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Han har varit positiv och pushat oss hela vägen. Vi vill även tacka dem 20 personer som har 

ställt upp i vår undersökning. 
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Abstract 
 

Titel: Fastighetsekonomers motivation i yrkesliv och utbildning 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

Författare: Mahtab Yousefi & Tony Esso 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2011 - 06 

Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka blivande fastighetsekonomers mo-

tivation på utbildningen och yrket, som vi sedan skulle jämföra med yrkesverksamma. Samt-

liga intervjupersoner är befintliga och gamla studenter från Högskolan i Gävle. Denna studie 

är tillägnad alla studenter som är blivande fastighetsekonomer. 

Metod: Vi har använt oss utav kvalitativ metod under intervjuerna, totalt genomfördes det 20 

intervjuer varav tio utav dem var via telefon. Vi har även använt oss utav kvantitativ metod, 

vår information samlade vi in via en elektronisk enkätundersökning till de yrkesverksamma, 

och studenterna fick undersökningen utskriven för att sedan koppla det till Self Determination 

Theory (SDT). 

Resultat och slutsats: Resultatet analyserades med hjälp av GCOS och ACI. Det resulterade i 

att studenterna hade högre procent i autonomy medan de yrkesverksamma hade högre procent 

i controlled och amotivation. Resultatet visade också att BNPT kunde anpassas och jämföras 

med respondenterna. 

Förslag till fortsatt forskning: I vår studie har vi begränsat oss till att forska och analysera 

studenter som endast har studerat på Högskolan i Gävle. Det skulle vara intressant att föra 

statistik på andra studenter från andra högskolor/universitet som har närliggande program och 

som har som huvudmål att arbeta inom fastighetsekonomi/förvaltning. Därefter analysera de-

ras förväntningar och motivation till yrket med hjälp av SDT. 

Uppsatsens bidrag: Det har gjorts liknande forskning kring motivation, där man har fokuse-

rat sig på bostadsköp. Vi vill fokusera på studenter och yrkesverksamma personer som är och 

ska bli fastighetsekonomer, hur motivationen är hos båda parter, med hjälp av SDT. Den här 

studien har bidragit till att ta fram information om motivation, som gynnar båda studenter och 

personer ute i arbetslivet. Uppsatsen visar hur personer agerar i olika situationer och hur de är 

som individer när det gäller att vara motiverad. SDT visar att man kan mäta motivation och 

dela in personer i olika typer av motivationer. 

Nyckelord: Self Determination Theory, GCOS, fastighetsekonom, utbildning, motivation, 

studenter, Högskolan i Gävle 
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Abstract 

 
Title: Property Economists motivation in working life and education 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Mahtab Yousefi & Tony Esso 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date:  2011 - 06 

Aim: The purpose of this final essay was to investigate the future real estate economists’ mo-

tivation for education and profession, which we then would compare with professionals. All 

of the respondents are current and former students from the University of Gävle. This study is 

dedicated to students who are future real estate economists. 

Method: We have used qualitative methodology in the interviews, in total there were 20 in-

terviews, ten of them were by telephone. We have also used quantitative method, our informa-

tion was collected by electronic survey to professionals and students received the survey 

printed out, and connected to the Self Determination Theory (SDT). 

Result and conclusions: The results were analyzed by using GCOS and ACI. The result was 

that the students had a higher percentage of Autonomy while the professionals had higher 

percentage of controlled and amotivation. The results also showed that BNPT could be 

adapted and compared with the respondents. 

Suggestions for future research: In our study we restricted ourselves to research and analyze 

students who have only studied at the University of Gävle. It would be interesting to keep 

statistics on other students from other colleges/universities that have related programs and 

their main objective is to work in real estate economics/management. There after analyzing 

their expectations and motivation to profession using SDT. 

Contribution of the thesis: There have been similar researches on motivation, where the 

focus has been on home purchases. We want to focus on the students and professionals who 

are and will become real estate economists, how the motivation is of both parties, with help of 

SDT. This study has helped to generate information about motivation that benefits both stu-

dents and people who work. The paper shows how people act in different situations and how 

they are as individuals when it comes to being motivated. SDT shows that one can measure 

the motivation and divide people in different types of motivation. 

Key words: Self Determination Theory, GCOS, real estate economics, education, motivation, 

students, University of Gävle 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/Problemformulering 

 

I Sverige är fastighetsbranschen väldigt populär där ca 100 000 människor är verksamma. 

Idag finns det ca 2,6 miljoner fastigheter och då har man räknat med skolor, sjukhus, bostäder, 

kontor och andra lokaler. Man har räknat ut att alla svenska fastigheter har ett värde på 6 000 

miljarder kronor (Fastun, 2011). För personer som utbildar sig till fastighetsekonomer finns 

det goda förutsättningar till jobb om man ser till FU:s (fastighetsbranschens utbildnings-

nämnd) undersökning. De beräknar att ca 12000 – 15000 personer kommer att lämna fastig-

hetsbranschen av diverse anledningar och eftersom att fastighetsbranschen är den största indu-

strin inom Sverige så verkar det lovande för oss studerande (HiG, 2011).  

Vi har valt att forska om blivande fastighetsekonomers motivation på utbildningen och yrket, 

som vi ska sedan ska jämföra med yrkesverksamma fastighetsekonomer. Vi har valt att endast 

analysera studenter som går på Högskolan idag och gamla studenter som har en examen från 

Högskolan i Gävle, eftersom vi själva är blivande fastighetsekonomer. Det kommer bli intres-

sant att få reda på vilka skillnader de finns hos de olika grupperna.  

Många utav de studenter som studerar till fastighetsekonom (inklusive oss) passar även på att 

studera till fastighetsmäklare. Programmen är väldigt närliggande och de behövs endast två 

kurser för att få en mäklarexamen också. Trots dessa likheter i programmen är arbetsuppgif-

terna i dessa två yrken väldigt olika. En fastighetsmäklare förmedlar bostäder mellan köpare 

och säljare medans en fastighetsekonom tar hand om den ekonomiska biten i ett fast ighetsbo-

lag och hjälper till att öka effektiviteten. Vi har upplevt att människor i vår omgivning har 

svårt att skilja på dessa två yrken och förknippar dessa med varandra och tror att det är lik-

nande arbetsuppgifter. 

Under den första dagen på vår utbildning fick vi träffa Tommy Gerdemark som är programan-

svarig för Ekonomisk fastighetsförvaltning. Han diskuterade kort om vad vår utbildning hand-

lar om och hur bred den är. Med bredd så menar han att vi har många valmöjligheter när det 

gäller tillvalskurser för bredare utbildning och val av yrken. Han berättade att många fastig-

hetsförvaltare kommer att gå i pension inom kort och detta leder till att vi kommer vara efter-

traktade ute på arbetsmarknaden när vi har tagit examen. Detta lät lovande i våra öron, bilden 

som vi fick gav oss ett positivt intryck av programmet och vi såg fram emot att börja studera. 

Vare sig man ska studera vid en högskola eller om man är en elitidrottare som vill nå toppen 

av sin karriär, så krävs det motivation till att lägga ner tid och energi. När man som person har 

bestämt sig för att åstadkomma något och är motiverad, så har man förväntningar också. För-

väntningar på sig själv men även på andra saker i ens omgivning. Att förstå de förväntningar 

som människor har är avgörande för att förstå deras beteende och formning av effekter för 

deras åtgärder (Delavande et al 2011, sid 151). 
 

Motivation är en del av människans psykologi och beteenden, som påverkar människor på 

flera olika sätt, till exempel hur personer väljer att investera sin tid under olika tillfällen, hur 
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mycket energi de utövar i en viss uppgift och hur de tänker. (Urdan & Schoenfelder, 2006, 

s.332). 

 

För att vi inte ska förvirra våra läsare vill vi klargöra att vi kommer använda orden ”fastig-

hetsekonom” och ”fastighetsförvaltare” synonymt med varandra. Det kommer underlätta för 

våra läsare med ett varierat språk. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna kandidatuppsats är med hjälp av intervjuer och vald teori få en klar bild om 

blivande fastighetsekonomers motivation på utbildningen samt yrket, och därefter jämföra 

dessa med yrkesverksamma från Högskolan i Gävle. Vi vill få en ökad förståelse om vad som 

driver dessa studenter. 

1.3 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa oss genom att intervjua tio blivande fastighetsekonomer som studerar 

på högskolan i Gävle och tio yrkesverksamma som har tagit examen från Högskolan i Gävle, 

utifrån en sex års period.  Med den anledningen att det blir för omständigt att gå för långt bak 

i tiden. 
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2. Teori 

 
I detta avsnitt presenteras Self determination theory (SDT) som vår undersökning är baserad 

på. Vi har valt att förklara teori kapitlet före metod- delen, för att vår teori (SDT) är väldigt 

styrande och vi tycker att det är mer lämpligt, samt ger mer förståelse för läsaren att läsa om 

SDT, innan vår metod. 

2.1 Self Determination Theory (SDT) 

 

Självbestämmande teori blir den direkta översättning av Self Determination Theory som är en 

studie om människans motivation och dess personlighet. SDT fokuserar på hur sociala och 

kulturella faktorer förenklar eller försvårar människors känsla av vilja eller initiativ, utöver 

deras välmående samt kvaliteten av deras prestationer. Enligt teorin så finns det tre psykolo-

giska behov, autonomi, kompetens och samhörighet, dessa förutsättningar behövs för att 

främja motivation, inklusive förbättrad prestanda, uthållighet och kreativitet (Psych Roches-

ter, 2011). 

2.1.1 Inre motivation (A) – Självbestämmande inriktning 

 

Inre motivation är den naturliga viljan att söka utmaningar och nya möjligheter, att människor 

fritt engagerar sig i aktiviteter som de finner intressanta (Deci & Ryan, 2000, s.233). 

Under tidiga 70-talet började ett få antal forskare utreda vad inre motivation innebär. Deci & 

Ryan beskriver att inre motiverade beteenden är människors behov att känna sig kompetenta 

och självbestämda. Under den här utredningen upptäcker man två delar av definitionen - inre 

motivation. Ena definitionen hävdar att inre motiverade beteenden inte är beroende av för-

stärkningar (Skinner’s 1953) och den andra anser att inre motiverade beteenden är en funktion 

av grundläggande psykologiska behov (Hull 1943), (Deci & Ryan, 2000, s.233). 

 

2.1.2 Inre motivation och autonomi 

 

Undersökningar av Deci och andra forskare, hävdar att när yttre belöningar införs för att göra 

en inre intressant aktivitet, tenderar människor att känna sig under kontroll av belöningar vil-

ket i sig leder till en förändring från interna till externa beteenden. Detta får personer att känna 

sig mindre som ursprunget till deras beteenden och visar därmed försvagad inre motivation. 

Alltså resulterar olika belöningar i att den inre motivationen försvagas. Flera studier stödjer 

uppfattningen att autonomi är viktigt för den inre motivationen för att den visar att andra hän-

delser såsom hot, övervakning, utvärdering och tidsgränser också leder till en försvagning av 

den inre motivationen. Reeve och Deci studerade den förmedlande rollen av upplevd autono-

mi och undersökte effekterna av konkurrens inom en kontrollerad och en icke kontrollerad 

inställning på deltagarnas inre motivation för problemlösning. Resultatet av testet visade två 

saker. Först visade det sig att när man pressar människor att vinna genom en tävling inom ett 

kontrollerat sammanhang så ledde det till en mindre inre motivation än konkurrens inom ett 

icke kontrollerat sammanhang. Det andra var att deltagarnas uppfattning om egen självstän-
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dighet (autonomi) förmedlade denna effekt. Sammanfattningsvis visar studier att ifall man ger 

självständigt stöd i förhållande till kontroll så resulterar det i bl.a. större inre motivation, ökad 

tillfredställelse och ökat välbefinnande (Deci & Ryan, 2000, s.233-234). 

2.1.3 Inre motivation och kompetens 

 

Andra tidigare studier visade att positiv feedback ökade den inre motivationen i förhållande 

till ingen feedback och att negativ feedback minskade den inre motivationen i förhållande till 

ingen feedback. Detta kopplade Ryan till behovet av kompetens, vilket tydde på att händelser 

såsom positiv feedback som betecknar effectance ger tillfredställelse till behovet av kompe-

tens och därmed stärker inre motivationen, medan negativ feedback som förmedlar ineffec-

tance tenderar till att motarbeta behovet av kompetens och därigenom försvagar den inre mo-

tivationen. Ytterligare studier visar att positiv feedback har en förbättrad effekt på inre moti-

vation bara när personer känner ett ansvar för den behöriga prestationen eller när det ges i ett 

sätt som inte överskuggar sina känslor av självständighet (autonomi), (Deci & Ryan, 2000, s. 

234-235) 

2.1.4 Inre motivation och samhörighet 

 

Autonomi och kompetens är fastställd som den mest kraftfulla påverkan på inre motivation, 

men man har också kommit fram till att samhörighet spelar en roll. Ett exempel som tas upp i 

artikeln, handlar om när barn arbetade på en intressant aktivitet i närvaro av en vuxen försöks-

ledare, som ignorerade deras försök att samarbeta, visade barnen en mycket låg nivå av inre 

motivation. En studie av mammor och deras små barn visar att moderns självständiga stöd 

samt säkerhet förmodas att främjas genom att de båda kan ge förberedande beteenden. En 

annan studie som Deci och Ryan tar upp är på studenter som visade större motivation när de 

upplevde sina lärare som varma och omtänksamma. En säker relationell bas ger ett stöd och 

en välbehövlig bakgrund för inre motivation, en känsla av trygghet som gör uttrycket för den-

na medfödda tillväxt, mer trolig och stabil. Samhörighet är alltså en viktig faktor för ökad inre 

motivation, samhörighet är baserad på trygghet och säkerhet. Om man ser på studierna som vi 

tog upp innan, så ser man klart och tydligt att samhörigheten mellan två människor spelar stor 

roll för den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000, s.235). 

2.2 Yttre motivation (C) - Kontrollerade inriktningen 

 

Flertal teorier använder begreppet internalisering som en central process i socialisering, det 

ger olika perspektiv som får internalisering att vara något som blir gjort med personer av den 

sociala miljön. Enligt SDT, är internalisering i likhet med inre motivation, en aktiv, naturlig 

process där personer försöker förändra sociala seder eller önskemål till personligt godkända 

värderingar och självregleringar. När internaliseringsprocessen fungerar optimalt, kommer 

människor att identifiera sig med vikten av sociala regler, ta till sig dem i deras självbild och 

därmed fullt acceptera dem som sina egna (Deci & Ryan, 2000, s. 235-236). 
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Deci and Ryan beskriver fyra olika typer av yttre motiv: 

 Extern reglering är ett klassiskt fall av yttre motivation där människors beteenden 

styrs av specifika externa krav. Personerna strävar efter immateriella belöningar och 

samtidigt undvika påföljder. Detta är en typ av reglering av yttre motivation som har 

undersökts och visat sig vara en försvagning av den inre motivationen (Deci & Ryan, 

2000, s. 236). 

 

 Internalisering Perls beskriver internalisering som att en individ tar till sig regler 

omedvetet, men inte accepterar de fullt ut. Till skillnad från extern reglering, påverkas 

internalisering av press och tryck från andra. Internalisering betecknas ofta som ego-

verksamheter, allmän självmedvetenhet eller falska själv – beteckningar. Detta är ett 

typiskt beteende där personer känner sig motiverade att upprätthålla sin självuppskatt-

ning (Deci & Ryan, 2000, s.236). 

 

 Identifiering Detta är en process där personer erkänner och godtar det underliggande 

värdet av ett beteende. Genom att identifiera ett beteendes värde, har personer mer 

fullständigt internaliserat dess reglering, de har accepterat den som sin egen. Det är en 

självständigt (autonomisk) driven form av yttre motivation. Regleringar som bygger 

på identifiering, förväntas bli bättre förvarade och förknippas med högre engagemang 

och prestanda (Deci & Ryan, 2000, s.236). 

 

 Integration Detta är den mest självständiga och kompletta form av yttre motivation, då 

det inte bara innefattar att identifiera sig med vikten av beteenden, utan också att in-

tegrera dessa identifikationer med andra aspekter av sig själv. När reglerna är integre-

rade kommer personer helt ha accepterat dem genom att anpassa dem till harmoni eller 

överensstämmelse med andra aspekter av deras värderingar och identitet. Vad som ur-

sprungligen var extern reglering, kommer att vara helt förändrat till självreglering och 

resultatet är självbestämd yttre motivation (Deci & Ryan, 2000, s.236) 
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Figur 2:1 grundläggande antaganden (Yousefi & Esso, 2011)  

 

2.3 Amotivation (I) – Opersonliga inriktningen 

 

När människor saknar vilja att agera och känsla av motivation, så uppstår det ett tillstånd som 

kallas för amotivation. Det SDT menar är att när människor inte känner någon känsla av kon-

troll eller känsla av effekt, så är de förmodligen amotiverade (Deci & Ryan, 2000, s.237). De 

upplever även att de är omöjligt att påverka resultatet eller leva upp till någons krav eller för-

väntningar. De individer som är ”opersonliga” vill alltid vara så som de alltid har varit, och de 

känner att det är turen och ödet som styr de mesta (Psych Rochester, 2011).  Inre och yttre 

motivation skiljer sig från amotivation då den representerar bristerna för båda motivationerna 

och därmed visar det totalbrist på självbestämmande. 

 

2.4 Basic Psychological Needs Theory (BPNT)  

 

Grundläggande psykiska behovs teori innebär att den behandlar psykologiska behov och dess 

relation som förknippas med psykisk hälsa samt välbefinnande. Teorin förklarar att det psy-

kiska välbefinnandet fungerar som bäst när det bygger på autonomi, kompetens och samhö-

righet. Deci och Ryan hävdar att detta är medfödda psykologiska behov som individer måste 

uppfylla för att blomstra ut (Van den Broeck et al, 2010, s.981). Teorin visar hur viktiga de 

här tre behoven är, (Psych Rochester, 2011) och hur de här tre faktorerna kan skapa motiva-

tion som håller långsiktigt (Stone et al, 2009, s.4). Deci & Ryan beskriver kompetens som en 

av de tre grundläggande psykologiska behoven som kan ge energi till mänsklig aktivitet  (Deci 

& Ryan, 2000, s.231).  Till skillnad från andra teorier som till exempel Maslows behovstrappa 

Extern 
reflering

Internalisering Identifiering Integration

Självbestämmande 
inriktningen (A)

Kontrollerade 
inriktningen (C)

Opersonliga 
inriktningen (I)
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som innebär att de lägre behoven måste vara uppfyllda innan man kan prioritera de högre må-

len som är viktigare. Så menar SDT att man kan använda alla dessa tre behov utan att de 

kommer i en speciell ordning men så länge samtliga uppfylls (Van den Broeck et al, 2010, 

s.983). 

 

 Autonomi (Självständighet) hör ihop med att individen vill känna frihet utifrån de val 

hon gör, att själv bestämma och organisera sina erfarenheter och beteenden (Deci & 

Ryan, 2000, s.231).  Det man måste kunna skilja är att även om de här individerna ar-

betar självständigt så betyder det inte att de är helt oberoende utav andra personer 
(Stone et al, 2009, s.4).  
 

 Kompetens är ett behov som finns hos människan och som uppkommer när hon anpas-

sar sig för kommande förändringar. Om en individ har en drivkraft inom sig som säger 

att, det man lär sig är för ens egens skull, och om man inte känner den tillfredsställel-

sen så kan inte individen engagera sig lika mycket när det väl öppnas nya möjligheter 

för dem (Deci & Ryan, 2000, s.231).  Med andra ord kan man förklara kompetens som 

när en individ tror på sig själv och sin förmåga att kunna påverka viktiga resultat (Sto-

ne et al, 2009, s.4). 
 

 Samhörighet pratas oftast i sociala sammanhang. Det uppstår när individen känner att 

hon har en viss koppling till de andra i omgivningen, och att hon känner en viss trygg-

het i sociala relationer (Stone et al, 2009, s.4). Genom att älska och vårda, blir man 

själv älskad och omhändertagen. Det leder till att det blir lättare för individen att göra 

val och utveckla sin kompetens. Det många inte vet är att behovet av samhörighet ökar 

motivationen för internalisering (införlivning av andras tankar), (Deci & Ryan, 2000, 
s.253). 
 

                         

 

Figur 2:2 grundläggande antaganden (Yousefi & Esso, 2011) 

Autonomi Kompetens Samhörighet

SDT
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2.4.1 En mätning av Deci och Ryan på BPNT   

                          

Deci och Ryan har i en studie använt sig utav Basic psychological need satisfaction för att 

undersöka hur studenter som har tagit examen från Northeastern University har valt att anpas-

sa inre och yttre motivation i deras liv. Undersökningen var indelad i två årskullar, den första 

var studenter som har varit nyexaminerade i ett år och den andra var studenter som har varit 

nyexaminerade i två år. Båda grupperna rapporterade hur mycket vikt de lägger på yttre ambi-

tioner (dvs. pengar, berömmelse och image) och inre strävan (dvs. personlig utveckling, nära 

relationer, gemenskapens medverkan och fysisk hälsa), i vilken grad de hade uppnått dessa 

förväntningar, den tillfredställelse nivå de har upplevt för sina grundläggande psykiska behov 

för autonomi, kompetens och samhörighet (Niemiec et al, 2009, s.291). 

Med hjälp av ett antal värdeteorier, förväntade Deci och Ryan sig att om de lägger vikten på 

särskilda mål vid grupp ett (ett års tid), så skulle det avse positivt till att förverkliga dessa mål 

vid grupp två (två års tid). Däremot unikt för SDT, förslog de att uppnå inre ambitioner vid 

grupp två, eftersom att det är förknippat med grundläggande psykologiska behovs tillfredstäl-

lelse (basic psychological need satisfacation), skulle det avse positivt för psykisk hälsa, men 

att förverkligandet av yttre ambitioner vid grupp två, skulle vara oberoende eller till och med 

negativt relaterat till psykisk hälsa, på grund av att den inte är förknippad med grundläggande 

psykologiska behovs tillfredställelse. (Niemiec et al, 2009, s.291) 

För att kunna föra statistik och samla information använde Deci och Ryan sig utav av en 21-

punktskala av BPNT (Basic psychological need theory/satisfacation) som bedömer autonomi, 

kompetens och samhörighet. Svaren gjordes på en 7-gradig-typ skala, från 1 (inte sant alls) till 

7 (mycket sant), (Niemiec et al, 2009, s.294). 

Det genomfördes också andra punkt skalor med denna studie men vi vill dra en slutsats av vad 

dem kom fram till med just den skalan som vi har tagit med. Resultatet blev som de hade 

tänkt sig, betydelsen för både inre och yttre förväntningar vid grupp ett, relaterade positivt till 

den nivå för förverkligandet av de motsvarande förväntningar ett år senare. Detta resultat är i 

linje med andra teorier som tyder på att värderade mål är mer sannolikt att de uppnås. Det var 

dock viktigt för SDT-perspektiv, att fastställa betydelsen av både inre och yttre förväntningar 

på grund av deras sammanslutningar med psykisk hälsa (Niemiec et al, 2009, s.303). Resulta-

tet blev också att förverkligandet av inre och yttre förväntningar vid grupp två, relaterade dif-

ferentiellt till psykisk hälsa vid den tidpunkten. Specifikt i detta resultat var att förverkligan-

det av inre förväntningar relaterade positivt till välbefinnande och negativt till dåligt välbefin-

nande. Däremot hade uppnåendet av yttre förväntningar något samband med välbefinnande 

och därmed positivt på dåligt välbefinnande (Niemiec et al, 2009, s.303).   
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3. Metod  

     
I det här avsnittet redovisar vi vilka metoder som har använts för att kunna genomföra upp-

satsen. Vi har använt oss utav kvalitativ metod då vi har fått information med hjälp av inter-

vju frågor, vi har även använt oss utav kvantitativ metod då vi ska analysera svarsalternati-

ven med hjälp av statistik. 

3.1 Val av studie 

  

Från början hade vi tänkt undersöka om vad yrkesverksamma fastighetsekonomer som har 

studerat på Högskolan i Gävle jobbar med i dagsläget, och anledningen till deras val av yrke. 

Detta gick då inte att utföra på grund av att institutionen för ekonomi på Högskolan inte gav 

oss tillräckligt med stöd med till exempel listor på tidigare studenter som har tagit examen. 

Det gjorde att vi inte kunde komma framåt med uppsatsen eftersom vi hade tänkt intervjua ca 

40 personer och det blev ont om tid. Därför beslöt vi oss för att forska om blivande fastighets-

ekonomers motivation på utbildningen och yrket, och därefter jämföra dessa med yrkesverk-

samma. Då vi kunde intervjua folk från klassen och på egen hand försöka hitta gamla studen-

ter. 

3.2 Utformningen av intervjufrågorna 

 

Intervjufrågorna som vi har använts oss utav är tagna från SDT’s hemsida och de är utforma-

de på så sätt att de är anpassade till att visa hur personer tror sig klara av vissa uppgifter ut-

ifrån den situationen de hamnat i. Det handlar om vilka förväntningar de har på sig själva och 

hur de motiveras. SDT har en del färdiga intervjumallar och vi valde en som vi tyckte passade 

vårt arbete. SDT har 17 olika intervjumallar och en anledning varför vi valde just vår inter-

vjumall var för att vi hade 20 intervjupersoner vilket förklarar antalet frågor och att frågorna 

var relevanta till vår undersökning. Intervjufrågorna var på engelska så vi fick översätta frå-

gorna till svenska. Det är tolv intervjufrågor som har tre svarsalternativ, där intervjupersonen 

väljer det han/hon sannolikt tror sig stämma in med hur den skulle agera under varje fråga. 

Efter att personen har valt sitt alternativ så motiverade han/hon sitt svar för att ge en tydligare 

bild varför hon valde just det alternativet. Vi intervjuade tio personer från vår klass (ekono-

misk fastighetsförvaltning) och tio färdigutbildade personer med samma utbildning. Detta 

gjorde vi för att jämföra de grupperna med varandra, förstå vad studerande och färdigutbilda-

de personer har för motivation till sitt yrke samt utbildning. Detta kommer även visa ifall det 

finns skillnader i de olika parternas tankesätt, det vill säga ifall de som är i arbetslivet är mer 

drivna och vågar ta för sig jämfört med de som fortfarande studerar eller tvärtom. 

3.3 GCOS/BPNT 

 

I samband med utformningen av intervjufrågorna, har vi använt oss av GCOS (general causa-

lity orientations scale).  Den innehåller tolv frågor och 36 påståenden som alla har en sjugra-

dig skala som bedömer styrkan i tre olika motivationsinriktningar hos en individ. Dessa tre 
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inriktningar är autonomy (den självbestämmande inriktningen), controlled (den kontrollerade 

inriktningen) och amotivation (den opersonliga inriktningen), de uppfattas som bestående 

aspekter av personlighet och varje inriktning används någon gång i ens liv (Psych Rochester, 

2011). I samband med GCOS så ska vi använda oss utav BPNT, detta gör vi för att mäta mo-

tivation och förväntningar hos respondenterna. BPNT ger oss möjligheten att placera in inter-

vjupersonerna i olika psykologiska behov, autonomi, kompetens och samhörighet. Det ger oss 

information om hur dessa individer är genom de tre behoven. 

 

3.4 Kvalitativ och kvantitativ intervju och insamling av data 

 

Vi hade två olika grupper att kontakta för att sedan bestämma tid och datum för intervju, vi 

beslöt oss att först kontakta de yrkesverksamma eftersom vi antog att det är svårare att få tag 

på dem jämfört med studenterna som går i vår klass. Genom vår vän Sofia som går i samma 

klass som oss, känner många tidigare studenter som har tagit examen från vårt program (eko-

nomisk fastighetsförvaltning). Hon gav oss namn och efternamn på dessa examinerade stu-

denter, vilket var bra eftersom vi hitta de flesta via Facebook.  

 

Vi kontaktade dem och berättade att vi är två studenter som skriver C-uppsats om blivande 

och yrkesverksamma fastighetsekonomers motivation på deras utbildning samt yrke. Några 

tackade nej men vi fick ihop tio yrkesverksamma fastighetsekonomer tillslut. Vi valde att in-

tervjua dem via telefon då ingen var bosatt i Gävle. Intervjuerna gick till på så sätt att en av 

oss förde intervjun och den andra skrev ner allt, eftersom att vi hade högtalartelefon och spe-

lade in intervjun med en annan telefon för att inte missa något. Vi var främst ute efter deras 

kommentarer för varje fråga och motivering. Eftersom att vi använde en hybridtyp av vår in-

tervjumall så fick alla tio en bifogad fil via deras mailadress där de fick svara på varje fråga 

genom att ranka varje alternativ från ett till sju.  

 

Därefter intervjuade vi tio personer från vår klass, eftersom att de utbildar sig till fastighets-

ekonomer och samtliga blev intervjuade i Högskolan i Gävle. Innan vi skapade vår hybrid-

mall, kunde respondenterna ranka sina svar men inte ge en motivering. Det resulterade i att vi 

utvecklade intervjumallen till en hybrid och vi fick intervju om de respondenter som svarade 

på den gamla intervjumallen, så att de kunde ge sina motiveringar. Efter att ha samlat in all 

data valde vi att använda oss utav stapeldiagram och med hjälp av GCOS visade vi medelvär-

det av alla tre inriktningarna, Autonomy, Controlled, Amotivation. I diagrammen valde vi att 

de blå staplarna representerade yrkesverksamma och de röda staplarna studenterna. På så sätt 

kan man lättare se skillnaden på respektive fråga och alternativ. 

 

Under varje diagram skrev vi in kommentarerna från studenterna och de yrkesverksamma. 

Anledningen till det var för att ge en bättre bild på hur respondenterna tänker och underlätta 

för läsaren att förstå hur vi läser av diagrammen. 
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt redovisar vi resultatet från våra intervjuer, de blå staplarna representerar me-

delvärdet på de yrkesverksammas resultat och de röda staplarna representerar de blivande 

fastighetsekonomerna i vår klass. 

 

4.1 Inledande information om intervjuerna och statistik 

 

Intervjupersonerna består av tio män och tio kvinnor, som är mellan 20-35 år. Vi intervjuade 

tio blivande fastighetsekonomer i vår klass och tio personer som är yrkesverksamma och har 

tagit examen från Högskolan i Gävle. 

I de kommande diagrammen visar vi små skillnader mellan medelvärdet för varje påstående. 

Varje påstående representerar de tre inriktningar inom SDT; Autonomy (den självbestäm-

mande) (A), Controlled (den kontrollerade) (C) och Amotivation (den opersonliga) (I). 

Efter varje stapeldiagram kommer vi att skriva en kort sammanfattning av diagrammen, och 

vi kommer även att ta med några få kommentarer som våra respondenter lämnade vid inter-

vjuerna. Dessa valdes ut slumpmässigt. Hädanefter kommer vi kalla yrkesverksamma för Y 

och Blivande fastighetsekonomer till S som står för student, detta för att underlätta för läsaren 

med förkortningar då det kan uppstå en hel del upprepningar. Vi kommer även att döpa våra 

intervjupersoner till siffror mellan ett till tio, exempel nr. Y7 eller nr. S3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

 

1. Du har blivit erbjuden en ny position i ett företag där du har arbetat under en 

viss tid. Den första frågan som du sannolikt kommer att tänka på är att: 

 

* Vad händer om jag inte kan leva upp till det nya ansvaret? (I) 

* Kommer jag tjäna mer inom denna position? (C) 

* Jag undrar om det nya arbetet kommer vara intressant. (A) 

 

 
 

I det första diagrammet kan vi se att de yrkesverksamma och de blivande fastighetsekonomer-

na har liknande värderingar där intresset för arbetet är viktigast (A). Nr. Y3 berättar att ”det 

viktigaste är att ha ett roligt/intressant arbete, hellre tjäna mindre pengar och ha ett intressant 

arbete än att tjäna mycket pengar och ha långtråkiga arbetsdagar”. I Alternativ (C) kan man se 

en skillnad att majoriteten av Y tänker mer på lönen än studenterna. Nr. Y6 tycker att ”det är 

en självklarhet att inkomsten är viktig eftersom det ibland kan vara avgörande då det kan in-

nebära mer arbetstimmar per vecka vilket kan leda till mindre kvalitetstid med familjen. Då 

måste lönen vara värd den tiden man förlorar med familjen som egentligen är inte ersättbar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 6,1     A: 6,1 

C: 6,4     C: 5,5 

I:  4,3      I: 4,4 



18 
 

 

2. Du har en dotter som går i skolan. Under ett kvartsamtal berättar läraren att 

din dotter presterar dåligt och är inte involverad i arbetet. Det är sannolikt att 

det första du gör är att: 

 

* Prata ut med din dotter för att försöka förstå ytterligare vad problemet är. (A) 

* Börja gräla med henne och hoppas att hon gör bättre ifrån sig. (I) 

* Se till att hon utför sina uppgifter, eftersom att hon borde arbeta hårdare. (C) 
        

         

 

Här ser man att de båda grupperna svarar väldigt lika i både fråga (A) och (C), marginalen är 

väldigt liten. Nr. S2 tycker att utskällning och gräl inte kan lösa några problem, då det endast 

kan bli värre. Därför är det viktigt att ta reda på den riktiga anledningen och försöka lösa det 

tillsammans med sin dotter och möjligtvis den aktuella läraren. Nr. Y7 har dock andra värde-

ringar vilket lyder, ”jag förväntar mig inget annat utav min dotter än bra betyg i skolan, därför 

skulle det vara en stor besvikelse ifall jag fick reda på något sådant. Jag skulle börja gräla med 

henne och hoppas att hon förstår att de är för hennes eget bästa”. 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 6,5     A: 6,4 

C: 5,2     C: 5,1 

I:  1,6      I: 2,2 
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3. Du hade en jobbintervju för flera veckor sedan. I din mail adress har du fått 

ett standardbrev där det står att den positionen du har sökt har gått till en an-

nan. Det är troligt att du kanske tror att: 

 

*Allt handlar om kontakter. (C) 

*Jag är nog inte tillräckligt bra för jobbet. (I) 

*På något sätt såg de inte att mina kvalifikationer matchar med deras behov. (A) 

 

 

       

 

Denna fråga reagerade många yrkesverksamma på då majoriteten av de svarande var väldigt 

övertygande att svarsalternativ (C) förekommer väldigt ofta ute i arbetslivet. Nr Y1 berättade 

att han har varit med om liknande händelser flera gånger, då han har varit på arbetsintervju ett 

flertal gånger och fått ett nej. I efterhand har han fått reda på att den personen som fick den 

positionen i det aktuella företaget har på något sätt varit via kontakter, vilket har varit en stor 

besvikelse varje gång. I fråga (A) kan man se ännu en skillnad då studenternas svar hade ett 

högre medelvärde. En av studenternas (S9) kommentar var, ”det är ingen idé att överanalysera 

varför man inte fick jobbet, man får helt enkelt acceptera att ens kvalifikationer inte matchade 

deras krav”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 3,6     A: 4,3 

C: 5,3     C: 4,2 

I:  3         I: 2,8 
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4. Du arbetar som handledare och har i uppdrag att tilldela fika pauser till tre 

arbetstagare där alla inte kan ta paus på en gång. Du skulle förmodligen han-

tera detta genom att:  

 

* Tala om för de tre arbetstagarna om situationen och få dem att arbeta med dig 

gällande schemat. (A) 

* Helt enkelt tilldela olika tillfällen där alla kan ta paus för att undvika problem. 

(C) 

* Ta reda på från någon inom företaget vad man ska göra eller vad som gjordes i 

det förflutna. (I) 
 

        

 

I Denna fråga skiljer sig de olika gruppernas svar i både alternativ (A) och (C) och fråga (I) 

hamnade på samma medelvärde. Nr. Y2 berättade att hon inte tycker att de är någon idé att 

försöka styra och ställa på egen hand, ingen vill bli ogillad på sin arbetsplats, därför är den 

bästa lösningen att tillsammans med arbetstagarna komma överens om de olika fikapauserna 

så alla blir nöjda. Under alternativ (C) berättade nr. S8 att ”det blir svårt att få alla nöjda, där-

för spar jag både tid och energi ifall jag personligen tilldelar de olika fika pauserna. Så de får 

byta med varandra ifall det inte passar”. Under alternativ (I) berätta nr. S1 att, ” Jag skulle 

förlita mig på andras erfarenheter i det fallet och se om det funnits någon tidigare beprövad 

tillämpning på problemet”. 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 5,7     A: 4,6 

C: 4         C: 5,2 

I:  3,4      I: 3,4 
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5. En nära vän av samma kön har kommit för sent till jobbet, och har blivit arg 

på dig ett par gånger över ”ingenting”. Det första du gör är att: 
 

* Dela dina observationer med honom/henne och försöka ta reda på vad som händer 

för honom/henne. (A) 

* Ignorera det eftersom det inte finns mycket du kan göra åt det ändå. (I) 

* Berätta för honom/henne att du är villig att spendera tid tillsammans endast 

om han/hon gör större ansträngningar för att kontrollera sig själv. (C) 

 

 

 

Här kan man se att studenternas medelvärde är högre under alternativ (A). Nr. S10 svarade att 

”eftersom att det är en nära vän så blir jag lätt orolig om vad som har hänt och tar gärna upp 

de med henne. ”Alla har sina tuffa perioder i livet och det löser inget ifall jag också skall gå 

runt och vara arg på henne”. I alternativ (I) så var det en skillnad mellan de två grupperna de 

yrkesverksammas medelvärde var högre. Nr. Y4 berättade ”eftersom den andra personen rör 

sig om en man, i mitt fall så skulle jag mer öppet visa hur jag känner. Finns ingen anledning 

att umgås med någon som inte vill att det skall fungera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 5        A: 5,7 

C: 3,6     C: 3,4 

I:  2,5      I: 1,6 



22 
 

6. Du har precis fått resultaten från ett test du gjorde, och du upptäckte att du ut-

förde det mycket dåligt. Din första reaktion är att: 

 

* "Jag kan inte göra något rätt", och känner dig ledsen. (I) 

* ”Jag undrar varför det gick så dåligt”, och känner dig besviken. (A) 

* ”Det dumma testet visar ingenting”, och känner dig arg. (C) 

 

     

Denna fråga fick ett högt medelvärde hos de yrkesverksamma i fråga (A), där nr. Y5 svarade 

att ”det är besvikelsen som är störst eftersom att man vet att man har lagt ner tid på något som 

kan vara avgörande för framtiden”, nr. S2 berättade ”Om jag skulle känna på mig att jag inte 

klarade av testet redan när det togs, så finns stor risk att negativa tankar kommer in och 

självanklagelse leder till känslor om att inte göra någonting rätt som i alternativ (I). Om det 

däremot visar sig i efterhand, vilket frågan antyder, att jag inte klarade ett test som jag trodde 

jag hade klarat så skulle jag definitivt undra varför det gick dåligt och känna mig besviken”.  

Alternativ (C) var det knappt någon skillnad, där S8 svarade att, ”självklart känner jag mig arg 

men det är inte ett bevis på att jag inte är påläst eller oförberedd, jag gör gärna om testet bara 

för att bevisa att jag kan bättre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 5,5     A: 4,5 

C: 2,7     C: 2,6 

I:  2,3      I: 2,3 
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7. Du har blivit inbjuden till en stor fest där du känner väldigt få människor. Ef-

tersom du ser fram emot kvällen, skulle du sannolikt förvänta dig att: 

 

* Du skulle försöka passa in oavsett vad som händer, i syfte för att ha roligt och att 

inte se tråkig ut. (C) 

* Du hittar några personer som du kan relatera till. (A) 

* Du kommer förmodligen känna dig lite isolerad och obemärkt. (I) 

 

        

 

I alternativ (A) dominerar studenternas medelvärde över de yrkesverksamma, där S3 berättar 

att ”ett trevligt umgänge är viktigast på en fest och om det finns någon eller några jag känner 

som är på samma fest så vill jag helst umgås med dem. Annars får jag göra det bästa av situa-

tionen och försöka ha roligt ändå”. Alternativ (I) däremot, är det de yrkesverksamma som har 

högst medelvärde där Y9 svarade att ”jag har svårt för att skapa en konversation med någon 

jag inte känner därför brukar jag inte gå på fester så ofta. När det väl händer så brukar jag 

känna mig ganska obemärkt”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 5,2     A: 5,9 

C: 4,5     C: 4,2 

I:  3,8      I: 2,7 
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8. Du ombeds att planera en picknick för dig själv och dina anställda. Ditt sätt för 

att närma sig detta projekt kan sannolikt betecknas som: 

 

* Ta ansvar: där du skulle ta dem flesta viktigaste besluten själv. (C) 

* Följa tidigare exempel: du klarar inte riktigt uppgiften, så du skulle göra det som 

de har gjort tidigare. (I) 

* Söka deltagande: få inputs från andra som skall vara delaktiga, innan du själv tar 

de slutgiltiga besluten. (A) 

 

 

 

 

I fråga 8 så var det jämnt mellan studenterna och de yrkesverksamma i varje alternativ. Alter-

nativ (I) som skiljer sig mest, där studenterna har högre medelvärde, svarade S5 att ”om det är 

en uppgift som man har ansvar för, fast ingen erfarenhet så skulle jag vända mig till mina ar-

betskamrater för att ta reda på hur det brukar gå till”. Om man ser på alternativ (C), så ligger 

respondenterna på samma medelvärde där Y6 svarade att ”jag gillar att ha kontroll, visa fram-

fötterna så att man bevisar att man klarar ansvaret”. 
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4
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6

7

A C I

Medelvärde 

A: 4,6     A: 4,5 

C: 5,1     C: 5,1 

I:  2,9      I: 3,2 
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9. Nyligen hade en position öppnats på din arbetsplats som skulle ha inneburit en 

befordran för dig. Men en kollega som du arbetar med erbjöds jobbet istället 

för dig. I din bedömning av situationen, kommer du antagligen att tänka att: 

 

* Du förväntade dig inte att du skulle få jobbet, du får ofta ett nej. (I) 

* Den andra personen gjorde förmodligen ” de rätta sakerna” för att få jobbet. (C) 

* Du skulle nog ta en titt på faktorerna i din egen prestation som gjorde att du fick 

ett nej. (A) 

 

      

 

I denna fråga så har de yrkesverksamma högst medelvärde på samtliga alternativ. I alternativ 

(A) berättar Y3 ”jag tror att det handlar mycket om en själv, därför borde man ta en titt på sig 

själv istället för att jämföra sig med andra. I alternativ (C) berättade S1 att ” jag skulle först ta 

en titt på mig själv och sedan försöka analysera vad den personen som fick jobbet gjorde för 

”rätt saker”. Nr. Y7 svarade i samma svarsalternativ, ”den andra personen engagerar sig mer i 

företaget helt enkelt. Därefter skulle jag försöka lista ut vad jag ska göra för att arbeta mig 

upp i företaget”. 
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2
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6

7

A C I

Medelvärde 

A: 6,1     A: 5,4 

C: 5,1     C: 4,5 

I:  2,9      I: 2,3 
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10. Du håller på att inleda en ny karriär. Det viktigaste som du överväger är: 

 

* Huruvida du kan göra arbetet utan att ta vatten över huvudet. (I) 

* Hur intresserad du är i sådant arbete. (A) 

* Om det finns goda möjligheter till avancemang. (C) 

 

    

 

Alternativ (A) har ett högt medelvärde, där studenterna ligger högst. Nr. S7 berättar att, ”det 

viktigaste för mig är intresset för mitt arbete, om jag inte är intresserad så kommer jag inte 

vara lycklig och i sådant fall minimera mina chanser att lyckas med min karriär”. I Alternativ 

(I) har yrkesverksamma högst medelvärde och Y2 säger att ”man inte ska starta någonting 

man inte är kapabel till att hantera”. Alternativ (C) som handlar om möjligheter att avancera, 

berättar S9 att ”det är viktigt att finna möjligheter att göra framsteg och kunna utvecklas, så 

att man inte är kvar på samma ställe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 5,3     A: 6,6 

C: 4,8     C: 5,7 

I:  5,5      I: 4,9 
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11. En kvinna som arbetar för dig har generellt sett gjort ett tillräckligt bra arbe-

te. Men de senaste två veckorna har hennes arbete inte uppnått en 

bra nivå och hon tycks vara mindre aktivt intresserad av sitt arbe-

te. Din reaktion är sannolikt att: 

 

* Berätta för henne att hennes arbete är lägre än vad som förväntas och att hon ska 

börja arbeta hårdare. (C) 

* Fråga henne om problemet och låta henne veta att du finns här för att hjälpa reda 

ut det. (A) 

* Det är svårt att veta vad man ska göra för att få henne på rätt köl. (I) 

      

 

I denna fråga så har studenterna högst medelvärde på alternativ (A) och här berättar S6 att, 

”eftersom att jag är hennes chef i detta fall, så är det bästa alternativet att vi två försöker lösa 

det här, så hon vet att jag finns där för henne. I alternativ (C) så har yrkesverksamma högst 

medelvärde där Y4 svarade att ”jag är hennes chef och måste visa vart skåpet ska stå, tala om 

för henne att hon måste börja fokusera och lämna privatlivet hemma ifall hon vill jobba kvar i 

företaget.  
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A C I

Medelvärde 

A: 5,5     A: 6,2 

C: 5,5     C: 4,4 

I:  3,4      I: 2,2 
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12. Ditt företag har främjat dig till en position i en stad långt från din nuvaran-

de position. Medans du tänker på flytten och kommande förändringarna skulle 

du förmodligen: 

 

* Känna dig intresserad av en ny utmaning och lite nervös på samma gång. (A) 

* Känna dig glad över den högre status och lön som är involverad. (C) 

* Känna dig stressad och orolig för kommande förändringar. (I) 

    

 

I denna fråga har studenterna högst medelvärde på samtliga alternativ och I alternativ (A) 

berättar S8, ”det är smickrande att man blir vald men samtidigt är det nervöst och spännande 

på samma gång att flytta från sin hemstad”. I alternativ (C) svarade Y10 att ”det är ett plus i 

kanten att jag tjänar mer och att jag får fortsätta med det jag älskar”. Alternativet (I) så berät-

tade S6  ” Eftersom jag har familj så känns ett sådant erbjudande inte speciellt lockande då det 

skulle leda till att jag fick välja mellan att distansjobba och träffa familjen mer sällan, eller att 

flytta med hela familjen och riva upp den trygghet som byggts upp där jag bor. Utifrån det 

perspektivet är utmaningar, status och lön oväsentligt i förhållande till uppoffringen”. 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A C I

Medelvärde 

A: 4,6     A: 5,3 

C: 4,8     C: 5,4 

I:  3,1      I: 3,5 
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5. Analys & diskussion 

 
I detta avsnitt analyserar vi resultatet av enkätundersökningen och tillhörande kommentarer 

till intervjufrågor som vi sedan skall koppla till SDT. 

 

5.1 Sammanställning av medelvärdet för yrkesverksamma och studen-

ter 

 

Vi vill jämföra blivande fastighetsekonomer med yrkesverksamma fastighetsekonomer med 

hjälp av GCOS och diagrammen från förgående kapitel. För kunna jämföra ACI med båda 

parterna har vi räknat ut summan av varje alternativ för att se skillnaden. Varje fråga innehål-

ler tre alternativ som är (A), (C), (I) och varje alternativ har en skala från ett till sju. Utav de 

tolv frågorna kan varje respondent få minst tolv poäng på respektive alternativ och högst 84 

poäng. Ex: Låt oss säga att intervjuperson tre svarar en etta på skalan ett till sju när det gäller 

alternativ (A) under alla tolv frågor, då blir resultatet tolv poäng vilket är minimum poäng. 

Om personen svarar en sjua på alla frågor när det gälller alternativ (A) så blir det 84 poäng 

vilket är max poäng. Varje cirkel representerar den sammanlagda summan av alla studenters 

resultat i de tre olika alternativ som vi sedan har räknat ut i procent. Detsamma gäller för de 

yrkesverksammas cirkeldiagram. 

 

Studenterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 5.1  ACI (Yousefi & Esso, 2011) 

A

65%

I

35,6%

C

55%
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Yrkesverksamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:2 ACI (Yousefi & Esso, 2011) 

 

Autonomy (A) - Inre motivation 

I alternativ (A) blev resultatet för studenterna 65% och för de yrkesverksamma 62,6%. Det 

skiljer sig inte så mycket mellan parterna men det kan finnas faktorer till just detta resultat. 

Inre motivation som vi tidigare har nämnt i teoridelen handlar om individer som vill vara fria i 

sitt sätt att engagera sig i diverse aktiviteter. Positiv feedback och relationer med andra perso-

ner stärker den inre motivationen. Inre motivation kan försvagas genom att man kontrollerar 

individen och sätter tidsbegränsningar. 

Utifrån detta anser vi av egen erfarenhet och från ovanstående, att de faktorer som kan ha på-

verkat resultatet så att studenterna har högre procent är dessa punkter:  

 Relationer 

 Press och stress 

 Positiv feedback 

Vi två som studenter upplever att en bra och sund relation med sin lärare är viktigt för vår 

utbildning. Vi två har upplevt både dåliga och bra relationer med våra lärare och vi anser att 

det påverkar ens arbetssätt och motivation under utbildningens gång. En bra relation är att 

läraren är engagerad, visar att han/hon vill hjälpa till och finns där om det finns några funder-

ingar kring utbildningen. Positiv feedback stärker alltid ens självförtroende så det är en viktig 

punkt och att man som student inte är allt för stressad och har för mycket press från läraren. 

A

62,6%

I

38,4%

C

56%
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Om vi skall jämföra det som vi beskrev ovanstående, med relationen mellan en yrkesverksam 

och dennes chef så tror vi att relationen är mer stel och inte lika hjälpsam i vissa situationer. 

Vi menar alltså att en som är anställd och arbetar för en chef har en viss press på sig, då 

han/hon måste visa framfötterna och ta mycket mer ansvar än vad en student behöver göra. En 

student får sin uppgift och ansvarar för att klara av den, men kan få en del hjälp från sin lära-

re, medan en som arbetar har förväntningar att kunna klara av det som skall göras. En lärare är 

till för att hjälpa och motivera studenterna att nå sina mål, medan en arbetstagare är i företaget 

för att nå chefens mål. 

När det gäller att ge positiv och negativ feedback så visar undersökningen att det inte skiljer 

sig så mycket för en studerande och en yrkesverksam. Skillnaden kan vara att negativ feed-

back uppstår mer i arbetslivet än vad den gör för en student. Vi tror inte att det händer ofta att 

en lärare skäller eller säger negativa saker till en student, utan vill hellre motivera och hjälpa 

studenten. För en yrkesverksam person kan det nog hända att chefen skäller och blir frustrerad 

på honom/henne, för att det förväntas mer utav personen. 

Controlled (C) – Yttre motivation 

I alternativ (C) fick vi fram att de yrkesverksamma hade högre procent jämfört med studen-

terna. Skillnaden var minimal då studenterna hamnade på 55% och de yrkesverksamma på 

56%. Det finns fyra yttre motivationer: 

 Extern reglering 

 Internalisering 

 Identifiering 

 Integration 

Eftersom att skillnaden var så minimal anser vi att det inte går att dra större jämförelser mel-

lan studenterna och de yrkesverksamma. Varje motivation beskriver olika beteenden hos en 

individ och vi anser att de två olika parterna kan identifieras med någon av dessa punkter.  

Utifrån de fyra yttre motiven tycker vi att studenterna passar bäst med identifiering. Denna 

yttre motivation beskriver en individ som identifierar ett beteendes värde och accepterar den 

som personligt viktigt. För att förklara det bättre så kan vi ta ett exempel; en student har som 

mål att klara sina kurser så bra som möjligt och med detta motiv så identifierar du ditt mål 

som viktigt och det resulterar i att studenten höjer sin prestanda och engagerar sig mer. Efter-

som att vi två studerar så kan vi relatera oss till just denna yttre motivation. Vi båda och kan-

ske alla studenter vet att ens utbildning är en viktig prioritet och med vår erfarenhet så anser 

vi att när man har ett mål i livet, som i detta exempel är ens utbildning, så fokuserar man sig 

på att ta mer ansvar och engagera sig ytterligare i studierna. 

Vi anser att de yrkesverksamma personerna passar bäst in med extern reglering, som innebär 

att en individ styrs av externa krav och vill uppnå belöningar, samt undvika påföljder. Ett ex-

empel kan vara: en person som arbetar för ett företag har tilldelats sina arbetsuppgifter av sin 

chef och strävar efter att uppfylla dessa krav. Samtidigt som denna person arbetar vill han/hon 

få belöning och i denna motivation handlar det om immateriella belöningar. Vad som menas 
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med immateriella belöningar är saker som man inte kan ta på och det kan till exempel vara 

muntlig berömmelse eller en klapp på axeln, för att visa att personen har gjort ett bra jobb. 

Samtidigt som man strävar efter belöningar så vill personen också undvika påföljder, såsom 

utskällning eller straff av något slag. 

Vi anser också att materiella belöningar är viktigt för yrkesverksamma. Materiella belöningar 

som pengar eller förmåner av olika slag. Vi håller med om vad extern reglering står för men 

vi anser också att pengar är något en yrkesverksam person strävar efter och i många fall vill 

ha mer utav. Vi två har utbildat oss av två grundläggande skäl, dels för att kunna få ett jobb i 

framtiden som vi trivs med och tycker att är roligt samt den trygghetskänslan som man får 

med ett arbete med bra inkomst. 

Amotivation (I) – opersonliga inriktningen  

Resultatet blev 35,6% för studenterna och 38,4% för yrkesverksamma enligt vår mätning med 

GCOS. Amotivation eller den opersonliga inriktningen som det kallas för innebär att en indi-

vid saknar motivation, viljan att agera och vill hålla sig till det förflutna.  

Resultatet visar att det finns tecken på amotivation i båda parterna men vi tror att det inte 

stämmer in i verkligheten. Om vi börjar med studenterna och utifrån våra erfarenheter så upp-

står det ibland att personer är omotiverade på grund av olika slag. Det kan vara att den som 

studerar inte har klarat en tenta och det resulterar i att man saknar motivation och inte orkar 

att ta tag i studierna. Vi tycker dock att själva helheten av amotivation, att en person ska vara 

omotiverad och inte har ork till att studera, inte är kontinuerligt för en student. Det vi vill säga 

är att det självfallet kan uppstå perioder då amotivation kan uppstå men vi anser att det bara är 

en tillfällighet som en person senare kommer ut ur. 

För en yrkesverksam person anser vi att det gäller detsamma. Skillnaden kan vara och då tar 

vi hänsyn till resultatet också, att en person som jobbar kanske inte trivs med sitt arbete eller 

anser sig själv som underbetald vilket kan generera att man känner sig omotiverad. Det leder 

till att vi tror att en yrkesverksam person som känner sig amotiverad har mer alternativ än en 

student, då personen som arbetar kan söka ett nytt jobb med kanske bättre lön eller förmåner, 

för att få tillbaka sin motivation. En student däremot, från vårt perspektiv, har inte lika många 

alternativ. Det är inte lika lätt att byta utbildning som jobb. Har en person studerat i kanske 

två år och inser att det inte passar henne/honom, samt känner sig omotiverad så är det inte lika 

lätt att påbörja en ny utbildning utan att känna att man har slösat bort två år av sitt liv. 

  



33 
 

5.2 BPNT 

 

Autonomi 

Autonomi står för självständighet, vilket innebär att en individ vill själv bestämma och orga-

nisera sina beslut, ta ansvar och samtidigt känna frihet utifrån de val personen gör. Vår teori 

hävdar att autonomi är ett medfött psykologiskt behov och vi anser att det stämmer överens 

till en viss grad, då vi tror att det varierar från individ till individ. Utifrån våra intervjuer med 

studenterna och vår personliga erfarenhet, tror vi att självständighet är en utvecklingsprocess. 

Vi menar att en person som skall börja studera på till exempel högskolan, kanske är självstän-

dig fast på en nybörjarnivå. En person som studerar på högskola lär sig massor med saker, 

inte bara utbildningsmässigt, utan att också ta hand som sig själv. En stor majoritet av studen-

terna tror vi bor ensamma och allt ifrån att handla mat, tvätta kläder och laga mat är individu-

ella sysslor många stöter på för första gången. Allt det här innebär eget ansvar och vi tror att 

det stärker ens självständighet för varje dag.  

Som sagt så tror vi att det är en utvecklingsprocess som man går igenom under studietiden 

och när man väl skall ut i arbetslivet så har man nått en hög nivå av självständighet. Vi tror att 

en yrkesverksam person är mer självständig än en student då man en gång i tiden redan har 

gått igenom studietiden och har samlat på sig erfarenheten och ansvaret för att bli självstän-

dig. Våra antaganden har vi fått utifrån våra egna erfarenheter av att vara studenter och från 

intervjuerna med båda parterna. 

Kompetens 

Kompetens är ett av de tre behoven som varje individ besitter och det behovet uppstår när 

människan anpassar sig för kommande handlingar. Att teorin säger att detta är medfött är ing-

et vi är kritiska emot eftersom vi anser att det stämmer överens med verkligheten. De studen-

ter vi har varit i kontakt med har tyckt att det är lite skrämmande med nya förändringar vilket 

man kan se i föregående kapitel i fråga tolv, där det handlar om hur man skulle reagera på 

kommande förändringar på ens arbetsplats. Detta kan bero på att de har för lite kompetens 

eftersom att de inte har lika mycket arbetslivserfarenhet då vi antar att det är studenter som 

har kommit till Högskolan direkt eller något år efter gymnasiet. Vi tror att studenter har mind-

re självförtroende när det gäller att påverka riktiga beslut. Anledningen till att vi tror att de 

yrkesverksamma har större förmåga att påverka viktiga beslut är att de har högre kompetens 

tack vare sin utbildning och den arbetslivserfarenheten de har fått med åren. Självklart så be-

höver det inte betyda att detta gäller alla studenter. Avslutningsvis vill vi tillägga att studenter 

är mer teoretiska, i det perspektivet att den inlärningen vi får består av föreläsningar, semina-

rium, kurslitteratur. Praktik ingår inte i vår utbildning. De yrkesverksamma har kompetens 

inom teori och praktik, sett till att de utövar den teori som de har med sig från sin utbildning 

ute i arbetslivet. 
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Samhörighet 

Det här psykologiska behovet innebär att en individ vill känna koppling till andra runt om-

kring sig. Behandla personer som du själv vill bli behandlad. Vi tycker att det är svårt att jäm-

föra studenter och yrkesverksamma under den här kategorin, då vi anser att det här behovet 

stämmer överens med alla människor oavsett situation. Ett exempel för studenter kan vara att 

man har som uppgift att skriva ett promemoria i grupp och det förutsätts att man samarbetar 

och har en bra relation med varandra. För en yrkesverksam person kan det vara en situation 

som vi tror uppstår i många fall, där man samarbetar med sina arbetskamrater för att uppnå ett 

mål inom företaget. Det vi vill komma fram till är att samhörighet enligt oss är något båda 

parterna strävar efter, då vi tror att det här behovet är viktigt för ens hälsa och sina mål i livet. 

Vi tror att en social och utåtriktad person kommer betydligt längre både privat och karriär 

mässigt, än en person som stänger av sig från omgivningen.   
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6. Slutsats 

 
Här redovisas slutsatsen av vår undersökning, som då handlar om studenters motivation i 

yrkesliv och utbildning, jämfört med yrkesverksamma personer. 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka motivationen hos båda parterna och sedan jäm-

föra de med varandra. Vi har använt oss utav GCOS som mäter just motivationen hos en indi-

vid och för att samla ihop så mycket information som möjligt så fick respondenterna ge moti-

veringar till varje fråga. 

 
     

 
 
Figur 6.1 ACI (Yousefi & Esso, 2011)  Figur 6.2  ACI (Yousefi & Esso, 2011) 

 

Yrkesverksammas resultat   Studenternas resultat 

 

 
I analysen jämförde vi och mätte båda parterna med hjälp av ACI och de tre psykologiska 

behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Resultatet visar att utav tjugo personer varav 

tio är studenter och tio är yrkesverksamma, så är det väldigt jämnt mellan parterna. I ovanstå-

ende figurer så ser vi att studenterna har högre procent än de yrkesverksamma när det gäller 

Autonomi, det skiljer 2,4%, vilket inte är mycket. Även om det är en liten skillnad så visar det 

att studenterna har en högre inre motivation. Detta innebär att det är en högre majoritet av 

studenterna, jämfört med de yrkesverksamma, som besitter behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet, eftersom att inre motivation är kopplat till dessa tre. 

 

 

För alternativ (C) controlled så är skillnaden ännu mindre än vad autonomi är, bara 1% skiljer 

mellan parterna. Även här så är det ändå en skillnad och det innebär att de yrkesverksamma 

personerna har en högre yttre motivation. I vår analys så ansåg vi att det inte gick att dra stör-

re jämförelser mellan parterna och vi placerade de i en varsin kategori som beskriver en viss 

typ av yttre motivation hos en individ. Resultatet är att de yrkesverksamma passar bäst in med 

extern reglering, då denna yttre motivation beskriver en individ som strävar efter belöningar 

och samtidigt försöker undvika påföljder. Resultatet för studenterna är identifiering, vilket 

A

62,6%

I

38,4%

C         
56%

A

65%

I

35,6%

C         
55%
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innebär att en individ som identifierar något som de anser är viktigt höjer den egna prestandan 

och det egna engagemanget. 

 
I alternativet (I) Amotivation så skiljer sig det mest utav dessa tre alternativ. De yrkesverk-

samma har högre procentsats med 2,8. I analysen ansåg vi att amotivation, som innebär att 

man är omotiverad och saknar viljan att agera, kan uppstå i olika faser i livet, dock inget som 

följer individen kontinuerligt. Däremot visar resultatet att det är större majoritet av de yrkes-

verksamma personerna som besitter amotivation.  

 
I vår analys diskuterade vi om BPNT som handlar om de tre psykologiska behoven autonomi, 

kompetens och samhörighet. Vi jämförde båda parterna i varje kategori och analyserade hur 

de passar in med studenterna och de yrkesverksamma personerna. Resultatet är att varje be-

hov passar in med båda parterna. I autonomi så visar resultatet att både studenterna och de 

yrkesverksamma är självständiga men på olika sätt. För behovet kompetens så blev resultatet 

att båda parterna besitter detta men att studenterna har kompetens inom teori och de yrkes-

verksamma inom teori och praktik. I det sista behovet samhörighet så blev resultatet att detta 

passar in för alla respondenter, där båda vill känna samhörighet med andra omkring sig för att 

må bra, samarbeta och för att uppnå olika mål. 

 

I vår studie har vi begränsat oss att forska och analysera studenter som endast har studerat på 

Högskolan i Gävle. Det skulle vara intressant att föra statistik på andra studenter från andra 

högskolor/universitet som har närliggande program som har som huvudmål att arbeta inom 

fastighetsekonomi/förvaltning. Därefter analysera deras motivation till yrket med hjälp av 

SDT. Vi tycker alltså att det behövs mer forskning inom detta område och det skulle vara 

ännu intressantare att jämföra och se vilken skillnad det finns hos andra studenter med annan 

inriktning på sin utbildning, till exempel civilekonomstudenter och fastighetsmäklarstudenter. 
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8. Bilaga 1 

 

OBS! - Du svarar i svarsblanketten längre ner. 

Fråga 1: Du har blivit erbjuden en ny position i ett företag där du har arbetat under en viss 

tid. Den första frågan som sannolikt kommer att tänka på är att: 

 

A, Vad händer om jag inte kan leva upp till det nya ansvaret? 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Kommer jag tjäna mer inom denna position? 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Jag undrar om det nya arbetet kommer vara intressant. 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

Fråga 2: Du har en dotter som går i skolan. Under ett kvartsamtal berättar läraren att din dot-

ter presterar dåligt och verkar inte involverad i arbetet. Det är sannolikt att de första du gör är 

att: 

 

A, Prata ut med din dotter för att försöka förstå ytterligare vad problemet är. 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Börja gräla med henne och hoppas att hon gör bättre ifrån sig. 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Se till att hon utför sina uppgifter, eftersom att hon borde arbeta hårdare. 

1  2  3  4  5  6  7 
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Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

Fråga 3: Du hade en jobbintervju för flera veckor sedan. I din mailadress har du fått ett stan-

dardbrev där det står att den positionen du har sökt har gått till en annan. Det är troligt att du 

kanske tror: 

 

A, Allt handlar om kontakter. 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Jag är nog inte tillräckligt bra för jobbet 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, På något sätt såg de inte att mina kvalifikationer matchar med deras behov 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

Fråga 4: Du arbetar som handledare och har i uppdrag att tilldela fika pauser till tre arbetsta-

gare som inte alla kan ta paus på en gång. Du skulle förmodligen hantera detta genom att:  

 

A, Tala om till för de tre arbetstagarna om situationen och få dem att arbeta med dig gällande schemat. 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Helt enkelt tilldela olika tillfällen där alla kan ta paus för att undvika problem 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Ta reda på från någon inom företaget vad man ska göra eller vad som gjordes i det förflutna 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 
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Fråga 5: En nära vän av samma kön har kommit för sent till jobbet, och har blivit arg på 

dig ett par gånger över ”ingenting”. Det första du gör är att: 
 

 

A, Dela dina observationer med honom / henne och försöka ta reda på vad som händer för honom 

/ henne. 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Ignorera det eftersom det finns  inte mycket du kan göra åt det ändå 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Berätta för honom / henne att du är villig att spendera tid tillsammans om och endast 
om han / hon gör större ansträngningar för att kontrollera sig själv 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

Fråga 6: Du har precis fått resultaten från ett test du tog, och du upptäckte att du utförde 

det mycket dåligt. Det första du tänker på är: 

 

A, "Jag kan inte göra något rätt", och känner dig ledsen 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, ”Jag undrar varför det gick så dåligt”, och känner dig besviken 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, ”Det dumma testet visar ingenting”, och känner dig arg 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 
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Fråga 7: Du har blivit inbjuden till en stor fest där du känner väldigt få människor. Eftersom du 

ser fram emot kvällen, skulle du sannolikt förvänta dig att: 

 

A, Du skulle försöka passa in oavsett vad som händer, i syfte för att ha roligt och att inte se tråkig ut 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Du hittar några personer som du kan relatera till 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Du kommer förmodligen känna lite isolerade och obemärkt 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

Fråga 8: Du ombeds att planera en picknick för dig själv och dina anställda. Ditt sätt för att 

närma sig detta projekt kan sannolikt betecknas som: 

 

A, Ta ansvar: där du skulle ta det flesta viktigaste besluten själv 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Följa tidigare exempel: du är klarar inte riktigt uppgiften, så du skulle göra det som de har gjorts 
tidigare 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Söka deltagande: få inputs från andra som vill göra dem innan du gör de slutliga planerna 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 
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Fråga 9: Nyligen hade en position öppnats på din arbetsplats som skulle ha inneburit en beford-

ran för dig. Men en person som du arbetar med erbjöds jobbet i stället för dig. I din bedömning 

av situationen, kommer du antagligen tänka att: 

 

A, Du förväntade dig inte att du skulle få jobbet, du får ofta ett nej 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Den andra personen gjorde förmodligen ” de rätta sakerna” för att få jobbet 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Du skulle nog ta en titt på faktorer i din egen prestation som gjorde att du fick ett nej 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

 

Fråga 10: Du håller på att inleda en ny karriär. Det viktigaste som du överväger är sannolikt 

att: 

 

A, Huruvida du kan göra arbetet utan att ta vatten över huvudet 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Hur intresserad du är i sådant arbete 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Om det finns goda möjligheter till avancemang 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 
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Fråga 11: En kvinna som arbetar för dig har generellt sett gjort ett tillräckligt bra arbe-

te. Men de senaste två veckorna har hennes arbete inte uppnått en bra nivå och hon tycks vara 

mindre aktivt intresserad av sitt arbete. Din reaktion är sannolikt att: 

 

A, Berätta för henne att hennes arbete är lägre än vad som förväntas och att hon ska bör-
ja arbeta hårdare 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Fråga henne om problemet och låta henne veta att du finns här för att hjälpa reda ut det 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Det är svårt att veta vad man ska göra för att få henne på rätt köl 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

Fråga 12: Ditt företag har främjat dig till en position i en stad långt från din nuvaran-

de position. Medans du tänker på flytten och kommande förändringarna skulle 

du förmodligen: 
 

 

A, Känna dig intresserade av ny utmaning och lite nervöst på samma gång 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

B, Känna dig glad över den högre status och lön som är involverad 

1  2  3  4  5  6  7 

Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 

 

C, Känna dig stressad och orolig för kommande förändringar 

1  2  3  4  5  6  7 
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Mycket osannolikt                                Måttligt sannolikt                         Mycket sannolikt 
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SVAR: Här ska du svara på varje fråga 1-12 och i varje fråga finns det 3 alternativ a-c. Du ska 

svara på alla tre alternativ i varje fråga genom att ranka ditt svar från 1-7, ex: Fråga 1. A-3 B-

6 C-2.  

 

 

1.  a ________  2. a ________   3. a _______ 

  b ________        b ________         b _______ 

  c ________                c ________         c _______ 

 

 

4.  a ________  5. a ________   6.   a _______ 

  b ________        b ________         b _______ 

  c ________        c ________         c _______ 

 

 

7.   a ________  8.   a ________   9.   a _______ 

  b ________       b ________         b _______ 

  c ________        c ________         c _______ 

 

 

10.  a ________        11.   a ________         12.   a _______ 

  b ________        b ________         b _______ 

  c ________        c ________         c _______ 

 

  


