband till 

säljyrken. I enlighet med teorin beskrivs även begreppet vänlighet enligt Goldberg (1990, s. 40) 

vara förknippat med osjälviskhet, generositet och rättvisa samt att individer hellre strävar efter att 

samarbeta istället för att tävla mot varandra, vilket vi kan se stämmer överens med resultatet utifrån 

denna faktor då mäklare anser sig vara sympatiska och gärna vill hjälpa andra människor. 

 

4.2.2 Faktor 2 - Yta och status 

 

Tabell 6. Resultat av faktor 2. 
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Som tabell 5 visar förklarar faktor två 9,6 procent av analyserade data och berör frågorna 28, 30, 35, 

38 och 44. Alla frågor har ett positivt samband. Tre frågor hör till motivationsfaktorn image, en 

fråga hör till motivationsfaktorn berömmelse och den sista frågan hör till motivationsfaktorn 

förmögenhet. Resultaten visar på att mäklare anser att det är viktigt med yta i form av utstrålning 

och utseende, att vara omtyckt och beundrad av andra människor samt att ha en hög status.  

 

Mäklarna drivs av yttre motivation då både motivationsfaktorn image och berömmelse hör till det 

yttre aspirationerna. Vi kan koppla detta till teorin då Barrick m.fl. (2002, s. 44) förklarar att 

individer som strävar efter status sannolikt kommer utmärka sig i jobb som kräver konkurrens och 

möjlighet till avancemang i förhållande till andra vilket stämmer överens med 

fastighetsmäklaryrket. 

 

4.2.3 Faktor 3 - Extraversion 

 

Tabell 7. Resultat av faktor 3. 

 

Faktor tre förklarar 2,6 procent av analyserade data och berör frågorna 12, 17, 23 och 24 (se tabell 

6). Alla dessa fyra frågor har positivt samband och kan kopplas till personlighetsdraget 

extraversion. Av resultatet kan vi konstatera att mäklare beskriver sig själva som utåtriktade med 

hög social kompetens och som gärna står i centrum. Detta stöds av teorin då Batthi m.fl. (2014, s. 

75) förklarar att personlighetsdraget extraversion predicerar arbetsprestation då personer arbetar 

inom försäljning. Vi finner även stöd av Rothmann och Coetzer (2003, s. 69) som har hittat 

samband mellan personlighetsdraget extraversion och sociala arbeten som säljare, vilket mäklare är. 

Personlighetsdraget extraversion beskrivs enligt Crant (1995, s. 533) även vara den mest relevanta 

dimensionen av Big Five modellen vilket vi kan konstatera utifrån denna faktor. Resultatet som vi 

fick fram stämmer även in på vad Costa and McCrae (1992, s. 654) skriver i sin artikel, att de 

specifika personlighetsdrag som kännetecknar extraversion utstrålar hög utåtvändhet, självsäkerhet, 

pratsam, energisk, och entusiastisk. Buss (1991, s. 471) skriver även att individer som är extroverta 

kan få en bättre reproduktiv framgång. 
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4.2.4 Faktor 4 - Samvetsgrannhet 

 

Tabell 8. Resultat av faktor 4. 

 

Faktor fyra förklarar 2,5 procent av analyserade data och berör frågorna 15, 25, 26 och 27. Frågorna 

25 och 26 har ett positivt samband medan frågorna 15 och 27 har ett negativt samband. Som vi 

tidigare förklarat beror detta på att dessa frågor är formulerade på ett annorlunda sätt. Samtliga 

frågor hör till personlighetsdraget samvetsgrannhet. Av resultatet kan vi konstatera att mäklare i 

denna faktor gillar ordning och reda samt får saker gjorda på en gång. Dessa beteenden kan 

förknippas med perfektion och att man är en “doer”. Behling (1998, s. 79) beskrev samvetsgrannhet 

som en av de mest gynnsamma prestationsförutsättningarna för de flesta jobb och Furnham och 

Fudge (2008, s. 11) fann i sin studie att samvetsgrannhet predicerar alla typer av yrkesgrupper, 

vilket vi kan bekräfta stämmer in på fastighetsmäklaryrket.  

 

4.2.5 Faktor 5 – Inledande frågor 

 

Tabell 9. Resultat av faktor 5. 

 

Faktor fem förklarar två procent av analyserade data och berör frågorna 2 och 3 som handlar om 

ålder och antal år personen har varit verksam fastighetsmäklare. Båda frågorna har ett positivt 

samband och vi kan dra slutsatsen om att ju äldre en person är desto fler år har personen varit 

verksam fastighetsmäklare. Vi kan även dra slutsatsen om att dessa personer har trivts med sina 

jobb då de inte slutat och bytt inriktning utan har arbetat länge och valt att hålla sig kvar i 

branschen. 
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4.2.6 Faktor 6 - Neuroticism 

 

Tabell 10. Resultat av faktor 6. 

 

Faktor sex förklarar 1,8 procent av analyserade data och berör frågorna 10, 13, 18, 22. Frågorna 10 

och 18 har ett positivt samband och frågorna 13 och 22 har ett negativt samband. Samtliga frågor 

hör till Big Five begreppet neuroticism. Av resultaten kan vi konstatera att mäklare visar sig vara 

temperamentsfulla, uppe i varv och ganska impulsiva individer. I enlighet med teorin förklarar 

Barrick och Mount (1991, s.14) att individer med en hög grad av neuroticism beskrivs som 

temperamentsfulla medan Rothmann et al. (2003, s. 69) menar att en låg grad av neuroticism istället 

är personer som är trygga, lugna och mindre stressade.  

 

4.2.7 Faktor 7 - Relationer 

 

Tabell 11. Resultat av faktor 7. 

 

Faktor sju förklarar 1,6 procent av analyserade data och berör frågorna 37, 41 och 42. Samtliga 

frågor har ett positivt samband och hör till den inre motivationsfaktorn relationer. Av resultatet kan 

vi konstatera att många mäklare drivs av att ha långvariga relationer samt både känna sig och bli 

älskad av andra. Deci och Ryan (2000, s. 69) menar att inre motivation främjar mer intresse och 

spänning vilket i sin tur leder till bättre prestanda, uthållighet, självkänsla och välbefinnande. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att mäklare som drivs av relationer kommer både prestera och må 

bättre samt inte heller ge upp lika snabbt. Detta behov gäller både vänner, kärlek och även kollegor 

emellan. Eftersom att denna bransch är väldigt intensiv kan dessa relationer hamna i skuggan av 

karriären.  
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4.2.8 Faktor 8 - Förmögenhet & Personlig utveckling 

 

Tabell 12. Resultat av faktor 8. 

 

Faktor åtta förklarar 1,5 procent av analyserade data och berör frågorna 32, 33 och 47. Samtliga 

frågor har ett positivt samband. Två av frågorna, fråga 33 och 47, har en koppling till 

motivationsfaktorn förmögenhet medan fråga 32 hör till motivationsfaktorn personlig utveckling. 

 

Vi kan utifrån detta resultat konstatera att det är viktigt för mäklare att vara framgångsrik och vara 

nöjd med sitt liv samt det som har åstadkommit. Många mäklare strävar efter att uppnå sina mål för 

att bli förmögen, vare sig motivationen för detta är olika starka för olika individer. Detta är enligt 

Deci och Ryan (2008, s. 183) negativt då det blir ett substitut för bristen på tillfredsställelse. Kasser 

och Ryan (1993, s. 411) förklarar att rikedom och materiell framgång kan kopplas till finansiell 

framgång där ekonomisk status och att komma framåt i livet är gemensamma personliga mål. 

Annan forskning har visat att pengar och andra belöningar kan minska den inre motivationen och att 

strävan efter ekonomisk framgång kan förringa välbefinnandet, eftersom det representerar en yttre 

motivationsfaktor som kan motivera autonomi och aktualisering (Ryan, 1993, s. 26). 

 

4.2.9 Faktor 9 och faktor 14 - Hälsa 

 

Tabell 13. Resultat av faktor 9. 

 

 Tabell 14.Resultat av faktor 14. 

 

Faktor nio förklarar 1,4 procent av analyserade data och berör frågorna 39 och 45. Båda frågorna 

har ett positivt samband samt en koppling till motivationsfaktorn hälsa. Faktor 14 utgör 0,97 

procent av analyserade data och berör frågan 34. Denna fråga har ett positivt samband och har 
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också en koppling till motivationsfaktorn hälsa. 

 

Vi kan utifrån detta resultat konstatera att mäklare vill ha en hälsosam livsstil och motiveras av att 

vara friska och må bra. Med tanke på att mäklare ständigt träffar nya kunder kan hälsan vara av stor 

betydelse med tanke på att hälsan även påverkar utseendet som i sin tur kan ha en påverkan på 

första intrycket.  

 

4.2.10 Faktor 10 och faktor 12 - Öppenhet 

 

Tabell 15. Resultat av faktor 10. 

 
 

Tabell 16. Resultat av faktor 12. 

 

Faktor tio förklarar 1,3 procent av analyserade data och berör frågorna 9, 11 och 19. Alla tre frågor 

har ett positivt samband och har en koppling till Big Five begreppet öppenhet. Faktor tolv förklarar 

1,18 procent av analyserade data och berör fråga 14. Denna fråga har ett positivt samband och hör 

också till Big Five-begreppet öppenhet. 

 

Utifrån detta resultat kan vi konstatera att några mäklare anser sig ha en livlig fantasi medan vissa 

inte har en bra fantasi och inte heller varken förstår eller är intresserad av abstrakta idéer. I teorin 

fann vi ett samband med vad McCrae (1987, s. 1259) redogör i sin artikel, att personer med en låg 

grad av öppenhet inte är fantasifulla. Författaren nämner vidare att en person med en hög grad av 

öppenhet kännetecknar någon som söker sig nya erfarenheter, utforska nya idéer och vill skapa 

något större än de själva vilket inte riktigt kunde kopplas till mäklaryrket.  

 

 

4.2.11 Faktor 11 - Berömmelse 

 

Tabell 17. Resultat av faktor 11. 
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Faktor elva förklarar 1,2 procent av analyserade data och berör frågorna 31 och 36. Båda frågorna 

har ett positivt samband och hör till motivations begreppet berömmelse. Utifrån detta kan vi 

konstatera att mäklare tycker det är viktigt att vara känd och att synas. Berömmelse är en av de yttre 

aspirationerna vilket tyder på att mäklare drivs och motiveras av yta och gillar uppmärksamhet.  

 

4.2.12 Faktor 13 - Personlig utveckling 

 

Tabell 18. Resultat av faktor 13. 

 

Faktor tretton förklarar 1,11 procent av analyserade data och berör frågorna 5, 6, 7 och 40. Alla 

frågor har ett positivt samband. Tre av dessa hör till tre av de inledande frågorna medan en fråga 

hör till motivationsfaktorn personlig utveckling. Detta är något som vi anser är förekommande för 

alla individer, i olika grader. Detta är med andra ord inte speciellt för yrkesgruppen. Utifrån detta 

resultat kan vi konstatera att mäklare är prestationsmedveten dels för att yrket oftast är baserat på 

provisionslön och individen måste hela tiden prestera. Detta menar vi kan vara en förklaring till 

varför mäklare värderar den personliga utvecklingen högt.  

 

4.2.13 Sammanfattning av faktoranalys 

Utifrån faktoranalysen och de frågor vi ställde till respondenterna kunde vi utläsa flera 

betydelsefulla samband. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta respondenter associerar 

sig med personlighetsdraget vänlighet och drivs av motivationsfaktorn samhällsnytta som tillhör 

inre motivation vilket visades tydligt i vår första faktor. Vi kan även dra slutsatsen att det är många 

av respondenterna som drivs av yttre motivation i form av status, yta och att vara beundrad av 

många människor vilket vi kunde utläsa från faktor två, den näst största faktorn. Utifrån resterande 

faktorer kan vi se att efter vänlighet så associerar sig respondenterna med personlighetsdragen 

extraversion, samvetsgrannhet, neuroticism och sist öppenhet. Neuroticism och öppenhet är alltså 

det personlighetsdrag som respondenterna minst associerar sig med och därför inte förknippas lika 

tydligt med fastighetsmäklarbranschen. Detta resultat bekräftas av teorin då både extraversion och 

samvetsgrannhet är personlighetsdrag som förväntas ha positiv relation till säljyrken och andra 
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yrken som innefattar kundrelationer (Crant, 1995). Romero m.fl. (2011, s. 48) tar även upp att inre 

motivation förväntas ha ett större samband till vänlighet. 

4.3 Klusteranalys 

I klusteranalysen kan vi utläsa fem olika kluster som visar på fem olika beteenden hos 

fastighetsmäklarna (se bilaga 4). Anledning till varför vi valde att analysera fem kluster är för att 

dessa gav oss de största skillnaderna i olika beteenden. Dessa fem kluster kallar vi för “Veteranen 

Ville”, “Drivna Dennis”, “Neutrala Nicke”, “Ordningsamma Olga” och “Kärleksfulla Kikki”. Vi 

kommer nedanför redogöra för dessa kluster mer ingående. 

 

4.3.1 Kluster 1 – Veteranen Ville 

Det första klustret kallas för “Veteranen Ville” och innefattar 13 procent av det totala urvalet. I 

detta kluster består majoriteten av män i åldrarna 51–60 år vilket gör det till vårt äldsta kluster. 

“Veteranen Ville” har arbetat i många år då snittet är 24 år, vilket är högst av alla kluster, och 

arbetar något fler timmar än en vanlig arbetsvecka på 40 timmar. “Veteranen Ville” går även på 

cirka fyra intag i veckan och har en snittinkomst på 41 000 - 50 999 kr i månaden. Vi kan alltså 

konstatera att “Veteranen Ville” är en gammal veteran som varit länge i branschen och har mycket 

erfarenhet. 

 

I detta kluster kan vi utläsa att “Veteranen Ville” inte tycker att det är så viktigt med varken pengar 

eller utseende då vi fann låga värden på frågor som tillhörde motivationsfaktorerna “image”, 

“berömmelse” och “förmögenhet”. “Veteranen Ville” är inte heller så social och pratsam och gillar 

inte att stå i centrum. Det mest utmärkande värdet kunde vi finna på fråga 18 “att förstå abstrakta 

idéer” som hade ett högre värde i jämförelse med resterande kluster och fråga 17 “jag blir lätt 

upprörd” som hade ett lågt värde i jämförelse med resterande kluster.  

Det högsta värdet fann vi på frågorna 36 “att vara relativt fri från sjukdomar”, fråga 41 “att känna 

att jag har personer som älskar mig, och som jag älskar tillbaka” samt fråga 45 “att hålla mig frisk 

och välmående” vilket tyder på att det är väldigt viktigt för “Veteranen Ville” att ha en god hälsa 

och att må bra. Vi kan även utläsa att “Veteranen Ville” drivs av kärlek och värdesätter kärleksfulla 

relationer i sitt liv. 

 

4.3.2 Kluster 2 – Drivna Dennis 

Det andra klustret kallas för “Drivna Dennis” och innefattar endast 0,5 procent av det totala urvalet 

vi analyserat. Trots att detta kluster består av en väldigt liten andel procent i förhållande till vårt 
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totala urval valde vi att analysera det för att vi fick fram värdefull information som var betydande 

för vårt resultat. Detta kluster består enbart av män och som är i åldrarna 19–30 år.  

Personerna i detta kluster har angett väldigt höga siffror på många av variablerna och vi kan utläsa 

utifrån det demografiska variablerna att “Drivna Dennis” inte arbetat så många år men trots detta 

arbetar flest timmar i veckan, går på flest intag och har den högsta inkomsten i jämförelse med 

resterande kluster. 

 

De högsta värdena, alltså en sjua på likertskalan, fick vi på frågorna 37 “att dela mitt liv med någon 

jag älskar”, fråga 40 “att själv välja vad jag vill göra istället för att drivas fram av livet”, fråga 41 

“att känna att jag har personer som älskar mig, och som jag älskar tillbaka”, fråga 42 “att ha djupa 

långvariga relationer”, fråga 43 “att hjälpa människor som behöver det, utan att förvänta sig något i 

gengäld”, fråga 45 ”att hålla mig frisk och välmående” samt fråga 46 “att hjälpa andra förbättra sina 

liv”. Vi kan utifrån detta konstatera att “Drivna Dennis” tycker det är viktigt och drivs av kärlek 

samt meningsfulla relationer. Vi kan också utläsa att de gärna föredrar att ha en hälsosam livsstil 

samt drivs av att hjälpa andra människor. Att mäklare drivs av både långvariga relationer och att 

hjälpa andra anser vi är positivt då det är av stor betydelse för yrket då återkommande kunder leder 

till en mer framgångsrik karriär. 

 

Vi kunde också utläsa flera andra värden och som stack ut i jämförelse med de resterande klustren. 

Dessa värden återfanns på fråga 12 “jag pratar inte så mycket”, fråga 14 “jag har en livlig fantasi, 

fråga 20 “jag är egentligen inte intresserad av andra”, fråga 28 “att ha personer som ofta 

kommenterar hur attraktiv jag ser ut”, fråga 30 “att vara beundrad av många personer”, 35 “att följa 

modet med hår och kläder”, fråga 44 “att ha en image som andra finner tilltalande” samt fråga 47 

“att ha tillräckligt med pengar för att kunna köpa det jag vill”. Detta tyder på att “Drivna Dennis” 

är social och en ytlig person och som tycker det är viktigt med utseende och att ha mycket pengar. 

“Drivna Dennis” anser även att det är viktigt att vara beundrad av andra och söker gärna efter 

bekräftelse. Då flera av de utmärkande värdena kan kopplas till personlighetsdraget extraversion 

stödjer teorin vårt resultat då Barrick m.fl. (2002, s. 45) fann i sin studie att extraversion var 

förknippat med både hög prestation i försäljning och status vilket vi kan utläsa från det 

demografiska variablerna och att “Drivna Dennis” har en hög inkomst, arbetar flest timmar i veckan 

och går på flest intag.  
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4.3.3 Kluster 3 – Neutrala Nicke 

Det tredje klustret består till hälften av män och hälften av kvinnor och förklarar 29 procent av det 

totala urvalet vi analyserat. “Neutrala Nicke” har varit verksam i snitt sex år vilket är det näst lägsta 

antalet år i jämförelse med de resterande kluster. “Neutrala Nicke” går på cirka fem intag i veckan 

och arbetar i snitt 60 timmar i veckan vilket är det näst högsta värdet i jämförelse med resterande 

kluster samt har en inkomst på mellan 41 000–50 999 kr i månaden. 

 

“Neutrala Nicke” har svarat neutralt på de flesta frågor. Det mest utmärkande värdet fann vi på 

fråga 14 “jag gör ofta en röra av saker” och fråga 13 “jag har en livlig fantasi” där vi kunde finna 

höga värden i jämförelse med resterande kluster. Dessa frågor tillhör personlighetsdraget 

samvetsgrannhet och öppenhet. Det högsta värdet fann vi på fråga 39 “att vara relativt fri från 

sjukdomar” vilket tyder på att hälsa är väldigt viktigt för “Neutrala Nicke”. Det lägsta värdet kunde 

vi hitta på fråga 20 “jag är egentligen inte så intresserade av andra”. Eftersom denna fråga är 

utformad på ett sätt som gör att ett lågt värde innebär att det inte stämmer överens kan vi konstatera 

att “Neutrala Nicke” är intresserad av andra människor. 

 

4.3.4 Kluster 4 – Ordningsamma Olga 

Det fjärde klustret kallar vi för “Ordningsamma Olga” och förklarar 1,8 procent av det totala 

urvalet som analyserats. Kluster fyra består till 40 procent av kvinnor och 60 procent män i åldrarna 

41 - 50 år samt har varit verksamma fastighetsmäklare i snitt 18 år och arbetar endast 18 timmar i 

veckan vilket är det lägsta värdet i jämförelse med resterande klustren. “Ordningsamma Olga” går 

även på lägst antal intag och tjänar i snitt sämst i jämförelse med resterande kluster och har en 

medelinkomst på 31 000 - 40 999 kr i månaden. 

 

Vi kunde utläsa att “Ordningsamma Olga” är en väldigt ordningsam och social person då vi fann 

de mest utmärkande värdena på fråga 15 “jag gör ofta en röra av saker”, fråga 27 “jag glömmer ofta 

att lägga tillbaka saker på sin rätta plats”, fråga 23 “jag pratar mycket med olika människor på 

fester” och fråga 24 “jag håller mig oftast i bakgrunden”. Tre av dessa frågor hade låga värden 

vilket innebär att det inte stämmer överens medan en fråga hade ett högt värde vilket tyder på att det 

stämmer mycket väl. Det lägsta värdet kunde vi utläsa på fråga 21 “jag känner andras känslor” 

vilket innebär att “Ordningsamma Olga” inte är en så bra människokännare. Vi kunde också finna 

låga värden på frågor som tillhör motivationsfaktorerna “personlig utveckling”, “samhälle” och 

“image”.  
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4.3.5 Kluster 5 – Kärleksfulla Kikki 

Det femte och sista klustret kallas för “Kärleksfulla Kikki” består utav 60 procent kvinnor och 40 

procent män i åldrarna 31 - 40 år och förklarar 56 procent av det totala urvalet som analyserats. 

Dessa personer har varit verksamma i snitt sex år vilket är det näst lägsta antalet och arbetar i snitt 

46 timmar i veckan, vilket är det lägsta antalet timmar i jämförelse med resterande kluster. 

“Kärleksfulla Kikki” går i snitt på fyra intag i veckan och har en inkomst på cirka 31 000 - 40 999 

kr i månaden.  

 

Vi kunde utläsa att det högsta värdet på 6,8 och 6,7 fanns på fråga 39 “att vara relativt fri från 

sjukdomar” och fråga 41 “att känna att jag har personer som älskar mig, och som jag älskar 

tillbaka” vilket tyder på att dessa personer tycker det är viktigt med hälsa, kärlek och relationer. Det 

lägsta värdet fann vi på fråga 20 “jag är egentligen inte intresserad av andra” och eftersom denna 

fråga är utformad på ett sätt som gör att ett lågt värde innebär att det inte stämmer överens kan vi 

konstatera att “Kärleksfulla Kikki” är en person som är intresserad av andra människor. På samma 

sätt kan vi utifrån det låga värdet på fråga 23 “jag pratar inte så mycket med olika människor på 

fester” konstatera att “Kärleksfulla Kikki” gillar att träffa nya människor och är en social samt 

utåtriktad person. 

 

4.3.6 Sammanfattning av klusteranalys 

Sammanfattningsvis utifrån våra fem kluster kan vi dra slutsatsen om att det finns många likheter 

och skillnader i mäklarens olika personligheter och drivkrafter. De fem klustren som vi beskrivit 

ovan är fem olika personer som har jobbat olika länge, är i olika åldrar och har olika inkomst och 

arbetsmoral.  

 

“Veteranen Ville” är äldst och har jobbat i många år vilket innebär att denna person har lång 

erfarenhet. “Veteranen Ville” kopplas främst till personlighetsdragen öppenhet och neuroticism och 

tycker inte att det är så viktigt med varken pengar eller yta utan värdesätter hellre hälsa och kärlek. 

“Drivna Dennis” är i motsats till “Veteranen Ville” yngst och arbetat minst antal år. Dock har 

“Drivna Dennis” högst inkomst, går på flest intag samt arbetar flest timmar i veckan. Det som 

kännetecknar “Drivna Dennis” är att det är en person som motiveras av yttre motivation i form av 

utseende, status och pengar och tillhör främst personlighetsdraget extraversion då det är en person 

som anser sig vara social och utåtriktad. “Neutrala Nicke” har svarat neutralt på det flesta frågor 

men vi kunde utläsa att personerna i detta kluster främst förknippas med personlighetsdraget 

samvetsgrannhet och öppenhet samt drivs av att ha en hälsosam livsstil. “Ordningsamma Olga” är 
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en person som arbetat länge i branschen men jobbar dock väldigt få timmar i veckan. 

“Ordningsamma Olga” kan beskrivas som en ordningsam och social person då vi fann främst 

koppling till personlighetsdraget samvetsgrannhet och extraversion. Det sista klustret, “Kärleksfulla 

Kikki”, inte varit verksam i så många år och har bland den lägsta inkomsten i jämförelse med 

resterande kluster. “Kärleksfulla Kikki” är en social och utåtriktad person som tycker att det är 

roligt att träffa nya människor och drivs främst av inre motivation i form av kärlek och meningsfulla 

relationer. 

4.4 Korrelationsanalys 

Vi har även valt att genomföra en korrelationsanalys då vi finner anledning att göra detta för att 

kunna styrka vårt resultat och tydligare kunna se en koppling mellan hur vissa personlighetsdrag 

drivs av olika motivationsfaktorer. Vår korrelationsanalys visar på att det finns flera variabler som 

har starka signifikanta samband till varandra och som har en hög signifikans (se bilaga 6).  

De högsta korrelationerna fann vi på frågan “Jag sympatiserar med andras känslor” och frågan “Jag 

är egentligen inte intresserad av andra” vilket hade en korrelation på 0,331(**) respektive 

0,351(**).  

 

Vi ville undersöka hur de olika personlighetsdragen utifrån Big Five hade en koppling till de olika 

motivationsfaktorer och fann att samtliga frågor om Big Five hade ett signifikant samband mellan 

en eller flera motivationsfaktorer. Totalt fick vi fram 98 korrelationer med en signifikansnivå på 

0,01 vilket innebär att det endast är en procents chans att dessa korrelationer är slumpmässiga. 

Utifrån detta tolkar vi det som att vi har hög signifikans på många av våra frågor i enkäten, och kan 

även konstatera att resultatet inte beror på slumpen. Vi har valt att undersöka samband med två 

asterisker (**) och med ett korrelationsvärde över 0,1 vilket gav oss 34 samband att analysera. Vi 

kommer nedan att utgå från de fem personlighetsdragen och välja ut de samband med starkast 

signifikanta värde. Detta presenteras i nedanstående tabell.  

 

4.4.1 Grupp 1 - Vänlighet  

Resultatet visar på flera positiva signifikanta samband med personlighetsdraget vänlighet (fråga 7, 

15 & 19) och inre motivationsfaktorerna samhälle och relationer. I denna grupp fann vi flera starka 

samband över 0,1 men har valt att redogöra för de samband och frågor som hade största signifikanta 

värde. Mellan fråga 7 “jag sympatiserar med andras känslor” och fråga 42 “att hjälpa människor 

som behöver det, utan att förvänta sig något i gengäld” fann vi en korrelation på 0,351(**) vilket är 

studiens högsta korrelation. Detta innebär att de personer som sympatiserar med andras känslor 
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även drivs av att hjälpa andra människor, utan att förvänta sig något i gengäld. Även fråga 15 “jag 

är inte intresserad av andra människors problem” och fråga 19 “jag är egentligen inte intresserad av 

andra” hade också en korrelation på -0,265(**) respektive -0,281(**) med fråga “att hjälpa 

människor som behöver det, utan att förvänta sig något i gengäld”. Fråga 19 “jag är egentligen inte 

intresserad av andra” hade en korrelation på 0,331(**) mellan fråga 45 “att hjälpa andra förbättra 

sina liv” vilket visar på att de personer som är intresserade av andra människor även drivs av att 

hjälpa andra att förbättra sina liv.  

 

Fråga 42 tillhör motivationsfaktorn samhällsnytta och fråga 45 tillhör motivationsfaktorn relationer. 

Utifrån detta kan vi konstatera att personer som anser sig vara medkännande och samarbetsvilliga 

som innefattar personlighetsdraget vänlighet drivs av kärleksfulla relationer, att hjälpa andra samt 

att kunna bidra till ett bättre samhälle. Dessa personer vill göra gott ifrån sig och gör nytta för 

samhället genom att förmedla bostäder till människor som är i behov av ett nytt boende. De hjälper 

personer genom sitt livs största affär och det är därför viktigt för en fastighetsmäklare att vara 

samarbetsvillig och känna sympati. Både Schmutte och Ryff (1997, s. 557) samt Romero m.fl 

(2011, s. 48) fastslår, som vi tidigare redogjort för i teorin, att vänlighet har ett positivt samband till 

relationer och inte är associerat till inre aspirationer vilket stämmer överens med det resultat vi fått 

fram. 

 

4.4.2 Grupp 2 - Extraversion 

I denna grupp fann vi fler signifikanta samband mellan Big Five-begreppet extraversion (fråga 11, 

16 & 23) och yttre motivationsfaktorerna image, berömmelse och förmögenhet samt även inre 

motivationsfaktorn personlig utveckling. Både fråga 16 “Jag är festens mittpunkt” och fråga 23 “jag 

håller mig oftast i bakgrunden” hade ett korrelationsvärde på 0,311(**) respektive -0,200(**) med 

fråga 29 “att vara beundrad av många personer”. Detta visar på att de personer som anser sig vara 

festens mittpunkt även drivs av att vara beundrad av många människor. Vi kunde även finna en 

korrelation på -0,223(**) mellan fråga 23 “jag håller mig oftast i bakgrunden” och fråga 34 “att 

följa modet med hår och kläder”. Det tyder på att de personer som anser att de oftast håller sig i 

bakgrunden drivs av att följa dagens mode. 

 

Det resultat som vi fick fram innebär att personer som anser sig vara sociala och pratsamma som är 

utmärkande för personlighetsdraget extraversion även anser att det är viktigt med och drivs av 

pengar, utseende och att vara beundrad av andra människor. Romero m.fl. (2011, s. 49) kunde som 

vi har gjort, klargöra utifrån sitt resultat att extraversion är förknippat med yttre aspirationer samt att 
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extraversion även är relaterat till större framgång i det förflutna vilket vi kan konstatera då vi även 

kunde utläsa ett positivt samband mellan extraversion och en hög inkomst i kluster 2 (“Drivna 

Dennis”). 

 

4.4.3 Grupp 3 - Samvetsgrannhet  

Vi kan i denna grupp utläsa signifikanta samband mellan begreppet samvetsgrannhet (fråga 14, 24 

& 25) och motivationsfaktorerna personlig utveckling, hälsa och samhällsnytta. Vi har valt att 

redogöra för de samband och frågor som hade största signifikanta värde. Vi kunde finna en 

korrelation på 0,197(**) mellan fråga 24 “jag får sysslor gjorda på direkten” och fråga 39 “att själv 

välja vad jag vill göra, istället för att drivas fram av livet” vilket tyder på att de personer som tar itu 

med saker och får dessa gjorda på direkten drivs av att själv kunna bestämma och välja vad 

personen vill göra i sitt liv”. Mellan fråga 25 “jag gillar ordning” och fråga 33 “att ha en fysisk 

hälsosam livsstil” vilket visar på att de personer som gillar att ha ordning runt omkring sig även 

drivs av att ha en hälsosam livsstil.  

 

Fråga 29 tillhör motivationsfaktorn personlig utveckling och fråga 33 tillhör motivationsfaktorn 

hälsa. Dessa tre motivationsfaktorer tillhör inre motivation och vi kan därför se en koppling till att 

samvetsgranna personer drivs av självständighet och lära sig nya saker samt att kunna bidra till ett 

bättre samhälle och ha en hälsosam livsstil. Samvetsgrannhet är relaterat till inre motivation vilket 

stämmer överens med teorin och vad Romero m.fl (2011, s. 48) kunde konstatera utifrån sitt resultat 

att samvetsgrannhet hade ett positivt samband till inre aspirationer. Dock kunde vi utifrån teorin 

utläsa att samvetsgrannhet även var relaterat till yttre motivation, vilket inte stämde överens med 

det vi fick fram utifrån korrelationsanalysen. 

 

4.4.4 Grupp 4 - Neuroticism 

I denna grupp kunde vi se det starkaste signifikanta sambandet mellan personlighetsdraget 

neuroticism (fråga 9, 12 & 21) och motivationsfaktorerna image och personlig utveckling. Fråga 12 

“jag är mestadels avslappnad” har en korrelation på -0,213(**) mellan fråga 27 “att ha personer som 

ofta kommenterar hur attraktiv jag ser ut” vilket visar på att personer som anser sig vara lugna och 

avslappnade även drivs av att ha en bra image och folk som kommenterar hur attraktiva de ser ut. 

Vi kunde även finna ett korrelationsvärde på 0,180(**) mellan fråga 21 “jag känner mig sällan 

nere/deprimerad” och fråga 39 “att själv välja vad jag vill göra, istället för att drivas fram av livet”.  
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Utifrån detta kan vi konstatera att personer som lätt blir upprörda och ofta känner sig deprimerade 

drivs av både inre och yttre motivation i form av att ha en bra image, vara självständiga och gärna 

lär sig nya saker vilket tyder på nyfikenhet och ett sökande efter bekräftelse. Romero m.fl. (2011, s. 

48) redogjorde utifrån sin studie att det fanns positiva samband mellan neuroticism och yttre 

aspirationer samt att dessa personer även uppfattar sig själva som misslyckade vad gäller uppnåelse 

av inre aspirationer. En låg grad av neuroticism var även förknippat med självbestämmande vilket 

tillhör en av frågorna i motivationsfaktorn personlig utveckling. 

 

4.4.5 Grupp 5 - Öppenhet 

I denna grupp kunde vi utläsa signifikant samband mellan personlighetsdraget öppenhet (fråga 8, 10 

& 13) och inre motivationsfaktorn personlig utveckling samt yttre motivationsfaktorerna 

berömmelse och förmögenhet. Fråga 8 “jag har ingen bra fantasi” har ett positivt samband till fråga 

28 “att utvecklas och lära mig nya saker” med en korrelation på 0,177(**). Vi fann även en 

korrelation på 0,146(**) mellan fråga 13 “jag har en livlig fantasi” och fråga 30 “att mitt namn ofta 

kommer upp i media” vilket tyder på att personer som har en livlig fantasi även drivs av att sitt 

namn syns i media.  

 

Av detta kan vi konstatera att personer som är öppna, fantasifulla och som gärna söker sig efter nya 

utmaningar, vilket kännetecknar personlighetsdraget öppenhet, drivs av att personlig utveckling och 

att bli ekonomiskt framgångsrika. Öppenhet beskriver Schmutte och Ryff (1997, s. 558) ha en 

positiv korrelation med personlig utveckling vilket stämmer överens med vårt resultat. Som Romero 

m.fl (2011, s. 48) kom fram till i sin studie är öppenhet även negativt korrelerat med yttre 

aspirationer vilket också bekräftar det resultat vi fått fram.  
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5. Diskussion 

I följande avsnitt sammanställs de empiriska resultaten med koppling till teorin och tidigare 

tabeller. Här presenterar våra egna tolkningar av resultaten som har samlats in. 

5.1 Personlighetsdrag som präglar fastighetsmäklarbranschen 

Eftersom vårt syfte är att kunna förklara hur Femfaktorsteorin och Aspiration Index tillsammans 

kan bidra till en förståelse för säljares drivkrafter behövde vi få en klarare bild över vilka 

personlighetsdrag som först och främst präglar fastighetsmäklarbranschen. Vad vi kan utläsa från 

vårt erhållna resultat är att de tre personlighetsdrag som främst domineras av 

fastighetsmäklarbranschen är: 

• Vänlighet 

• Extraversion 

• Samvetsgrannhet 

Detta anser vi är någorlunda förväntat då mäklaryrket är ett serviceyrke som kräver att du är 

hjälpsam, utåtriktad och noggrann för att du ska skapa kundkontakter och genomföra en försäljning 

på bästa sätt. I faktoranalysen kunde vi utläsa att vänlighet utgör den dominerande faktor som 

förklarar mäklares personlighet, och att extraversion och samvetsgrannhet är återkommande 

dominerande inslag även i andra faktorer. Eftersom dessa faktorer var bland de största faktorerna 

tyder det på att respondenterna främst associerar sig med dessa personlighetsdrag. Även 

klusteranalysen stödjer det ovanstående, då vi fann att majoriteten av respondenterna anser sig vara 

sociala, utåtriktade och som är intresserade av andra människor vilket är egenskaper som 

kännetecknar en fastighetsmäklare. 

 

Ovanstående resonemang finner vi intressant då tidigare forskning har visat på både likheter och 

skillnader med vårt resultat. Flertalet av de mest citerade forskarna inom området (Crant (1995, 

Rothmann m.fl., 2003, Judge m.fl., 2002, Furnham m.fl., 2008) fann en tydlig koppling mellan 

personlighetsdragen extraversion och samvetsgrannhet och arbeten som kräver social interaktion. 

Att vår studie korroborerar dessa resultat är kanske inte så förvånansvärt då mäklaryrket är ett yrke 

som kräver sociala samspel.  

 

På en viktig punkt skiljer sig dock våra resultat från tidigare forskning. Furnham och Fudge (2008, 

s. 12) fann nämligen att personlighetsdraget vänlighet inte är en egenskap som kan kopplas till 

säljyrken. Detta stämmer alltså inte överens med vårt resultat och en orsak till detta kan vara att 

mäklaryrket är ett yrke som skiljer sig i jämförelse med andra säljyrken. Vår tanke kring detta är att 
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det kan bero på att fastighetsmäklaryrket handlar om väldigt stora affärer där flera parter berörs, 

därmed krävs det mer av dig som mäklare både kunskapsmässigt och känslomässigt. 

 

Personlighetsdraget neuroticism och öppenhet fann vi hade minst association till mäklaryrket då vi 

utifrån faktoranalysen kunde utläsa att dessa personlighetsdrag endast förklarade 1,8 respektive 1,3 

procent av analyserade data. Furnham och Fudge (2008, s. 12) kunde i sin studie konstatera att 

neuroticism inte hade något samband till säljyrken, vilket alltså stämmer överens med vårt resultat. 

Anledningen till detta kan vara att mäklare måste vara avslappnad och lugn för att kunna skapa 

förtroende och tillit mellan sig och kunden, alltså inneha en låg grad av neuroticism (Rothmann 

m.fl., 2003, s. 69). En hög grad av neuroticism kännetecknas av osäkerhet och oro vilket inte är 

attraktiva egenskaper då kunder främst vill anlita en mäklare som känns säker och trygg i sin 

yrkesroll.  

 

Ytterligare ett område där vår studie är något överraskande gäller personlighetsdraget öppenhet. 

Tidigare studier (Furnham och Fudge, 2008, s. 12) visade att öppenhet var en vanlig egenskap i 

säljyrken. Detta är dock något som vi inte kan se då öppenhet hade lägst förklaringskraft av alla 

variabler. En anledning till detta tror vi är att fastighetsmäklare arbetar utifrån ett klart arbetssätt 

och en bestämd process vilket leder till att de inte behöver vara lika kreativa och fantasifulla som 

andra yrken kräver. Detta är ännu ett tecken på att mäklaryrket skiljer sig ifrån andra säljyrken. 

Dock anser vi att vårt resultat var något förvånande då vi hade förväntat oss att egenskapen 

öppenhet faktiskt skulle vara vanligare inom branschen. Detta på grund av att mäklare träffar så 

mycket nya människor och måste anpassa affären utifrån varje kund, vilket kräver fantasifullhet och 

förmågan att ibland kunna tänka “outside the box”. 

 

5.2 Big Five och Aspiration Index   

Vårt syfte med arbetet var att förklara hur Femfaktorsteorin och Aspiration Index tillsammans kan 

utveckla en förståelse för säljares drivkrafter. Vi har funnit samband mellan olika personlighetsdrag 

och motivationsfaktorer, vilket innebär att vårt syfte har kunnat besvarats. Personlighetsdraget 

vänlighet som främst präglade branschen hade tydligast koppling till de inre motivationsfaktorerna 

samhällsnytta och relationer, vilket vi kunde utläsa från vår korrelationsanalys. I analysen fann vi 

den starkaste korrelationen med ett värde på 0,351(**) mellan ”jag sympatiserar med andras 

känslor” och ”att hjälpa människor som behöver det, utan att förvänta sig något i gengäld”. Dessa 

frågor återfanns även i den största faktorn i faktoranalysen. Tidigare forskning visar på att vänlighet 

har ett positivt samband till inre aspirationer (Romero, Gomez-Fraguela & Villar, 2011, s. 48; 
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Schmutte & Ryff, 1997, s. 558). Mer specifikt fann Romero m.fl. (2011, s. 48) att vänlighet och 

positiva relationer hade ett samband till varandra, vilket stämmer överens med vad vi tidigare 

konstaterat, att vänlighet främst var förknippat med motivationsfaktorn relationer. 

Ett annat personlighetsdrag som också visade sig ha koppling till inre motivation är 

samvetsgrannhet. Respondenterna som förknippar sig med denna personlighetstyp drivs av 

motivationsfaktorerna personlig utveckling och samhällsnytta. Dessa personer associeras enligt 

Barrick, Mount och Judge (2001, s.12) med målvetenhet och strävan efter prestation. Vi anser att 

det kan vara anledningen till varför en tydlig koppling finns mellan samvetsgrannhet och personlig 

utveckling och samhällsnytta då dessa personer vill utvecklas och nå sina mål samt även vill 

prestera genom att bidra till ett bättre samhälle.  

 

Romero m.fl. (2011, s. 48) som undersökte sambandet mellan personlighet och motivation bland 

vuxna fick i sin studie fram ett resultat som visade på att samvetsgrannhet och inre aspirationer var 

positivt korrelerade, och vi kan utifrån detta konstatera att det även inkluderar 

fastighetsmäklaryrket. Deci och Ryan (2000, s. 69) förklarar att den inre motivationen främjar mer 

intresse och spänning vilket i sin tur leder till bättre prestation, uthållighet, kreativitet, självkänsla 

och välbefinnande. Här fann vi en stark koppling till “Veteranen Ville” som hade jobbat längst i 

branschen och som drivs av inre motivationsfaktorer i form av kärlek, långvariga relationer och 

hälsa. De respondenter som motiveras av inre aspirationer har därmed större chans att lyckas i sin 

karriär långsiktigt då de motiveras av faktorer som leder till större uthållighet och bättre välmående, 

vilket leder till att de orkar hålla sig kvar längre i branschen.   

 

Personlighetsdraget extraversion som också präglar fastighetsmäklarbranschen hade starkast 

samband till motivationsfaktorerna image, förmögenhet och berömmelse, vilket tillhör yttre 

motivation. Detta kunde utläsas från både klusteranalysen och korrelationsanalysen. Med tanke på 

att många mäklare innehar personlighetsdraget extraversion kan vi också dra slutsatsen om att 

många mäklare även drivs av yta och status. Tidigare forskning har funnit positiva samband mellan 

personlighetsdraget extraversion och yttre aspirationer (Romero m.fl., 2011, s. 48) vilket stämmer 

överens med vårt resultat. Denna syn återfinns även hos ”Drivna Dennis” som är en hårt arbetande 

person och som tjänar mycket pengar samt tillhör personlighetsdraget extraversion och drivs av 

yttre motivation. Yttre drivkrafter beskrivs av Deci och Ryan (2000, s. 62) som mindre positiva och 

i motsats till inre motivation mer kortsiktiga. De personer som drivs av yttre motivation kan därmed 

bedömas få en kortare karriär i jämförelse med de personerna med inre drivkrafter. Utifrån 

resonemanget ovan kan vi dra slutsatsen om att personer som ”Drivna Dennis” löper större risk att 

slita ut sig och blir kanske inte lika långvariga i branschen just på grund av att de motiveras av 
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faktorer som inte kommer inifrån sig själva. Det ovanförda resonemanget finner vi intressant då 

yttre motivation hos fastighetsmäklare även kan vara en av orsakerna till den höga 

personalomsättning som idag kännetecknar fastighetsmäklarbranschen. Vi kan misstänka att 

anledningen till varför många slutar efter bara några år är just för att de inte hittar sin inre 

motivation som håller en kvar i branschen. 

5.3 Big Five och Aspiration index kopplat till yttre framgång 

Vi har även i vår studie lyckats få fram hur personlighetsdrag och olika motivationsfaktorer kan 

kopplas till yttre framgång inom fastighetsmäklarbranschen. Tidigare forskning poängterar att yttre 

framgång mäts i form av synliga resultat som exempelvis lönenivå eller antal avancemang i 

företaget (Judge et al. (1999, s 623). Vi kan se utifrån klusteranalysen, som vi tidigare nämnt, att 

”Drivna Dennis” har en väldigt hög inkomst och innehar flera egenskaper som tillhör 

personlighetsdraget extraversion. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att individer som anser sig vara 

entusiastiska, självsäkra och utåtriktade har större chans att förutspå yttre framgång i form av en 

högre lön. Eftersom Rothmann och Coetzer (2003, s. 69); Abraham, Bond och Richardson (2012, s. 

359); Costa och McCrae (1992, s. 653) och Crant (1995, s. 533) fann ett positivt samband mellan 

personlighetsdraget extraversion och framgång kan vi se att detta stämmer överens med vårt 

resultat. Ng, Eby, Sorensen och Feldman (2005, s. 367) förklarade att en högre lön ökar 

uppfattningen om sin framgång och att framsteg inom karriären i sin tur leder till ökad 

tillfredsställelse. Vi kan utifrån detta konstatera att mäklare som tjänar mer pengar och som gör 

framsteg inom sin karriär kommer bli mer tillfredsställda och därmed öka sin prestation ytterligare. 

Ju högre lön en individ får, desto mer tillfredsställd blir denne och detta ökar i sin tur prestationen 

ännu mer vilket leder till att individen får ännu högre lön.  

 

Att yttre framgång var förknippat med extraversion är på ett sätt inte förvånande då det 

personlighetsdrag som kännetecknar extraversion är positiva egenskaper som lättare förutspår en 

lyckad karriär. Att vara självsäker, entusiastisk och utåtriktad bidrar till att du troligen lättare uppnår 

dina mål eftersom du tror på dig själv och visar även större engagemang till att uppnå målen. Det 

gör även att du vågar ta för dig och sätta gränser vilket är fördelaktigt i exempelvis 

löneförhandlingar med chefen och för att själv kunna känna av vad som faktiskt är bäst för just dig. 

Dock tror vi att det inte enbart krävs att vara extrovert för att uppnå framgång. Att vara ordningsam, 

pålitlig, noggrann och hjälpsam som tillhör personlighetsdragen vänlighet och samvetsgrannhet är 

också positiva egenskaper vilket vi också tror är viktigt för att du ska lyckas i din karriär. 
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5.4 Avslutande Diskussion 

Utifrån vad vi tidigare resonerat kan vi dra slutsatsen om att vänlighet, extraversion och 

samvetsgrannhet är de personlighetsdrag som främst präglar fastighetsmäklarbranschen. De 

individer som innehar personlighetsdragen vänlighet och samvetsgrannhet motiveras främst av inre 

drivkrafter så om relationer, samhällsnytta och personlig utveckling medan extraversion främst 

motiveras av yttre drivkrafter i form av yta, status och rikedom. För att uppnå yttre framgång i form 

av en högre inkomst har vi kommit fram till att det är mest fördelaktigt att inneha 

personlighetsdraget extraversion. Dock är detta ett mer kortsiktigt mål. För att orka längre och få en 

mer långsiktig och hälsosam karriär är det bättre att hitta inre drivkrafter då det främjar mer intresse 

och spänning. 

5.5 Utvecklad modell efter resultat 

Den framtagna modellen är utformad utifrån de sambanden i resultatet som vi anser är av stor 

betydelse. De olika mönster som framkom ur både kluster-, faktor- och korrelationsanalysen 

resulterar till att de konstateranden som uppkommit har lett till en ny modell med nya 

sammanställningar.  

 

Modellen nedan förklarar hur Big Five och Aspiration index överlappar varandra genom att visa på 

vilka motivationsfaktorer de olika personlighetsdragen som främst präglar 

fastighetsmäklarbranschen motiveras utav. Utifrån alla tre analyser i resultatet och som tidigare 

forskning bekräftade kunde vi utläsa att personlighetsdraget vänlighet tydligast kunde kopplas till 

de inre motivationsfaktorerna samhällsnytta och relationer. Samvetsgrannhet hade tydligast 

koppling till samhällsnytta och personlig utveckling och extraversion hade starkast koppling till de 

inre motivationsfaktorerna förmögenhet, berömmelse och image. Denna modell visar således på en 

tydligare bild av vårt framkomna resultat samt en bättre uppfattning om hur Big Five och Aspiration 

index länkas samman och därmed kan bidra till en bättre en förståelse för säljares drivkrafter. 
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Modell 4. En utvecklad modell. (Egen) 
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6. Slutsats 

6.1 Uppsatsens bidrag  

Vårt syfte med arbetet var att undersöka hur Femfaktorsteorin och Aspiration Index tillsammans 

kan bidra till en förståelse för säljares drivkrafter genom en kvantitativ metod. Vi kan fastställa att 

det finns olika typer av personligheter inom mäklarbranschen och att vissa personlighetsdrag 

predicerar en större yttre framgång än andra samt även drivs av olika motivationsfaktorer.  

 

I fastighetsmäklarbranschen i Sverige har inga liknande studier gjorts som undersökt och förklarat 

hur Big Five och aspiration index tillsammans kan utveckla en förståelse för säljares drivkrafter. 

Efter att vi genomfört studien kan vi konstatera att fastighetsmäklarbranschen kan dra nytta av vårt 

resultat genom att se vilka personlighetstyper som främst präglar branschen, vilka 

motivationsfaktorer som de olika personligheterna motiveras av och vad som faktiskt är fördelaktigt 

för att lyckas i sin karriär. De kan även dra nytta av att kunna se vilka personlighetsdrag som 

förutspår yttre framgång. 

 

Utifrån det resultat vi fått fram har vi lyckats besvara vårt syfte då personlighetsdragen 

extraversion, samvetsgrannhet och vänlighet var de tre personlighetsdragen som präglar branschen 

mest. Vi kunde utläsa vilka motivationsfaktorer som dessa personligheter drivs utav. De individer 

med personlighetsdraget extraversion motiveras främst av yttre motivation i form av image, 

berömmelse och förmögenhet. De individer med personlighetsdraget samvetsgrannhet motiveras 

främst av personlig utveckling och samhällsnytta medan personlighetsdraget vänlighet också drivs 

utav motivationsfaktorn samhällsnytta men även relationer. Utöver detta fick vi även fram vilka 

personligheter som starkast bidrar till en större yttre framgång. 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Vårt största bidrag till teorin är att vi lyckats fylla ut de forskningsgap som vi fann i den befintliga 

teorin och som flera forskare förklarade saknades. Vid studerandet av den befintliga forskningen 

som finns idag fann vi ett gap då inga tidigare studier undersökt Big Five och aspiration index och 

länkat samman dessa två begrepp, vilket Rothmann och Coetzer (2003) pekade på är nödvändigt. 

Då det inte finns tidigare forskning som har studerat samspelet mellan motivation utifrån aspiration 

index och Big Five bidrar vi med ny forskning inom detta område då vi utifrån vårt resultat kunde 

konstatera att det finns en koppling mellan dessa två begrepp. 
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Vi bidrar även till ämnet företagsekonomi med en förhöjd kunskap om vilka personlighetsdrag och 

motivationsfaktorer som påverkar framgång hos en säljare, och framförallt mäklare som vi 

undersökt. Resultaten av studien visar på att det finns olika typer av personligheter inom 

mäklarbranschen som motiveras av olika faktorer och att vissa personlighetsdrag har ett starkare 

samband till framgång. Studiens resultat går i linje med tidigare forskning (Salgado, 1997; 

Schmutte och Ryff, 1997 & Kasser & Ryan, 1993) genom vilka personligheter och 

motivationsfaktorer som påverkar framgång där exempelvis personlighetsdraget extraversion hade 

tydligast koppling till yttre framgång och att vänlighet hade starkast samband till relationer. Detta 

ger en ökad förståelse för vilka personlighetsdrag och motivationsfaktorer som förutspår 

arbetsprestation och framgång i sin karriär. 

 

Barrick, Mount och Strauss (1993) har tidigare förklarat att framtida forskning borde undersöka 

potentiella moderatorer mellan extraversion och arbetsprestation i försäljningsarbeten vilket vi har 

gjort då vi funnit att Big Five-begreppen extraversion och samvetsgrannhet är två personlighetsdrag 

med starkast koppling till säljyrket. Vi har därmed bidragit med ny relevant information till den 

befintliga forskningen. Dock fann vi en väsentlig skillnad gentemot den befintliga teorin där vi 

stärker tidigare forskning. Tidigare studier (Furnham & Fudge, 2008; Migliore, 2011 & Crant, 

1995) har bland annat kommit fram till att begreppet vänlighet inte hade koppling till säljyrket 

vilket vi inte i vår studie kunde utläsa då vänlighet hade ett starkt samband till mäklaryrket. I och 

med detta kan vi konstatera att mer forskning behövs inom detta område och att vi kan bidra till den 

befintliga forskningen med ny kunskap.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Uppsatsens bidrag till branschen är följande:  

• En ökad kunskap och förståelse om hur olika personligheter kan kopplas till motivation och 

framgång. Vårt resultat visar på att det finns olika typer av personligheter inom 

mäklarbranschen och att vissa personlighetsdrag drivs av olika motivationsfaktorer och vad 

som är mest fördelaktigt för sin karriär. Detta leder till att mäklare i branschen vet vad som 

krävs för att utvecklas och lyckas i sin yrkesroll. 

 

Vidare har uppsatsen även bidragit till: 

• En ökad förståelse och kunskap för rekryterare och ledare inom branschen. Detta eftersom 

dessa personer kan anställa personal som har rätt egenskaper för yrket och lärt sig om vilka 

personligheter som har större förutsättningar att nå yttre framgång.  
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• Ledare kan även få en utökad kunskap om deras anställda och vad olika personlighetstyper 

oftast motiveras av.  

• Även de personer som studerar till fastighetsmäklare kan dra nytta av vår uppsats genom 

ökad kunskap om vilka personlighetstyper som präglar branschen och främst lyckas som 

fastighetsmäklare. Därmed vet studenter vad som krävs av dig som person innan de ger sig 

ut i branschen. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie undersöker hur Big Five och aspiration index tillsammans kan bidra till en 

förståelse för säljares drivkrafter skulle det vara intressant att undersöka detta fast i en helt annan 

bransch med annan konstruktion för att se om det finns några skillnader gentemot vårt resultat. Det 

skulle även vara intressant att utföra denna studie internationellt för att se om det skiljer sig från 

Sverige då mäklaryrket i andra länder säkert ser annorlunda ut.  

 

 

Ytterligare ett intressant förslag till vidare forskning är att utföra studien genom att undersöka både 

fastighetsmäklare och studenter för att se vilka som söker sig till yrket och jämföra detta med de 

mäklare som håller sig kvar inom yrket för att på så sätt kunna utläsa beteendemönster och orsaker 

till den höga personalomsättningen som idag finns i branschen. Ett annat förslag till vidare 

forskning är att utföra liknande studie ur ett kundperspektiv eftersom att dessa personer möjligtvis 

ser detta ur en annan vinkel. Vi ser också ett förslag till vidare forskning genom att utföra studien 

med andra mätinstrument och metoder, med detta menar vi att undersöka personlighet och 

motivation utifrån andra modeller för att bidra till att se om man hade fått samma resultat. 

 

  



 

60  

Källförteckning 

Vetenskapliga artiklar  

Abraham, C., Bond, R., & Richardson, M. (2012) Psychological correlates of university students’ 

academic performance: A systematic review and meta-analysis. Psychological Bulletin, 138(2), 353 

– 387. 

 

Ashford, S., Lee, C., & Bobko, P. (1989). Content, Cause, and Consequences of Job Insecurity: A 

Theory-Based Measure and Substantive Test. Academy of Management Journal, 32(4), 803-829. 

 

Austin, J. T., & Vancouver, J. B. (1996). Goal constructs in psychology: Structure, process, and 

content. Psychological bulletin, 120(3), 338. 

 

Banerjee, A., & Chaudhury, S. (2010). Statistics without tears: Populations and samples. Industrial 

Psychiatry Journal, 19(1), 60. http://doi.org/10.4103/0972-6748.77642  

 

Behling, O. (1998). Employee selection: Will intelligence and conscientiousness do the job?. The 

Academy of Management Executive), 12(1), 77-86. 

 

Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: 

A meta-analysis. Personnel Psychology, 44, 1–26. 

 

Barrick, M.R., & Mount, M.K. (1993). Autonomy as a moderator of the relationships between the 

Big Five personality dimensions and job performance. Journal of Applied Psychology, 78(1), 111-

118. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.78.1.111 

 

Barrick, M. R., Mount, M. K. & Strauss, J. P. (1993). Conscientiousness and Performance of Sales 

Representatives: Test of the Mediating Effects of Goal Setting. Journal of American Psychological 

Association, 78(5), 715-722. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.78.5.715 

   

Barrick, M. R., Mount, M. K. & Judge, T. A. (2001). Personality and performance at the beginning 

of the new millennium: What do we know and where do we go next? International Journal of 

Selection and Assessment, 9, 9–30. 

 



 

61  

Barrick, M. R., Stewart, G. L., & Piotrowski, M. 2002. Personality and job performance: Test of the 

mediating effects of motivation among sales representatives. Journal of Applied Psychology, 87, 

43–51.  

 

Barrick, M.R., Parks, L., & Mount, M.K. (2005). Self-monitoring as a moderator of the 

relationships between personality traits and performance. Personnel Psychology, 58(3), 745–767. 

 

Bhatti, A.M., Battour, M.M., Ismail, A.R., & Sundram, V.P. (2014). “Effects of personality traits 

(big five) on expatriates adjustment and job performance", Equality, Diversity and Inclusion: An 

International Journal, 33(1), 73 – 96. 

 

Block, J. (1995). A contrarian view of the five-factor approach to personality description. 

Psychological Bulletin, 117(2), 187-215. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.117.2.187 

 

Bozionelos, N. (2004). The big five of personality and work involvement. Journal of Managerial 

Psychology, 19(1), 69 - 81. 

 

Bradley, J. H., & Hebert, F. J. (1997). The effect of personality type on team performance. Journal 

of Management Development, 16(5), 337-353. 

 

Buss, D.M. (1991), “Evolutionary perosnality psychology”, in Rosenzweing, M.R. Porter, L.W. 

(Eds), Annual Review of Psychology, Annual Reviews Inc, Palo Alto, CA, 42, 459-492. 

 

Caligiuri, P.M. (2000). The big five personality characteristics as predictors of expatrate’s desire to 

terminate the assignment and supervisor-rated performance. Personnel Psychology, 53(1), 67-88. 

 

Caprara, G. V., Vecchione, M., Alessandri, G., Gerbino, M., & Barbaranelli, C. (2011). The 

contribution of personality traits and self-efficacy beliefs to academic achievement: A 

longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 81, 78–96. 

 

Ciavarella, M.A., Bucholtz, A.K., Riordan, C.M., Gatewood, C.R., & Stokes, G.S. (2004). The Big 

Five and venture survival: Is there a linkage?. Journal of Business Venturing, 19, 465-483. 

 

Connolly, J. J., & Viswesvaran, C. (2000). The role of affectivity in job satisfaction: A meta-

analysis. Personality and Individual Differences, 29, 265–281. 



 

62  

 

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and 

Individual Differences, 13, 653-665. 

 

Crant, J. M. (1995). The Proactive Personality Scale and objective job performance among real 

estate agents. Journal of Applied Psychology, 80, 532-537. 

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985b). The general causality orientations scale: self-determination in 

personality. Journal of Research in Personality, 19, 109–134.  

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new 

directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67. 

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: human needs and the 

self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.  

 

Deci, E. L & Ryan, R. M. (2008). Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human 

Motivation Development, and Health. Canadian Psychology, 49 (3), 182-185. 

 

DeNeve, K.M. (1999). Happy as an extraverted clam? The role of personality for subjective well-

being. Psychological Science, 8, 141–44. 

 

DeNeve ,K.M., & Cooper, H. (1998). The happy personality: a meta-analysis of 137 personality 

traits and subjective well-being. Psychological. Bulletin, 124, 197–229. 

 

Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of 

Psychology, 41, 417-440. 

 

Donnellan, M. B., Oswald, F. L., Baird, B. M., & Lucas, R. E. (2006). The mini-IPIP scales: tiny-

yet-effective measures of the Big Five factors of personality. Psychological assessment, 18(2), 192. 

 

Engle, D. E., Mah, J. J., & Sadri, G. (1997). An empirical comparison of entrepreneurs and 

employees: Implications for innovation. Creativity Research Journal, 10(1), 45–49. 

 

Festinger, L. A. (1954). Theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117-140.  



 

63  

 

Forza, C. (2002). Survey research in operations management: a process‐based perspective. 

International Journal of Operations & Production Management, 22(2), 152–194. 

http://doi.org/10.1108/01443570210414310 

 

Furnham, A., Eracleous, A., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Personality, motivation and job 

satisfaction: Hertzberg meets the Big Five. Journal of Managerial Psychology, 24(8), 765 – 779. 

http://dx.doi.org/10.1108/02683940910996789 

 

Furnham, A., Forde, L. and Ferrari, K. (1999), Personality and work motivation. Personality and 

Individual Differences, 26, 1035-1043. 

 

Furnham, A., & Fudge, C. (2008). The Five Factor Model of Personality and Sales Performance. 

Journal of Individual Differences, 29(1), 11-16. DOI 10.1027/1614-0001.29.1.11  

 

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self‐determination theory and work motivation. Journal of 

Organizational behavior, 26(4), 331 -362. 

 

Gardner, W. L., & Martinko, M. J. (1996). Using the Myers-Briggs Type Indicator to study 

managers: A literature review and research agenda. Journal of Management, 22(1), 45–83. 

 

Garland, R. (1991). The mid-point on a rating scale: Is it desirable. Marketing bulletin, 2(1), 66-70. 

 

Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The Big-Five factor structure. 

Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.  

 

Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1990). Dichotomization of continuous variables: The implications 

for meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 75(3), 334-349. 

 

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and 

theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research, 2(1999), 102-138. 

 

Judge T.A., Cable, D.M., Boudreau, J.W., & Bretz R.D. (1995). An empirical investigation of the 

predictors of executive career success. Personnel Psychology, 48, 485–519.  

 



 

64  

Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-Factor Model of Personality and Job 

Satisfaction: A Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology. 87(3), 530–541. doi: 10.1037//0021-

9010.87.3.530 

 

Judge, T.A., Higgins, C.A., Thoresen, C.J., & Barrick, M.R. (1999). The Big Five personality traits, 

general mental ability, and career success across the life span. Personnel Psychology, 52, 621–651.  

 

Judge, T. A., & Ilies, R. (2002). Relationship of personality to performance motivation: A meta-

analytic review. Journal of Applied Psychology, 87, 797– 807.  

 

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial 

success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 410-422.  

 

Ketchen Jr, D. J., & Shook, C. L. (1996). The application of cluster analysis in strategic 

management research: an analysis and critique. Strategic management journal, 441-458. 

 

Komarraju, M., Karau, S.J., & Schmeck, R.R. (2009). Role of the Big Five personality traits in 

predicting college students’ academic motivation and achievement. Learning and Individual 

Differences. 19(1), 47-52.  

 

Lau, V. P., & Shaffer, M. A. (1999). Career success: the effects of personality. Career development 

international, 4(4), 225-231. 

 

Lee, C., Ashford, S.J., & Bobko, P. (1990). Interactive effects of “Type A” behavior and perceived 

control on worker performance, job satisfaction, and somatic complaints. Academy of Management 

Journal, 33, 870–881.  

 

Levin, I., & Stokes, J. P. (1989). Dispositional approach to job satisfaction: Role of negative 

affectivity. Journal of Applied Psychology, 74, 752–758. 

 

Matell, M. S., & Jacoby, J. (1971). Is there an optimal number of alternatives for Likert scale items? 

Study I: Reliability and validity. Educational and psychological measurement, 31(3), 657-674. 

 

McCrae, R. R. (1987). Creativity, divergent thinking, and openness to experience. Journal of 

Personality and Social Psychology, 52, 1258 – 1265. 



 

65  

 

McCrae, R.R., & Costa, P.T., Jr. (2008). Empirical and theoretical status of the five-factor model of 

personality traits. Sage Handbook of Personality Theory and Assessment, 1, 273–294.  

 

Migliore, A.L. (2011). Relationship between big five personality traits and Hofstede’s cultural 

dimensions, a sample from India and USA. An International Journal, 18(1), 38-54. 

 

Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and 

subjective career success: A meta-analysis. Personnel Psychology, 58, 367–408. 

 

Olver, J. M., & Mooradian, T. A. (2003). Personality traits and personal values: A conceptual and 

empirical integration. Personality and Individual Differences, 35, 109–125. 

 

Parks, L., & Guay, R.P. (2009). Personality, values, and motivation. Personality and Indivdiual  

Differences, 47, 675-684. 

 

Phillips, P., Abraham, C., & Bond, R. (2003). Personality, cognition, and university students' 

examination performance. European Journal of Personality, 17, 435–448. 
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Bilaga 

Bilaga 1. Frågor 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Verksamhetsår 

4. Verksamhetsregion 

5. Arbetstimmar per vecka 

6. Intag per vecka 

7. Inkomst per månad 

8. Jag sympatiserar med andras känslor 

9. Jag har ingen bra fantasi 

10. Jag har ofta humörsvängningar 

11. Jag är inte intresserad av abstrakta idéer 

12. Jag pratar inte så mycket 

13. Jag är mestadels avslappnad 

14. Jag har en livlig fantasi 

15. Jag gör ofta en röra av saker 

16. Jag är inte intresserad av andra människors problem 

17. Jag är festens mittpunkt 

18. Jag blir lätt upprörd 

19. Jag har svårt att förstå abstrakta idéer 

20. Jag är egentligen inte intresserad av andra 

21. Jag känner andras känslor 

22. Jag känner mig sällan nere/deprimerad 

23. Jag pratar mycket med olika människor på fester 

24. Jag håller mig oftast i bakgrunden 

25. Jag får sysslor gjorda på direkten 

26. Jag gillar ordning 

27. Jag glömmer ofta att lägga tillbaka saker på sin rätta plats 

28. Att ha personer som ofta kommenterar hur attraktiv jag ser ut 

29. Att utvecklas och lära mig nya saker 

30. Att vara beundrad av många personer 

31. Att mitt namn ofta kommer upp i media 

32. Att vara ekonomisk framgångsrik 

33. Att ha en fysisk hälsosam livsstil 

34. Att följa modet med hår och kläder 

35. Att vara känd 

36. Att dela mitt liv med någon jag älskar 

37. Att ha många dyra ägodelar 

38. Att vara relativt fri från sjukdomar 

39. Att själv välja vad jag vill göra, istället för att drivas fram av livet 

40. Att känna att jag har personer som ofta kommenterar hur attraktiv jag ser ut 

41. Att känna att jag har personer som älskar mig, och som jag älskar tillbaka 

42. Att ha djupa, långvariga relationer 

43. Att hjälpa människor som behöver det, utan att förvänta sig något i gengäld 

44. Att ha en image som andra finner tilltalande 

45. Att hålla mig frisk och välmående 

46. Att hjälpa andra förbättra sina liv 

47. Att ha tillräckligt med pengar för att kunna köpa det jag vill 

48. Att arbeta för att bättre samhälle 
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Bilaga 2: Enkätutformning 
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Bilaga 3: Deskriptiv statistik 
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Bilaga 4: Klusteranalys 
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Bilaga 5: Faktoranalys 

Faktoranalysen kan nås via denna länk: 

 

https://www.dropbox.com/s/80c35et31ycbykb/Faktoranalys.xlsx?dl=0 

 

 

Bilaga 6: Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen kan nås via denna länk: 

 

https://www.dropbox.com/s/hom8yrm7fl3unes/Book1.xlsx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/80c35et31ycbykb/Faktoranalys.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hom8yrm7fl3unes/Book1.xlsx?dl=0

