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Abstrakt 

 

Titel: Motivation och Bostadsköp – Self Determination 

Theory ur ett Konsumentperspektiv 

Nivå:  D-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare:    Katrin Marteliusson & Sofi Gyllkvist 

Handledare:   Universitetsadjunkt Jonas Kågström 

Datum:    Januari 2011 

Studiens syfte: Vårt syfte är att med hjälp av en enkätundersökning 

och etablerade motivationsteorier ta reda på vad som 

motiverar konsumenter inför ett bostadsköp.  

Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod och 

informationen har samlats in med hjälp av en 

elektronisk enkätundersökning för att sedan kopplas 

till Self Determination Theory (SDT). 

Resultat & slutsats:  Resultatet analyserades med hjälp av  

   statistikprogrammet SPSS. Faktoranalysen 

   resulterade i 13 faktorer, vilket slutligen gav en bild 

   av 6 olika typer av konsumenter som alla motiveras 

   på olika sätt.  

Förslag till fortsatt forskning: SDT skulle kunna användas på fler 

konsumentområden såsom upplevelser, resor eller för 

att ta reda på varför vi köper olika typer av varor. 

Uppsatsens bidrag: Vårt examensarbete har bidragit med att identifiera 

de motiv som driver oss till bostadsköp. Studien har 

visat att SDT kan vara ett lämpligt verktyg för 

framtidens fastighetsmäklare och att resultatet kan 

vara användbart i fastighetsmäklarrollen. 

Nyckelord: Self Determination Theory, GCOS, motivation, 

bostadsköp, konsumentbeteende, marknadsföring, 

faktoranalys 
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Abstract 

 

English title: What motivates consumers?  – Self Determination 

Theory from a consumer perspective 

Level:  Final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration   

Authors:    Katrin Marteliusson & Sofi Gyllkvist 

Supervisor:    Lecturer Jonas Kågström 

Date:    January 2011 

Aim of the study: The aim is to investigate consumers underlying 

motivation when they buy a house or a unit. This will 

be based on a survey and established theories of 

motivation such as Self Determination Theory. 

Method:  We have used a quantitative method and the 

information was gathered from an electronic survey.  

Result & Conclusions:  The statistical program SPSS was used to analyze the 

responses of the survey. To find the underlying 

correlations among the questions, we conducted a 

factor analysis. It resulted in 13 factors, which were 

narrowed down to 6 different types of consumers. 

Suggestions for future research: SDT can be used in different fields of consumer 

behaviour such as tourism and travelling, or to find 

out why we buy different types of goods. 

Contribution of the thesis:  This thesis has contributed to the identification of the 

underlying motives behind buying a home. The study 

shows that SDT can be a suitable tool in marketing 

for future real estate agents.  

Keywords: Self Determination Theory, GCOS, motivation, 

consumer behaviour, marketing, factor analysis 
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1. Inledning 

I denna del redovisas bakgrunden, hur bostadsmarknaden ser ut idag, och 

problemformuleringen som resulterat i undersökningens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Allt fler människor väljer idag att köpa sin egen bostad och enligt utredningar från Svensk 

Fastighetsförmedling (Mynewsdesk, 2009) så flyttar vi svenskar i genomsnitt tio gånger under 

vår livstid. Rapporterna om flyttmönster visar att vi svenskar aldrig har flyttat så ofta som 

idag, bortsett från flyttboomen på 60-talet. De visar också att människor idag oftast flyttar för 

att de själva vill och för att de aktivt söker ett visst arbete eller en viss utbildning. 

Trots nya regler om bolånetak och räntehöjningar den senaste tiden är bostadsmarknaden 

enligt mäklarstatistiks hemsida (2010) stabil. Priserna på både bostadsrätter och villor ligger 

stabilt, dock med stillastående priser på bostadsrätter. Lars-Erik Nykvist, VD för 

Fastighetsbyrån, menar att de nya reglerna i kombination med räntehöjningar skulle kunna 

påverka bostadsmarknaden relativt mycket, men han ser däremot inte att dessa faktorer skulle 

skapa osäkerhet bland köpare och säljare. Tvärtom menar Lars-Erik Nykvist (mäklarstatistik, 

2010) att;  

”Vi just nu har en bra balans mellan ett stort utbud och en stark efterfrågan.” 

 

Med allt fler bostäder till salu har också marknadsföring fått en större roll. Hemnet (2010), en 

av de största marknadsföringskanalerna för bostadsförsäljning på Internet har 1,2 miljoner 

unika besökare varje vecka vilket säger mycket om det stora intresset för bostäder och flytt. 

Detta indikerar att marknadsföring är en oerhört viktig del av bostadsförsäljning och 

fastighetsmäklarnas arbete. Kotlers definiering av marknadsföring lyder; ”att tillgodose 

människors behov på det mest vinstgivande sättet” (Kotler, 2009). Att förstå konsumenternas 

behov och begär är följaktligen grundläggande för att lyckas med marknadsföringsarbetet. 

Allt från bostadens läge, till skick och pris är viktiga komponenter för köpare och det gäller 

att som fastighetsmäklare veta vad de potentiella köparna värdesätter. En stor del av svaret 

ligger i konsumentens motivation. Motivation är ett grundläggande begrepp när det gäller 

mänskligt beteende och kan beskrivas som den kraft som driver människor till att agera på ett 

visst sätt. Det finns en rad olika motivationsteorier som beskriver hur motivationen påverkar 

oss, bl.a. Maslows behovshierarki och The Self Determination Theory (Evans, Jamal, Foxall, 

2008 Konsumentbeteende). 
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1.2 Problemformulering 

Marknaden för bostäder kan kännas oändlig och en vanlig uppfattning bland 

fastighetsmäklare är att de ständigt måste arbeta för att motivera sina kunder genom att skapa 

nya begär. Därför är det viktigt att marknadsföringen motiverar konsumenten på rätt sätt. 

Konsumenten ska sträva efter en bättre lägenhet och vid nya skeenden i livet utökas behovet. 

För att rymma en växande familj byter man kanske till en större lägenhet eller till ett stort hus.  

Vad driver oss svenskar till att köpa en ny bostad? Vad motiverar till ett nytt köp? Förutom de 

fysiologiska behoven så som tak över huvudet och de naturliga förändringarna i livet som att 

flytta till en ny ort eller att skaffa familj så måste vi människor drivas och motiveras av andra 

behov och begär för att uppnå tillfredställelse.  

För somliga är läget det viktigaste. Man vill ha nära tillgång till jobb, skola och affärer eller så 

kanske man vill kunna titta ut genom sitt fönster och se havets vågor. Andra har en utstuderad 

budget att följa och har stenkoll på budgivningar och priser. För vissa är det istället själva 

upplevelsen som är det viktigaste med ett bostadsköp, man ser det som ett projekt och utför 

omfattande renoveringar för att till sist få känslan av att man själv har åstadkommit något.  

Alla människor tänker och fungerar olika, vi drivs av och jagar olika mål. Vi är dock mer lika 

än vad vi tror. Det vi alla har gemensamt är just det som har beskrivits ovan, de olika 

skeendena i livet som påverkar våra preferenser. Vilka intressen har vi i åtanke när vi ska 

köpa en bostad och hur visar sig det i de val vi gör? Vi vill undersöka de övriga aspekterna av 

ett bostadsköp och de bakomliggande orsakerna som motiverar oss. 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att med hjälp av en enkätundersökning och etablerade motivationsteorier ta reda 

på vad som motiverar konsumenter inför ett bostadsköp.  

 

1.3.1 Delsyfte 

 Vad motiverar konsumenter till att köpa bostad? 

 Fungerar vald teori att använda inom fastighetsmäklarbranschen? 

 Går resultaten att tillämpa i fastighetsmäklarrollen? 

 

1.4 Avgränsning  

Urvalsgruppen som undersökningen riktar sig mot är högskolestudenter med argumentet att 
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de är framtidens köpare. Ofta flyttar man efter sin avslutade studietid, antingen för att påbörja 

ett nytt arbete på ny ort eller så återvänder man tillbaka till sin hemort. Med ett nytt arbete är 

också möjligheterna till att få lån och köpa en egen bostad stor.   
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2. Teori 

I det här avsnittet presenteras de konsument- och motivationsteorier som undersökningen 

vilar på. 

2.1 Konsumentbeteende 

Enligt Foxall (2001) innebär konsumentbeteende att man använder beteendeprinciper, som 

man oftast fått fram med hjälp av experiment, för att tolka människans ekonomiska 

konsumtion. Han anser att de metoder som används av konsument- och 

marknadsföringsforskare för att förklara och förutsäga konsumenters beteende fortfarande är 

bortom det nuvarande intresset för akademisk marknadsföring. Dessa analyser är dock av 

avgörande betydelse för både marknadsföring och beteendeanalys. 

 

2.1.1 The Regulatory Focus Theory (RFT) 

Denna teori behandlar de olika komponenter som påverkar konsumentbeteende (Higgins, 

1997, 1998, 2002, i Werth & Foerster, 2006). Den visar att större behov eller mål såsom 

säkerhet och ideal har ett stort inflytande på konsumenters beteende. Det är främst på grund 

av självreglerande funktioner som inkluderar kognitiva, motiverande och beteendemässiga 

komponenter. 

Grundprincipen i ovanstående teori går ut på att människor använder sig av två skilda 

självreglerande system för att uppnå ett mål, antingen genom att rikta sin uppmärksamhet mot 

förverkligandet av ideal och vinster, eller genom uppfyllandet av plikter och undvikandet av 

förluster. Beroende på vart individer riktar sin uppmärksamhet kommer de att finna sig i 

antingen ett så kallat främjande (promotion) eller förebyggande (prevention) fokus (Higgins, 

1997, i Werth & Foerster, 2006). Enligt RFT uppstår de två systemen av skilda behov. 

Främjande Fokusering 

Varje individ har ett behov av främjande och självförverkligande, vilket gör att man vill 

maximera de positiva resultaten och minska negativa förluster (förebyggande fokus). För att 

kunna uppnå detta mål använder sig individer av främjande strategier, de arbetar direkt mot 

ett mål för att tillåta positiva händelser att inträffa och koncentrerar sig på aktiviteter som är 

kopplade till begär, ideal och hopp (s.k. idealmål). Ett exempel på främjande fokusering är en 

konsument som önskar att köpa en särskilt lovande, lyxig eller bekväm produkt (Werth & 

Foerster, 2006). 

 

Förebyggande Fokusering 

Enligt RFT har individer också ett behov av skydd och säkerhet, de vill skydda sig själva mot 

obekväma tillstånd. De som fokuserar sin uppmärksamhet på dessa behov använder 
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förebyggande strategier som kan förhindra negativa händelser som att exempelvis inte uppnå 

ett mål. De fokuserar sin uppmärksamhet på aktiviteter som främjar uppfyllandet av 

skyldigheter och ansvar, samt deras egen säkerhet (s.k. pliktmål). När en sådan konsument tar 

ett beslut angående ett köp så strävar den individen efter att köpa en särskilt säker och 

tillförlitlig produkt. 

 

2.1.2 Theory of Planned Behaviour (TPB) 

TPB är en teori som används inom konsumentbeteende och som fokuserar på planerat 

beteende och återfinns inom socialpsykologin (Ajzen, 1985, i Smith et al, 2008). Det centrala 

antagandet är att mänskligt beteende inte är spontant, utan ett resultat av en förnuftig process 

där attityder, normer och människans egen uppfattning och kontroll av beteendet, indirekt 

påverkar. Modellen föreslår att attityd, (som exempelvis utvärdering av ett målbeteende) och 

subjektiva normer (sociala påtryckningar gällande beteendet) samt upplevd beteendekontroll, 

i kombination påverkar främst genom deras inverkan på beteendemässiga avsikter. Därför ses 

avsikten som den avgörande faktorn när det gäller beteende. Upplevd beteendekontroll antas 

ha både en direkt påverkan på beteende och en indirekt påverkan genom avsikter. 

Denna modell har använts inom en rad olika konsumentområden så som inköp av 

miljövänliga produkter, lyxvaror såsom klockor och mobiler och avsikten att köpa 

kändisprodukter för att nämna några. För marknadsföringsstrateger så är TPB användbart inte 

bara för att förstå konsumenter utan även för att påverka dem (Smith et al, 2008). 

En förstärkning som har visats sig användbar inom TPB är självidentitet. Självidentitet ses 

som en viktig faktor för beteende och är den framträdande delen av en individs ”jag” och 

relaterar till ett visst beteende. Den kan även beskrivas som ”etiketten människor använder sig 

av för att beskriva sig själva” (Biddle, Bank & Slaving, 1987, citerad i Smith et al, 2008 s 

314). 

Konsumentbeteende associeras ofta med idealiserade människor och kan användas för att 

förmedla information om konsumenter, deras personliga värderingar och deras självidentitet. 

Konsumtion kan upprätta och stärka en känsla av identitet och uttrycka skillnader mellan 

sociala grupper. Ett exempel som Smith et al (2008) använder sig av är Coca-Colas reklam 

som förknippas med en ung, attraktiv och socialt utåtriktad person. Detta gör att en person 

som vill förknippas med detta ideal kan se sig själv som en typisk konsument av Coca-Cola. 

Det leder i sin tur till att personen troligtvis även köper drycken. Begreppet självidentitet är 

därför definierat av Smith et al; ”den utsträckning i vilken en individ ser sig själv som en 

typisk konsument av en produkt” (Smith et al, 2008 s 314). 
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Självidentitet har tidigare identifierats i beteenden som utförs relativt sällan, som exempelvis 

konsumtion av lyxvaror (Mannetti et al, 2002, i Smith et al, 2008). 

 

2.2 Motivation 

Motivation är drivkraften som får oss att bete oss på ett visst sätt. Människan strävar ständigt 

efter homeostas, ett psykologiskt jämviktstillstånd. Våra fysiologiska, sociala och 

psykologiska behov gör oss otillfredsställda och rubbar jämvikten. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Homeostatisk balans (Evans, Jamal & Foxall, 2008). 

 

Med positiv motivation menas människans sökande efter positiva situationer, välbehag, 

intellektuell stimulans och social acceptans. Vi söker efter något som kommer att berika våra 

liv t.ex. resor eller underhållning. Det handlar inte om vem du är, utan vem du med hjälp av 

en viss produkt kan bli (Evans, Jamal & Foxall 2008). 

På samma sätt som vi strävar efter positiva situationer flyr vi ifrån negativa. Detta kallas för 

negativ motivation. Vi vill undvika negativa sinnesstämningar, obehag, smärta och gör allt för 

att undvika problem. Ett exempel på detta är försäkringar. Köper vi en tilläggsförsäkring till 

kameran undviker vi potentiella problem som uppstår om kameran går sönder (Evans, Jamal 

& Foxall 2008). 

Inre motivation syftar på människans instinkter, behov, drifter eller känslor. Sådant som finns 

inom oss. Den yttre motivationen kommer från omgivningen (Evans, Jamal & Foxall 2008). 
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 Inre   Yttre 

 

Positiv Välbehag, bekvämlighet  Attraktiva varor och tjänster, attraktiva 

    situationer 

 

Negativ Obehag, besvärligheter  Icke attraktiva varor och tjänster, 

    oattraktiva situationer 

 

Fig. 2. Typer av motivation (Evans, Jamal & Foxall, 2008). 

 

2.2.1 Maslows behovshierarki 

Det finns en rad olika motivationsteorier som beskriver människans behov och hur 

motivationen påverkar oss. En av de mest omnämnda motivationsteorierna är Maslows 

behovshierarki. Maslow menar att människan måste tillfredställa behoven på nivå 1 innan 

behoven på nästa nivå kan tillfredställas.  

 

7. Behov av självförverkligande 

6. Estetiska behov 

5. Kognitiva behov 

4. Behov av uppskattning 

3. Sociala Behov 

2. Trygghetsbehov 

1. Fysiologiska behov 

 

Fig. 3 Maslows behovshierarki (Gyllkvist & Marteliusson, 2010). 

 

Fysiologiska behov (biogena drivkrafter) kan vara behov av mat och tak över huvudet. När 

dessa behov är tillfredställda väcks de psykologiska behoven som grundar sig i vår sociala 

miljö och det sociala samspelet. Vi har behov av att känna oss trygga, vi har sociala behov 
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och vi värdesätter uppskattning. Därefter väcks våra kognitiva och estetiska behov, och 

slutligen vårt behov av självförverkligande (Evans, Jamal & Foxall, 2008). 

Maslow (1970) menar att en rastlöshet och ett missnöje uppstår om inte människan gör vad 

hon är individuellt lämpad för. Människan måste sträva efter att uppnå det hon kan bli och 

vara sann mot sin natur. Maslow kallar det för behovet av självförverkligande och det ser 

olika ut för olika individer. Vissa strävar efter att bli bra föräldrar medan andra vill bli 

konstnärer eller uppfinnare. För att på ”riktigt” åstadkomma något så krävs det enligt Fidler & 

Fidler (1978) erfarenheter med mänskliga och ickemänskliga objekt. Känslan av kompetens 

och ett inre värde kan uppnås när man samlar bevis för ens kapacitet för att sedan kunna 

uppleva och skapa.  

Nivån för självförverkligande är enligt Maslow den som varierar mest bland individer. Något 

alla har gemensamt är dock att behovet av självförverkligande vilar på de fysiska behoven 

såsom trygghet, behoven av uppskattning samt de estetiska behoven.  

Enligt Evans, Jamal och Foxall (2008) har Maslows behovshierarki stor betydelse för 

marknadsföringen. Den visar att det inte bara är våra mest grundläggande behov som vi 

jobbar för att tillfredställa utan att människan också värdesätter materialistiska behov. 

 

2.2.2 Self Determination Theory (SDT) 

Self Determination Theory eller direkt översatt ”självbestämmandeteori”, beskriver 

människans motivation. Eccles & Wigfield menar att människor är ”verksamma organismer 

födda med tendenser till psykologisk tillväxt och utveckling och som ständigt försöker 

övervinna pågående utmaningar och upprätthålla en optimal nivå av stimulering” (Eccles & 

Wigfield, 2002, citerad i White & Thompson, 2009 s 565). Denna naturliga tendens uppstår 

dock inte automatiskt utan kräver fortlöpande näring och stöd från den sociala miljön för att 

fungera effektivt (Deci 1992, 1996; Deci & Ryan 2000 i White & Thompson 2009 s 565). Det 

är alltså dialektiken mellan den dynamiska organismen och socialt sammanhang som 

möjliggör förutsägelser om beteende. 

Deci & Ryan (2000) hävdar att förutom en förståelse för målinriktat beteende så krävs också 

en förståelse för psykologisk utveckling och välbefinnande. Detta för att kunna handskas med 

de behov som ger mål dess psykologiska förmåga och som påverkar vilka 

regleringsförfaranden som styr människors mål. 

Det grundläggande antagandet i denna motivationsteori är att människan har tre medfödda 

och universella psykologiska behov. Dessa är autonomi (självbestämmande), kompetens och 

samhörighet. För att fungera optimalt och uppnå välmående krävs det en relation och en 
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pågående tillfredställelse mellan dessa tre behov. (Deci & Ryan, 2000) 

 

 Behovet av autonomi reflekterar individers begär av att vara upphovet till sitt 

handlande och att man handlar utifrån ett fritt val (White & Thompson, 2009). 

 

 Kompetens syftar till individers behov av att uppleva möjligheter, att uttrycka sin 

kapacitet och nå önskade resultat. Människan har även en strävan efter att öka sin 

kompetens inom olika områden. En förutsättning för detta är att uppgifterna är 

optimala och att individen får en form av återkoppling av resultatet (Ryan & Deci, 

2000). 

 

 Samhörighet kopplas till drivkraften av att tillhöra vårdande relationer som tillåter oss 

att bry oss om andra (Vlachopoulos & Michailidou, 2006, citerad i White & 

Thompson s 565). Individer upplever känslan av samhörighet när de känner en 

koppling till de övriga i sin omgivning. Vi upplever glädje när vi är engagerade i 

intressanta och stimulerande aktiviteter (Ryan & Deci, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Grundläggande antaganden (Gyllkvist & Marteliusson, 2010).  

 

Deci & Ryan (2000) delar in motivationen i tre huvudkomponenter. Till en början kallades 

inriktningarna; Internal motivation (inre motivation), External motivation (yttre motivation) 

och Impersonal motivation, (opersonlig motivation) nedan kallad ”I” alt. Amotivation 

(amotivation).  

Då inre och yttre motivation kan ha flera olika betydelser inom psykologin ändrade man 

senare namnen till Autonomy orientation, (den självbestämmande inriktningen) nedan kallad 
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”A” och Control orientation, (den kontrollerade inriktningen) nedan kallad ”C” (White & 

Thompson, 2009).  

 

 

 

 

Fig. 5 Self Determination Theory (Gyllkvist & Marteliusson, 2010). 

 

Självbestämmande inriktningen (A) - Inre motivation 

Konceptet inre motivation började utforskas på 70-talet och Ryan & Deci (2000) menar att 

inre motivation är en benägenhet att söka nya utmaningar, att utforska och att lära. Fenomenet 

studerades till en början hos djur. Man studerade djurens beteende och upptäckte att många 

djur har ett undersökande, lekfullt och nyfikenhetsstyrt beteende, även i frånvaro av 

uppmuntran eller belöning (White, 1959, i Ryan & Deci, 2000). Detta ledde senare fram till 

Decis hypotes (1975) om att inre motivation även finns i människors beteende och grundar sig 

i vår strävan efter att känna oss kompetenta och självbestämmande.  

Inre motivation är det naturliga drivet att söka utmaningar och nya möjligheter och SDT 

associerar detta med kognitiv och social utveckling. Att engagera och involvera sig i 

intressanta aktiviteter kräver ett behov av uppfyllande. Enligt Ryan & Deci blir människor 

mer eller mindre intresserade av aktiviteten i sig, till den grad att de upplever ett tillfredsställt 

behov genom sitt engagemang. Därför är erfarenheter av kompetens och autonomi viktiga för 

den inre motivationen och för intresset. Men det krävs även en tillfredställelse av både 

kompetens och autonomi för att upprätthålla det (Ryan & Deci, 2000).  

Inre motivation och våra grundläggande behov; 
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 Ju högre självbestämmande eller autonomi i en viss aktivitet desto högre inre 

motivation. När människor utför aktiviteter, som exempelvis tävlingar, under 

kontrollerade omständigheter leder det till lägre inre motivation till skillnad mot när 

tävlingar sker i mindre kontrollerade sammanhang. (Reeve & Deci, 1996, i Deci & 

Ryan, 2000). 

 

 I relation till behovet av kompetens anses den inre motivationen vara av högre kvalitet 

då den leder till positiva resultat gällande både prestation och välbefinnande. Att få 

positiv feedback på ett välgjort arbete leder till känslor av kompetens och ökar den 

inre motivationen medan negativ feedback resulterar i ett motsatt resultat (Ryan & 

Deci, 2000). Medan upplevd kompetens är nödvändigt för alla typer av motivation så 

är upplevd autonomi ett krav för att motivationen ska komma inifrån. 

Sammanfattningsvis så är inre motivation när människor frivilligt tar del av aktiviteter 

de finner intressanta, när aktiviteterna är nya och ger en optimal utmaning. 

 

 Inre motivation och samhörighet har inte en lika stor roll som de två ovan nämna 

behoven. Men studier föreslår att det finns ett samband som är mer avlägset och som 

berör underhållet av inre motivation. Det har visat sig att barn som, under deltagande 

av intressanta aktiviteter med vuxna i närheten, visar lägre inre motivation när den 

vuxne ignorerade deras försök till interaktion (Anderson, Manoogian & Reznick, 1976 

i Ryan & Deci, 2000).  

 

 

Den självbestämmande är självständig och söker aktivt aktiviteter som är intressanta och 

utmanande. Denne tar också större ansvar för sitt handlande och sitt beteende. En person som 

till stor del styrs av denna inriktning drivs av personliga mål och intressen och ser bortom alla 

typer av begränsningar.  

 

 

Kontrollerade inriktningen (C) - Yttre motivation 

Betydelsen av yttre motivation tog sin början mer än ett årtionde efter studierna om inre 

motivation och var först en studie om hur den påverkade den inre motivationen. Ryan & Deci 

hade (2000) en hypotes om att yttre motiverade beteenden inte är konstant kontrollerade från 

omgivningen och utifrån, tvärtom kan det variera beroende på vilken nivå de är självbestämda 

kontra kontrollerade.  

För att stödja detta formulerade författarna en mer grupperad teori om yttre motivation som 

bygger på begreppet internalisering. Begreppet används inom psykologin och innebär kort att 

man införlivar eller tar till sig något som sitt eget. Det beskrivs också som en central process 

inom socialisering. SDT ser det som en aktiv naturlig process där individer försöker att 

omvandla sociala seder eller begär till personligt godkända värderingar och självregleringar 

(Ryan et al, 1985). När internaliseringsprocessen fungerar optimalt så identifierar människor 

vikten av sociala bestämmelser, tar till sig dem i sitt ”jag” och accepterar dem till fullo som 

sina egna.  
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Yttre motivation består enligt Ryan & Deci (2000a) av fyra olika nivåer; extern alt. yttre 

kontroll, introjicerad kontroll, identifierad kontroll och integrerad kontroll. Den främsta 

skillnaden mellan nivåerna är graden av självbestämmande och kontroll. 

 

 Yttre kontroll är den minst självbestämmande nivån av yttre motivationen där 

människors beteende styrs av specifika externa krav. Målet är att uppnå önskade 

konsekvenser, undvika straff och att få potentiella belöningar. Människan påverkas 

utifrån och upplever det externt reglerade beteendet som kontrollerande (DeCharms, 

1968, Ryan & Deci, 2000a). 

 

 Den andra nivån, Introjicerad kontroll, är en kontrollerad nivå men till skillnad från 

yttre kontroll påverkas människan här av påtryckningar och man strävar efter att 

undvika skuld eller ångest (Deci & Ryan 2000b). Människor känner sig i detta 

beteende motiverade till att demonstrera sin förmåga att upprätthålla 

självuppskattning. Den enskilda individen tar till sig externa regler omedvetet, men 

accepterar dem inte till fullo som sina egna (Ryan & Connell, 1989). Även denna nivå 

av yttre motivation är externt kontrollerat och anses grunda i en påverkan utifrån 

eftersom det inte upplevs som en del av ”jaget” (Deci & Ryan, 2000a, Ryan, 1982, 

Plant & Ryan, 1985, Kuhl & Kazen, 1994 i Ryan & Deci, 2000a).   

 

 Den tredje nivån, identifierad kontroll, är en mer autonomisk form av yttre motivation. 

Den involverar att medvetet värdera den underliggande betydelsen av ett beteende. 

Genom att göra det så accepteras själva aktiviteten som personligt viktig. Ryan & Deci 

(2000a) använder motion som ett exempel och hävdar att om människor identifierar 

sig med att regelbunden träning är viktigt för hälsan så skulle de också motionera mer 

frivilligt. 

 

 Integrerad kontroll är den sista och mest kompletta nivån av autonomisk yttre 

motivation. I första hand beror det på att den involverar betydelsen och identifieringen 

av beteenden men också för att den integrerar identifieringen med andra aspekter av 

”jaget”, som en persons värderingar och åsikter om personliga behov. Den är i 

harmoni med andra aspekter och människors identitet (Pelletier, Tuson, & Haddad, 

1997, Ryan, 1995, i Deci & Ryan, 2000a). I och med detta så delar integrerad 

motivation kvalitéer med inre motivation, den är dock fortfarande klassad som yttre 

eftersom mål som eftersträvas är yttre för människans ”jag”.  

 

 

Den kontrollerade inriktningen (C) är beroende av strukturer, deadlines och drivs av 

belöningar. Den kontrollerade påverkas av vad folk tycker och följer hellre andras direktiv än 

tar egna initiativ. Personer som styrs av den kontrollerade inriktningen lägger stor vikt vid 

materiella och ytliga ting, de strävar efter rikedom, berömmelse och popularitet.  
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Opersonliga inriktningen (I) – Amotivation 

Amotivation är ett tillstånd där människor saknar motivation och därmed även viljan till att 

agera. Ryan & Deci (2000a) menar att människor sannolikt är amotiverade när de saknar 

antingen en känsla av effekt eller en känsla av kontroll, gällande ett önskat resultat. 

Amotivation står i kontrast till inre och yttre motivation eftersom det representerar bristen på 

båda typerna av motivation och därmed en total brist på självbestämmande. 

Den opersonlige tror att önskvärda resultat är bortom egen kontroll och beror helt av ödet. 

Den opersonlige gillar inte förändringar och vill att allt ska vara som det alltid har varit (Ryan 

& Deci, 1985). 
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3. Metod 

Här redovisas vilka metoder som använts under uppsatsarbetet. 

Studiens teoridel bygger på Self Determination Theory men även andra relevanta konsument- 

och motivationsteorier har studerats. För att kunna analysera resultatet med hjälp av statistik 

valdes en kvantitativ enkätundersökning. 

3.1 Utformning av enkäten 

Enkätformuläret skapades i google docs och efter att enkäten genomarbetats mejlades den ut 

till tio testpersoner så att eventuella ändringar av upplägg, eller problem som upplevdes av 

testpersonerna, kunde redigeras innan det officiella utskicket. Därefter kontaktades Gefle 

Studentkår som ställde upp på att skicka med enkäten i ett nyhetsbrev som går ut till cirka 

3000 studenter. För att öka intresset och deltagandet fick deltagarna vara med i en utlottning 

av biobiljetter.  

 

3.1.1 GCOS 

Vid utformningen av enkätfrågorna har the general causality orientations scale (GCOS) 

använts. SDT delar in människans motivation i tre olika inriktningar. Den självbestämmande 

inriktningen (autonomy), den kontrollerade inriktningen (controlled) och den opersonliga 

inriktningen (impersonal). Alla människor styrs mer eller mindre av alla inriktningar och 

GCOS mäter hur stor inverkan respektive inriktning har på en eller flera individer (Ryan & 

Deci, 1985). 

GCOS består av tolv vinjetter och trettiosex påståenden. Varje vinjett beskriver en situation 

med tre tillhörande påståenden, ett påstående med självbestämmande inriktning, ett med 

kontrollerad inriktning och ett med opersonlig inriktning. Alla påståenden har en sjugradig 

skala. 

 

3.1.2 Val av vinjetter 

För att få ett så bra resultat som möjligt lades mycket energi på skapandet av vinjetter och 

påståenden. Olika typer av vinjetter skapades för att för att få en bred bild av vad som skulle 

kunna motivera konsumenterna vid ett bostadsköp. 

 Hur man ser på sitt boende. Vinjett 1, 4, 5 och 7 handlar om hur man definierar ett 

hem, vilka faktorer som är viktiga och hur den framtida boendesituationen kommer att 

se ut. Dessa omständigheter kan vara avgörande vid vårt val av bostad. 

 Personlighet och värderingar. Vinjett 3 och 6 handlar om hur den svarande skulle 

reagera i olika situationer.  
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 Hyra eller köpa? Vinjett 9, 10 och 12 valdes för att ta reda på vad den svarande har för 

inställning till att köpa alternativt hyra sin bostad.  

 Fastighetsmäklarens tjänster. I samband med ett bostadsköp är det fastighetsmäklaren 

som ansvarar för marknadsföringen av objektet. Vinjett 2, 8 och 11 handlar därför om 

hur den svarande resonerar kring mäklarens olika tjänster såsom annons, visning och 

den personliga kontakten. 

Tre demografiska frågor; kön, ålder och utbildning användes för att ge oss en tydligare bild av 

den grupp som deltagit i undersökningen.  

 

3.1.3 SPSS 

De statistiska resultaten har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Vi har valt 

att titta på beskrivande statistik vilket ger en bild av de genomsnittliga resultaten. För att ta 

reda på vilka underliggande samband som finns bland våra 36 påståenden har vi också 

genomfört en faktoranalys. 

 

3.2 Validitet och Reliabilitet 

Denna undersökning riktar sig mot högskolestudenter i Gävle och kan därför inte antas 

representera populationen i sin helhet. Respondenterna kommer med stor sannolikhet inte att 

representera alla åldersgrupper och de kan heller inte antas komma ifrån hela landet. Vidare så 

kan det inte garanteras att respondenterna är 50 % kvinnor och 50 % män. Alla dessa faktorer 

kan komma att påverka resultatets validitet.  

Trots detta anser vi att denna undersökning visar hur framtidens köpare tänker vid ett 

bostadsköp och framför allt kan resultatet ge oss en bild av vad som motiverar människor 

utifrån de frågor vi har ställt i enkäten. Läsaren måste dock ha de ovan nämnda faktorerna i 

åtanke. 
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4. Empiri 

Här presenteras undersökningens resultat och faktoranalysen. 

4.1 Beskrivande statistik 

De svarande är mellan 18 – 56 år och medelåldern är 24,7 år. Av de svarande var ca 72,8 % 

kvinnor och ca 27,2 % män. Av de 81 personer som deltog i undersökningen är alla studenter 

som tar emot Gefle Studentkårs nyhetsbrev via mejl. Nyhetsbrevet med enkätundersökningen 

skickades ut i december månad och av de 3000 studenter som antas ta emot mejlet var 

svarsfrekvensen relativt låg. En orsak till detta kan vara att många studenter inte loggar in på 

sin skolmejl regelbundet, och att enkätundersökningen endast fanns tillgänglig under en 

begränsad tid. En annan orsak kan vara att enkäten är skriven på svenska vilket resulterar i ett 

bortfall bland högskolans utbytesstudenter. 

Med hjälp av SPSS beräknades medelvärdet samt standardavvikelsen (standard deviation) för 

varje påstående (Bilaga 2). För att tydliggöra resultatet och för att illustrera behovet av en mer 

avancerad analys gjordes nedanstående diagram som visar små skillnader mellan medelvärdet 

för respektive påstående. Varje påstående representerar de tre inriktningarna inom SDT; den 

självbestämmande (A), den kontrollerade (C) och den opersonliga (I).  

 

1. Hur definierar du ett hem, hur viktiga är följande saker för dig? 

Mitt hem ska vara en plats för roliga aktiviteter med vänner (A) 

Mitt hem ska representera mig på bästa sätt (C) 

Mitt hem ska vara en plats där jag ser mig själv bo under en lång tid framöver (I) 

 

 

 

 

 

Medelvärde: 

A: 4,8 

C: 5,6 

I: 5,5 
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2. Du sitter och tittar på annonser på hemnet. Hur viktiga är följande faktorer? 

Annonsen ska vara inspirerande (A) 

Annonsen ska lyfta fram alla fördelar med bostaden (C) 

Annonsen ska vara saklig (I) 

 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 5,3 

C: 5,3 

I: 5,6 

 

3. Du är på besök hos en bekant som just köpt en ny fin bostad. Hur stor är 

sannolikheten att detta blir din första tanke? 

Det är roligt att se hur andra bor. Det väcker idéer och inspirerar (A) 

Det är lätt att man känner sig lite avundsjuk när andra köper nya bostäder som är finare än 

min egen bostad (C) 

Det är kul när andra köper nytt men jag jämför mig inte med andra och trivs bäst där jag bor 

(I) 

 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 5,9 

C: 4,2 

I: 4,2 
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4. Med hur stor sannolikhet kommer din framtida boendesituation se ut på följande 

sätt: 

Jag kommer förmodligen att flytta runt, jag har alltid nya spännande planer (A) 

Jag kommer att sträva efter att få finast tänkbara bostad (C) 

Jag kommer att hitta en bostad som jag trivs med och stanna där (I) 

 

 

 

 

 

Medelvärde: 

A: 3,3 

C: 5,0 

I: 4,8 

 

 

5. Du tittar efter en ny bostad, hur viktiga är följande kriterier? 

Det är viktigt att bostaden har förbesiktigats (A) 

Det är viktigt att bostaden är toppfräsch med nya vitvaror och den senaste utrustningen (C) 

Det är viktigt att bostaden är tillräckligt stor då jag är intresserad av ett långsiktigt boende (I)  

 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 5,7 

C: 3,9 

I: 5,1 
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6. Du upptäcker att du fått en vattenläcka i badrummet och detta resulterar i att du 

kommer att behöva flytta till ett tillfälligt boende under renoveringen. Med hur stor 

sannolikhet är detta din första tanke? 

Att flytta känns som ett litet äventyr (A) 

Jag kommer få ett nytt, fräscht badrum (C) 

Jag bor hellre kvar i bostaden och använder toalett och dusch hos grannen för att slippa flytta 

på mig (I) 

 

 

 

 

Medelvärde: 

A: 2,8 

C: 5,4 

I: 2,8 

 

7. Du ska köpa en bostad och funderar över vilket område du ska flytta till. Hur viktiga 

är dessa faktorer? 

Det ska vara ett område där det händer mycket och där jag har nära till olika aktiviteter (A) 

Det ska vara ett fint område, gärna något av de mer exklusiva områdena (C) 

Den nya bostaden ska ligga i ett område nära min släkt och mina vänner (I) 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 4,8 

C: 3,8 

I: 4,4 

 

 



 Motivation och Bostadsköp 

  – Self Determination Theory ur ett Konsumentperspektiv  

 

 

26 

 

8. Du går på visning, hur stor är chansen att du tar med dig... 

En snickare (A) 

En kollega (C) 

Din mamma (I) 

 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 2,7 

C: 2,3 

I: 3,9 

 

 

9. Du funderar på att köpa en bostad. Hur viktiga är följande argument? 

Jag kan själv påverka möjligheten att tjäna pengar vid en försäljning (A) 

Det känns viktigt att kunna säga att man äger sitt boende (C) 

Jag kan bo i bostaden på obestämd tid och göra de förändringar jag vill (I) 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 4,4 

C: 4,1 

I: 5,8 
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10. Du funderar på att hyra en bostad. Hur viktiga är följande argument? 

Jag kan säga upp kontraktet när jag vill vilket ger mig en viss frihet (A) 

Människor i min närhet hyr och det verkar fungera bra (C) 

Det är tryggt att ha en hyresvärd som tar hand om alla problem som uppstår (I) 

 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 5,2 

C: 4,3 

I: 5,8 

 

 

11. Du har varit på en visning och dagen efter ringer fastighetsmäklaren, som visat 

bostaden, upp dig och frågar vad du tyckte. Hur stor är sannolikheten att du reagerar 

på följande sätt? 

Jag tackar för samtalet och berättar för mäklaren om jag är intresserad av bostaden eller inte 

(A) 

Jag frågar honom hur många som har visat intresse för lägenheten och som vill gå längre i 

processen (C) 

Det är bra, då kan jag fråga honom om vad han tycker om köpet (I) 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 5,3 

C: 5,6 

I: 4,1 

 

 



 Motivation och Bostadsköp 

  – Self Determination Theory ur ett Konsumentperspektiv  

 

 

28 

 

12. Vad anser du om finansieringen av bostadsköpet? 

Det är viktigt att man sparar pengar innan för att slippa ta så mycket lån (A) 

Att man lånat pengar är inget man pratar om (C) 

Alla tar lån, det är inget att oroa sig över (I)  

 

 

 

 

 

Medelvärde 

A: 5,3 

C: 3,0 

I: 4,1 

 

 

 

Kön 

Nedan presenteras antalet och medelvärdet för respektive kön och inriktning. 

 

   n A C I 

Män   59 4,4 4,2 4,2 

Kvinnor   22 4,7 4,5 4,9 
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Utbildning 

Nedan presenteras antalet och medelvärdet för respektive utbildning och inriktning. 

 

   n A C I 

Design och Estetik  4 4,1 4,1 3,9 

Ekonomi   17 4,9 4,5 4,5 

Media och kommunikation 6 4,1 3,8 4,5 

Naturvetenskap  1 4,0 4,3 4,9 

Pedagogik   17 4,7 4,6 5,0 

Teknik och data  11 4,1 4,6 4,0 

Vård   11 4,8 4,5 4,9 

Övriga kurser  14 4,6 4,2 4,8 

 

 

4.2 Faktoranalys 

Med hjälp av SPSS gjordes en faktoranalys som i det här fallet innefattar; 

 KMO and Bartlett’s test 

 Total Variance Explained (bilaga 3) 

 Scree Plot 

 Rotated Component Matrix 
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KMO and Bartlett’s test 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,567 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1238,809 

Df 630 

Sig. ,000 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kan anta värden mellan 0 och 1. För den här analysen är värdet 

0,567 vilket anses godkänt då värdet ska vara minst 0,5 (Field, 2009). Bartlett’s värde är 

signifikant. För att vara signifikant ska Sig. vara 0.05 eller mindre (Field, 2009). 

 

Scree Plot 

Valet av antalet faktorer som ska extraheras ur materialet baseras på tabellen Total Variance 

Explained (Bilaga 3) och analysens Scree Plot. Eigenvärdet ska ligga så nära 1 som möjligt 

vilket i det här fallet betyder 13 faktorer. (Field, 2009) 
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Av Total Variance Explained (Bilaga 3) utläses också förklaringsgraden för respektive faktor 

(Field, 2009). 

 

 

Fig. 5 ur Total variance explained, Bilaga 3 

 

Rotated Component Matrix 

Med hjälp av SPSS blir 36 påståenden 13 faktorer. Påståenden inom samma faktor kan ha ett 

positivt eller ett negativt samband (Field, 2009). 

Faktor % of variance 

1 8,183% 

2 7,927% 

3 7,847% 

4 6,779% 

5 6,674% 

6 5,331% 

7 5,314% 

8 4,962% 

9 4,784% 

10 4,528% 

11 4,047% 

12 4,023% 

13 3,740% 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1A  ,751            

1C  ,702            

1I ,514             

2I           ,484   

2A           ,679   

2C          -,687    

3C         -,64     

3A  ,705            

3I         ,783     

4A -,838             

4I ,848             



 Motivation och Bostadsköp 

  – Self Determination Theory ur ett Konsumentperspektiv  

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C  ,456            

5A             ,744 

5C   ,782           

5I ,705             

6A        ,493      

6I       ,666       

6C    ,694          

7I      ,409        

7C   ,793           

7A    ,486          

8C      ,548        

8I      ,766        

8A          ,627    

9A -,461             

9I            ,915  

9C    ,648          

10I     ,862         

10C      ,537        

10A     ,809         

11I    ,534          

11A    ,515          

11C       ,73       

12A        ,655      

12C   ,504           

12I        -,780      

Extraction Method: Principal Component Analysis 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 20 iterations. 

 



 Motivation och Bostadsköp 

  – Self Determination Theory ur ett Konsumentperspektiv  

 

 

33 

 

5. Analys 

Här analyseras resultatet av enkätundersökningen och faktoranalysen. Analysen kopplas 

sedan till konsument- och motivationsteorierna. 

 

5.1 Enkätundersökning 

81 personer deltog i undersökningen och med hjälp av den beskrivande statistiken fick vi en 

bild av de genomsnittliga resultaten fråga för fråga. 

Standardavvikelsen kan man tolka som våra värdens genomsnittliga avvikelse från 

medelvärdet. Standardavvikelsen för våra påståenden ligger mellan 1,0 och 2,1 vilket kan 

anses relativt lågt. Detta innebär att dessa värden ligger samlade nära medelvärdet. (De 

Veaux, Welleman & Bock, 2008)  

Tre demografiska frågor; kön, ålder och utbildning användes för att ge oss en tydligare bild av 

den grupp som deltagit i undersökningen. Det vi kan utläsa är att fler kvinnor än män svarat 

på enkäten och att några av de utbildningsalternativ som fanns i undersökningen är 

överrepresentaterade. Detta kan eventuellt påverka resultatet något. Medelåldern för de 

svarande är 24,7 år vilket kan anses normalt för en grupp högskolestudenter. 
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5.2 SDT 

Faktoranalysen tillsammans med Self Determination Theory och författarnas egen tolkning av 

undersökningen resulterade i 13 faktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 (Gyllkvist & Marteliusson, 2010). 

 

Faktor 1 - Tryggt och långsiktigt boende 

Denna faktor består av påstående 1I, 4I och 5I som har ett positivt samband, samt påstående 

4A och 9A som har ett negativt samband med de övriga påståendena. Det negativa sambandet 

innebär att de personer som svarat högt på påstående 1I, 4I och 5I har svarat lågt på 4A och 

9A.  

De påståenden som har ett positivt samband tillhör den opersonliga inriktningen (I) där man 

tror att önskvärda resultat helt beror på ödet och man ogillar förändringar. Den gemensamma 

faktorn för dessa påståenden är att man vill hitta ett boende där man trivs och vill stanna under 

en längre tid. Man vill ha en bostad som är tillräckligt stor och som har de egenskaper som 

krävs av ett långsiktigt boende. De påståendena med ett negativt samband tillhör den 

självbestämmande inriktningen (A). De handlar om att kunna flytta på sig och vikten av att 

kunna tjäna pengar vid en försäljning.  
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Detta tyder på att faktor 1 fokuserar på ett tryggt och långsiktigt boende. Här påverkas man 

inte så mycket av den yttre omgivningen men man känner heller inget starkt behov av 

självbestämmande. Denna faktor har en förklaringsgrad på 8,2 %.  

 

Faktor 2 - Representativt boende 

Denna faktor består av 1A, 1C, 3A och 4C, alla med ett positivt samband. Man tycker att det 

är viktigt att hemmet ska vara fint och man påverkas av hur andra bor. Man kopplar sitt hem 

till hur andra uppfattar en och hur man själv identifierar sig. Hemmet ska representera en på 

bästa sätt. Samtidigt är det också viktigt att man har människor i sin omgivning som man kan 

dela sitt hem med. Man vill att hemmet ska vara en plats för aktiviteter med vänner. Denna 

faktor utgörs av den självbestämmande inriktningen (A) som aktivt söker utmanande 

aktiviteter och som drivs av personliga mål, och den kontrollerade inriktningen (C) som 

påverkas av vad andra tycker och hellre tar direktiv än initiativ. Förklaringsgraden för denna 

faktor är 7,9 %. 

 

Faktor 3 - Exklusivt boende 

Den här faktorn innehåller påstående 5C, 7C och 12C och domineras av den kontrollerade 

inriktningen (C). Det är viktigt hur hemmet ser ut, att det är toppmodernt och har den senaste 

utrustningen. Man vill bo i ett fint område, gärna ett av de mer exklusiva, och bostadslån är 

inget man talar högt om. Här ligger tyngdpunkten på hur man ses utifrån och enligt SDT så är 

detta direkt kopplat till den kontrollerade inriktningen där man påverkas av vad folk tycker. 

Man är mer inriktad mot materiella ting och strävar efter rikedom och popularitet. Denna 

faktor har en förklaringsgrad på 7,8 %. 

 

Faktor 4 - Den dynamiska spekulanten 

Faktor fyra består av påstående 6C, 7A, 9C, 11I och 11A och har en förklaringsgrad på 6,8 %. 

Här är det viktigt att ha en fin bostad i ett område där det händer mycket och där man har nära 

till olika aktiviteter. Man uppskattar att mäklaren hör av sig i samband med en visning och 

man tycker dessutom att det är viktigt att kunna säga att man äger sitt boende. Denna faktor 

innehåller samtliga personlighetsinriktningar. 

 

Faktor 5 - Tryggt med hyresrätt 

Denna faktor består av påståendena 10I och 10A som båda berör hyresrätt. Man tycker att det 

är tryggt att ha en hyresvärd som hjälper till med eventuella problem som uppstår och man 

kan säga upp kontraktet när man vill. Man har alltså en positiv inställning till att hyra sin 

bostad. Den självbestämmande (A) som ser bortom alla begränsningar kan säga upp 

kontraktet och den opersonlige (I) får en trygghet i och med att hyresvärden kan ta hand om 
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eventuella problem. Förklaringsgraden för denna faktor är 6,7 %. 

 

Faktor 6 - Påverkas av familj och vänner 

Denna faktor består av påstående 7I, 8C, 8I och 10C, alla med positivt samband. 

Förklaringsgraden för denna faktor är 5,3 %. Den gemensamma nämnaren för dessa 

påståenden är att man påverkas av familj och vänner när det kommer till boendet. Man väljer 

att bo i ett område som ligger i närheten av sin familj och man tar gärna råd från föräldrar och 

kollegor när det kommer till boendet. 

Dessa frågor kan alla förknippas med planeringsstadiet när människor ska välja vilken typ av 

bostad de vill ha. Faktorn blir en del av det stadium man går igenom när man börjar tänka på 

att man ska flytta någonstans. Ska man hyra eller köpa? Vart vill man flytta? Vem kan hjälpa 

en att underlätta dessa beslut? Man tar råd av vänner och bekanta. Enligt SDT så är det den 

kontrollerade (C) och den opersonliga (I) inriktningen som ligger bakom denna faktor. 

 

Faktor 7 - Försiktighet 

Denna faktor består av påstående 6I och 11C och har en förklaringsgrad på 5,3 %. Vid 

händelse av en vattenläcka vill man inte lämna sitt trygga hem trots omfattande renoveringar, 

man vill att allt ska vara som det alltid varit (I). När mäklaren ringer vill man veta om andra 

spekulanter intresserat sig för lägenheten vilket skulle kunna bero på osäkerhet eller 

försiktighet. Man litar kanske inte riktigt på sin egen förmåga att bedöma bostaden och dess 

värde, och påverkas av andras åsikter (C).   

 

Faktor 8 - Den ansvarsfulla spekulanten 

Denna faktor består av påstående 6A och 12A, som har ett positivt samband, samt 12I som 

har ett negativt samband. De två förstnämnda tillhör den självbestämmande inriktningen (A) 

där man ser sitt ansvar vid en tillfällig flytt. En vattenläcka känns som ett litet äventyr. Man 

tycker dessutom att det är viktigt att man sparar pengar inför ett bostadsköp för att slippa ta 

lån vilket också visar på ansvarstagande. Påståendet 12I; ”alla tar lån, det är inget att oroa sig 

över” har ett negativt samband och styrker faktorns självbestämmande inriktning (A). 

Förklaringsgraden för denna faktor är 5,0 %. 

 

Faktor 9 - Jämför sig inte med andra 

Denna faktor består av påstående 3I och 3C och förklaringsgraden är 4,8 %. Dessa två 

påståenden tillhör samma vinjett och är klara motsatser vilket ger dem ett negativt samband. 

Det är kul när andra köper nytt men jag jämför mig inte med andra och trivs bäst där jag bor. 
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Man känner sig alltså inte avundsjuk när andra köper nya bostäder som är finare än ens egen. 

Här dominerar faktor (I). 

 

Faktor 10 - Grundar beslut på fakta 

Denna faktor består av påstående 8A som har ett positivt samband och 2C som har ett negativt 

samband. Annonsen ska inte bara lyfta fram fördelar då detta inte ger en rättvis bild av 

bostaden. På visning vill man ha med sig någon som kan bostäder, i det här fallet en snickare 

som kanske upptäcker något man själv skulle missa. Man vill ha alla fakta innan man tar ett 

beslut och annonser som bara visar fördelar med bostaden är här irrelevant. Här tar (A) 

personligheten ansvar för sitt handlande genom att ta med sig kunnig person till visningen. 

Denna faktor har en förklaringsgrad på 4,5 %. 

 

 

Faktor 11 - Annonsen är av betydelse 

Denna faktor består av två påståenden, 21 och 2A, som båda berör annonsens utförande och 

innehåll när man tittar på hemnet. Vid annonsering av bostäder fokuserar denna faktor på att 

annonsen är inspirerande men också saklig. Det är viktigt att man får en bild av hur en 

lägenhet eller ett hus skulle kunna göras om eller exempelvis inredas. Förklaringsgraden för 

denna faktor är 4,1 %.  

 

 

Faktor 12 - Tryggt att äga sin bostad 

Denna faktor består av endast ett påstående, 9I och förklaringsgraden är 4,0 %. Man drivs här 

av att kunna bo så länge man vill i sin bostad och möjligheten till att förändra den som man 

vill. Enligt SDT tillhör faktor 12 den opersonliga inriktningen.  

 

Faktor 13 - Det säkra före det osäkra 

Denna faktor består av påstående 5A och har en förklaringsgrad på 3,7 % och här är det 

förbesiktningen och den självbestämmande och ansvarstagande (A) inriktningen som ligger i 

fokus. Man vill ha en bostad som har blivit grundligt undersökt så att man känner att man har 

koll på vad det är man får vid ett eventuellt köp. 
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5.3 Konsumentbeteende 

Vid analysen av konsumentbeteende är det Theory of Planned Behaviour (TPB) och the 

Regulatory Focus Theory (RFT) som ska kopplas till undersökningens resultat. 

 

5.3.1 RFT 

Denna teori skiljer på främjande fokusering och förebyggande fokusering.  

Främjande fokusering betyder som nämnts ovan att konsumenten fokuserar på 

förverkligandet av ideal och vinster. I samband med bostadsköp innebär detta att man strävar 

efter ett positivt mål, såsom att hitta sitt drömboende. 

Konsumenter som använder sig av främjande fokusering kommer med större sannolikhet att 

investera i ett renoveringsobjekt med goda möjligheter. Man ser potential i det utbud som 

finns och vill därför att bostadsannonsen ska vara saklig men inspirerande (faktor 11).  

Att ha en bra bostad är för många en del av det ideal man eftersträvar och bostadsköpet 

handlar därför till viss del om ett självförverkligande. Man vill ha en fin bostad i händelsernas 

centrum (faktor 4) och man vill att hemmet ska representera en på bästa sätt (faktor 2). 

Konsumenter som använder sig av främjande fokusering önskar därför med större sannolikhet 

att köpa en exklusiv lyxvåning (faktor 3). 

Främjande fokusering har stora likheter med begreppet positiv motivation. 

Förebyggande fokusering betyder att konsumenten fokuserar på uppfyllandet av plikter och 

undvikandet av förluster. Bostadsaffären är för många den största affären man gör i sitt liv 

och man är därför väldigt försiktig (faktor 7). Konsumenter som använder sig av 

förebyggande fokusering är i behov av trygghet, man tar det säkra före det osäkra. För dessa 

personer kan steget mellan hyresrätt och att köpa sitt boende vara stort (faktor 5). Man vill 

inte ta några förhastade beslut utan överväger sina möjligheter noga.  

Konsumenter som använder sig av förebyggande fokusering gör vid ett bostadsköp allt för att 

undvika en framtida ekonomisk förlust. Man vill att bostadsannonsen ska bestå av fakta och 

undersöker bostaden noga innan köpet (faktor 10). Helst ska det göras en förbesiktning (faktor 

13). Lån förknippas med risk och därför undviker konsumenter med förebyggande fokusering 

denna typ av finansiering så långt det går (faktor 8).  

Förebyggande fokusering har stora likheter med begreppet negativ motivation. 

Faktorer som helt eller delvis styrs av den amotiverade inriktningen har i vissa fall varken en 

främjande eller en förebyggande fokusering. Faktor 1, 6, 9 och 12 är av denna karaktär. Den 

amotiverade inriktningen bygger på avsaknaden av motivation och omfattas därför inte av 
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RFT. 

 

5.3.2 TPB 

Inom TPB så fokuserar man, som tidigare nämnts, på planerat beteende och människor ses 

inte som spontana i sina handlingar, utan förnuftiga. Attityd, sociala påtryckningar samt 

upplevd beteendekontroll påverkar de beteendemässiga avsikterna och därför anses just 

avsikten vara avgörande. 

Faktor 1, 2, 3, 6 är i detta fall exempel på hur människan tar beslut som grundas på avsikter 

och hur man påverkas av sociala påtryckningar. Man vill ha ett långsiktigt boende (1), man 

kopplar sitt hem till hur andra uppfattar en (2) och hemmet ska representera en på bästa sätt. 

Man vill bo i ett exklusivt område där materiella ting styr ens identitet och livsstil (3), och 

slutligen påverkas man av familj och vänner när man ska fatta beslut om sin framtida bostad, 

vart man ska bo, hur andra har gjort osv. (6). 

Faktorerna ovan är alla kopplade till självidentitet på något sätt och det är enligt teorin en 

viktig faktor för beteende eftersom det visar en individs ”jag” och kan visa skillnader mellan 

sociala grupper. Begreppet har också tidigare identifierats i beteenden som utförs relativt 

sällan. Att köpa en bostad är inget man gör ofta, även om människor gör det fler gånger idag 

jämfört med tidigare år.  

Strävan efter att hitta ett boende med avsikt att bo och trivas under en lång tid säger mycket 

om en persons självidentitet. Man söker trygghet och planerar långt i framtiden, att spontant 

köpa en bostad finns inte på kartan. Individer vars hem är en del av självidentiteten, där familj 

och vänner samlas för aktiviteter, vill att hemmet ska spegla dem. De påverkas delvis av 

sociala påtryckningar och boendet ska visa hur de är som person, deras ”jag”.  

En självidentitet som speglas av lyx och ett exklusivt hem påverkas även där av yttre sociala 

påtryckningar. Även om man kanske inte har råd med alla materiella ting så vill man på något 

sätt upprätthålla en fasad av att man har det, eftersom lån inte är något man pratar om. 

Konsumenten ser sig själv som en person som vill köpa en dyrare bostad där det anses vara 

”fint” att bo. 

I planeringsstadiet vid köp av en bostad utreder konsumenten avsikten med sitt bostadsval och 

kriterierna man har, här sätts grunden för ens självidentitet och ens personliga värderingar. 

Man jämför och påverkas av hur andra har gått tillväga och man tar gärna råd från familj och 

kollegor för att kunna fatta besluten.  

 

 



 Motivation och Bostadsköp 

  – Self Determination Theory ur ett Konsumentperspektiv  

 

 

40 

 

5.4 Maslows Behovshierarki 

De olika stegen i Maslows behovshierarki kan sättas i samband med SDT och de tre 

motivationsinriktningarna. 

Den opersonliga inriktningen (I) är amotiverad och anser att önskvärda resultat är bortom all 

kontroll. Inriktningen fokuserar på de grundläggande behoven och de lägsta trappstegen. Den 

opersonlige har inget behov av självbestämmande och ogillar förändring.   

Den kontrollerade inriktningen (C) påverkas av vad andra tycker och lägger stor vikt vid 

materiella och ytliga ting. Inriktningen strävar efter rikedom, berömmelse och popularitet och 

kan framför allt sättas i samband med steg tre och fyra i Maslows behovstrappa; sociala behov 

och behov av uppskattning.  

Den självbestämmande inriktningen (A) styrs av inre motivation. Inriktningen söker ständigt 

intressanta och utmanande aktiviteter och drivs av personliga mål. Paralleller kan därför dras 

mellan den självbestämmande inriktningen och steg fem och steg sju i Maslows 

behovshierarki; kognitiva behov och behov av självförverkligande. 

Maslow menar att människan måste tillfredställa behoven på nivå 1 innan behoven på nästa 

nivå kan tillfredställas medan SDT bygger på att alla människor mer eller mindre styrs av 

samtliga inriktningar. 

 

5.5 Sammanfattning 

Vår undersökning har resulterat i 13 faktorer som visar sambanden mellan 

enkätundersökningens 36 påståenden. Dessa faktorer ger oss en bild av olika typer av 

konsumenter som alla mer eller mindre motiveras av de olika motivationsinriktningarna (A), 

(C) och (I).  

Påståendena med en lägre förklarningsgrad och de med endast ett eller två påståenden är dock 

mer diffusa och därmed mindre intressanta för undersökningen. De faktorer som efter analys 

varit starkast är faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 6 och faktor 8. Med hjälp av dessa 

kan vi utläsa sex olika typer av konsumenter och hur man med hjälp av marknadsföring 

väcker deras motivation. 
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6. Slutsats 

Här redovisas slutsatsen av undersökningen, alltså vad som motiverar konsumenter till att 

köpa bostad. Vi ger också förslag till hur fastighetsmäklare med hjälp av marknadsföring kan 

nå de olika konsumenttyperna. 

Vi har med hjälp av de olika inriktningarna hittat sex typer av konsumenter som alla 

motiveras på olika sätt. Dessa konsumenter kräver därför olika typer av marknadsföring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 SDT (Gyllkvist & Marteliusson, 2010). 

Den första konsumenten motiveras av ett Tryggt och långsiktigt boende (Faktor 1). För en 

fastighetsmäklare är denna grupp människor särskilt svåra att nå eftersom den opersonliga 

konsumenten ogärna förändrar sitt liv. Man vill inte flytta om man inte behöver och måste 

man göra det så ska boendet helst vara likt det föregående samt vara beläget nära familj och 

vänner. 

Den andra konsumenten vill ha ett Representativt boende (Faktor 2) och det är viktigt att 

marknadsföringen inspirerar. Då konsumenten är väldigt social bör fastighetsmäklaren lägga 

fokus på bostadens sällskapsytor och närheten till sociala aktiviteter i området.  
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Konsumenten som drömmer om ett Exklusivt boende (Faktor 3) kommer med stor 

sannolikhet att vara villig att betala mycket för en lyxigare bostad. Här bör fastighetsmäklaren 

satsa på snygga annonser med fokus på den fina adressen och de lyxiga detaljerna.  

Den fjärde konsumenten, Den dynamiska spekulanten (Faktor 4) är en blandning av 

samtliga inriktningar. Man kan inte se ett direkt mönster i vad som motiverar konsumenten 

vilket gör det svårare för fastighetsmäklaren. Här gäller det istället att identifiera 

konsumentens viktigaste preferenser och trycka på det. 

Med konsumenten som Påverkas av familj och vänner (Faktor 6) gäller det för 

fastighetsmäklaren att inte bara nå ut konsumenten utan också till deras familj och vänner. 

Man kan t.ex. ordna events i samband med visningar som riktar sig till hela familjen och 

bekantskapskretsen. 

 

Den ansvarsfulla spekulanten (Faktor 8) är självbestämmande vilket betyder att de ser 

konsekvenser i sina handlingar. De oroar sig ofta för den finansiella biten och 

fastighetsmäklaren bör därför fokusera på utförliga boendekalkyler. Det är bra att kunna 

marknadsföra samarbete med bank och försäkring.  

 

Samtliga teorier som behandlats i uppsatsen kan på olika sätt kopplas till motivation och vad 

som motiverar oss till att köpa en bostad. RFT delar in den i främjande och förebyggande 

motivation, vilket har visat sig i konsumenters drömboende samt önskan om en trygg 

bostadsaffär. TPB handlar om planerat beteende och hur människor ses som förnuftiga i sina 

handlingar. Bostaden ska visa köparens identitet, och hemmets utformning är ofta ett resultat 

av detta. Enligt Maslows behovstrappa prioriterar människan de grundläggande behoven för 

att sedan fokusera på de sociala behoven och till sist självförverkligande. Detta innebär att 

vissa människor endast ser på sin bostad som ett tak över huvudet medan andra lägger 

betydligt mer tanke bakom sina val. 

För en fastighetsmäklare är det viktigt att hitta rätt kund till rätt objekt för att lyckas med en 

försäljning. För att göra detta krävs kunskap om varför vi väljer de bostäder vi väljer. Syftet 

med examensarbetet var att ta reda på vad som motiverar konsumenter till att köpa bostad, om 

SDT fungerar att använda inom fastighetsmäklarbranschen och om studiens resultat går att 

tillämpa i fastighetsmäklarrollen. 

Vårt examensarbete har bidragit med att identifiera de motiv som driver oss till bostadsköp. 

Studien har visat att SDT kan vara ett lämpligt verktyg för framtidens fastighetsmäklare och 

resultatet visar, precis som i teorin, att vi mer eller mindre styrs av alla de tre 

motivationsinriktningarna. De sex konsumenttyperna kan fungera som ett verktyg för 

fastighetsmäklare i jakten på skräddarsydd marknadsföring. 
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7. Framtida Forskningsområden 

Self Determination Theory har tidigare använts på olika områden, bl.a. motivation till träning, 

motivation till studier och för att studera alkoholvanor. I vårt fal användes teorin för att 

studera motivation till bostadsköp och vi tror att SDT skulle kunna användas på fler 

konsumentområden. Exempel på sådana områden kan vara upplevelser, resor eller den 

bakomliggande motivationen till varför vi köper en viss typ av varor såsom märkesvaror, bilar 

eller inredning.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Undersökningsenkät 
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Bilaga 2. Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. A 81 1 7 4,83 1,523 

1. C 81 2 7 5,62 1,280 

1. I 81 1 7 5,51 1,467 

2. I 81 2 7 5,58 1,117 

2. A 81 2 7 5,26 1,070 

2. C 81 2 7 5,35 1,257 

3. C 81 1 7 4,23 1,938 

3. A 81 1 7 5,90 1,251 

3. I 81 1 7 4,19 1,718 

4. A 81 1 7 3,26 1,641 

4. I 81 1 7 4,83 1,456 

4. C 81 1 7 4,96 1,728 

5. A 81 1 7 5,73 1,294 

5. C 81 1 7 3,90 1,497 

5. I 81 1 7 5,15 1,550 

6. A 81 1 7 2,77 1,873 

6. I 81 1 7 2,75 1,593 

6. C 81 1 7 5,37 1,585 

7. I 81 1 7 4,42 1,753 

7. C 81 1 7 3,83 1,619 

7. A 81 1 7 4,83 1,531 

8. C 81 1 7 2,46 1,810 

8. I 81 1 7 3,91 2,134 

8. A 81 1 7 2,70 1,971 

9. A 81 1 7 4,38 1,496 

9. I 81 3 7 5,81 1,074 

9. C 81 1 7 4,11 1,803 

10. I 81 1 7 5,78 1,387 

10. C 81 1 7 4,28 1,734 

10. A 81 1 7 5,25 1,617 

11. I 81 1 7 4,14 1,641 

11. A 81 2 7 5,27 1,225 

11. C 81 1 7 5,58 1,359 

 12. A 81 1 7 5,30 1,418 

12. C 81 1 7 2,96 1,662 

12. I 81 1 7 4,09 1,675 

Valid N (listwise) 81     
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Bilaga 3. Total Variance Explained 
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1 5,640 15,668 15,668 5,640 15,668 15,668 2,946 8,183 8,183 

2 3,897 10,825 26,493 3,897 10,825 26,493 2,854 7,927 16,110 

3 2,737 7,603 34,097 2,737 7,603 34,097 2,825 7,847 23,956 

4 2,146 5,960 40,057 2,146 5,960 40,057 2,441 6,779 30,736 

5 1,936 5,376 45,433 1,936 5,376 45,433 2,403 6,674 37,410 

6 1,729 4,802 50,236 1,729 4,802 50,236 1,919 5,331 42,741 

7 1,552 4,311 54,547 1,552 4,311 54,547 1,913 5,314 48,055 

8 1,376 3,823 58,370 1,376 3,823 58,370 1,786 4,962 53,017 

9 1,287 3,575 61,945 1,287 3,575 61,945 1,722 4,784 57,801 

10 1,237 3,436 65,381 1,237 3,436 65,381 1,630 4,528 62,329 

11 1,142 3,172 68,553 1,142 3,172 68,553 1,457 4,047 66,376 

12 1,040 2,889 71,442 1,040 2,889 71,442 1,448 4,023 70,398 

13 ,971 2,697 74,138 ,971 2,697 74,138 1,346 3,740 74,138 

14 ,880 2,445 76,584       

15 ,869 2,413 78,996       

16 ,793 2,204 81,200       

17 ,702 1,950 83,150       

18 ,667 1,853 85,003       

19 ,629 1,746 86,749       

20 ,553 1,536 88,285       

21 ,519 1,443 89,728       

22 ,454 1,260 90,988       

23 ,413 1,147 92,135       

24 ,392 1,089 93,223       

25 ,353 ,980 94,204       

26 ,307 ,851 95,055       

27 ,291 ,808 95,863       

28 ,254 ,705 96,568       

29 ,223 ,618 97,186       

30 ,210 ,584 97,769       

31 ,199 ,553 98,323       

32 ,167 ,465 98,788       
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33 ,136 ,379 99,166       

34 ,122 ,339 99,505       

35 ,112 ,311 99,816       

36 ,066 ,184 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Bilaga 4. Rotated Component Matrix 

 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1A -,002 ,751 ,175 ,080 ,027 ,214 ,228 -,102 -,078 ,011 ,136 -,156 -,104 

1C ,208 ,702 -,020 ,281 ,179 ,043 -,122 -,021 ,053 -,209 -,031 ,211 ,164 

1I ,514 ,199 ,053 -,093 ,262 ,180 -,092 -,119 ,140 -,411 -,050 ,185 -,430 

2I -,079 ,266 -,217 -,133 ,095 -,099 ,328 -,006 ,438 ,079 ,484 ,096 ,205 

2A -,146 ,192 ,137 ,253 ,135 -,045 ,140 -,050 -,149 -,103 ,679 ,109 ,078 

2C -,151 ,216 ,306 -,070 ,235 ,077 ,152 ,002 -,131 -,687 ,114 -,047 ,119 

3C -,032 ,178 ,164 ,279 ,086 -,001 ,080 ,317 -,640 -,078 ,071 -,013 ,248 

3A -,008 ,705 -,379 ,221 ,084 ,134 ,105 -,044 ,008 ,100 ,199 ,067 -,047 

3I ,223 ,017 -,087 ,097 ,099 -,062 ,072 ,047 ,783 -,018 -,059 ,037 ,111 

4A -,838 ,155 ,138 ,018 ,202 -,031 -,140 -,011 ,037 -,064 ,184 ,045 ,006 

4I ,848 ,118 ,000 ,073 ,034 -,002 ,089 -,075 ,111 -,001 -,058 ,107 ,125 

4C ,170 ,456 ,421 -,012 -,021 -,312 ,241 -,090 -,218 ,141 -,153 ,185 ,256 

5A ,056 ,012 ,188 ,062 ,294 ,227 ,043 -,074 ,056 ,046 ,087 ,014 ,744 

5C -,010 -,076 ,782 ,107 ,056 ,209 -,037 -,049 -,113 -,026 ,088 -,150 ,162 

5I ,705 ,452 ,118 -,053 ,039 ,029 -,026 -,111 ,174 ,118 ,169 ,042 -,083 

6A -,153 ,119 -,041 ,424 -,046 ,223 -,330 ,493 ,186 ,006 ,315 -,186 ,019 

6I ,089 ,053 ,185 ,071 ,003 ,044 ,666 ,075 ,119 ,109 ,077 ,041 ,088 

6C -,024 ,272 -,099 ,694 ,105 ,072 -,015 -,047 -,040 ,114 ,152 ,110 ,226 

7I ,282 -,043 ,251 ,054 ,061 ,409 ,251 -,085 -,231 ,111 ,403 ,341 -,102 

7C -,074 ,083 ,793 -,011 -,174 -,112 ,103 -,025 -,067 ,072 -,008 ,081 ,002 

7A -,262 ,046 ,428 ,486 -,108 ,066 ,242 ,119 -,005 ,091 -,202 -,102 ,028 

8C -,298 ,214 ,232 ,094 ,043 ,548 -,083 ,217 ,272 ,171 -,280 -,055 ,077 

8I ,087 ,097 -,027 ,110 ,060 ,766 ,236 -,024 -,207 -,094 -,031 ,106 ,179 

8A ,008 ,177 ,283 -,010 ,168 ,031 ,146 ,067 -,006 ,627 ,035 ,082 ,174 

9A -,461 ,330 ,293 ,201 -,003 ,053 ,140 ,044 -,175 ,395 -,231 ,182 ,042 

9I ,059 ,062 -,076 ,077 -,068 ,051 -,019 -,023 ,062 ,062 ,103 ,915 ,005 

9C ,098 -,003 ,385 ,648 ,041 -,066 ,125 ,083 -,126 -,015 ,138 ,005 -,222 

10I ,028 -,100 -,019 ,099 ,862 -,101 ,033 ,019 -,066 -,152 -,011 -,023 ,231 

10C ,129 ,288 ,005 ,029 ,516 ,537 ,053 -,062 ,071 -,080 ,108 -,020 ,020 
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10A -,151 ,207 -,125 ,003 ,809 ,194 ,028 -,060 ,101 ,152 ,130 -,043 -,001 

11I -,066 ,180 ,082 ,534 ,462 ,260 ,354 -,066 ,150 ,095 ,026 ,006 -,056 

11A ,115 ,265 -,128 ,515 -,010 ,175 ,291 ,034 ,012 -,337 -,062 ,263 ,164 

11C ,045 ,086 -,078 ,126 ,075 ,124 ,730 -,045 -,067 -,082 ,080 -,049 -,039 

12A -,028 -,149 -,042 ,271 ,122 ,014 ,088 ,655 -,077 ,208 -,026 ,264 -,191 

12C ,024 -,220 ,504 ,081 ,124 ,093 -,114 ,482 -,021 -,052 ,123 -,106 -,037 

12I ,135 ,026 ,024 ,223 ,222 ,086 -,051 -,780 ,066 ,039 ,151 ,125 -,070 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 20 iterations. 

  

 

 


