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Förord 
 

Till att börja med vill vi tacka alla som har varit delaktiga i utförande av vårt examensarbete. 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Kågström som har varit 

engagerad och ställt upp för oss dag som natt. Vi vill även tacka våra respondenter Svenska 

Mäklarhuset, Mäklarhuset och Notar för ett gott samarbete och medverkan. Dessutom vill vi 

tacka våra familjer och bekanta som har varit optimistiska och pushat oss hela vägen. 



 

 

 

 
Sammanfattning 
 

Titel: Self -Determination Theory – Aspiration Index inom 

 Fastighetsmäklarbranchen 

Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Nazan Mermer & Emelie Hagstedt 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2012- 05 

Syfte: Syftet med denna C- uppsats var att undersöka inre och yttre 

 motivationsfaktorer bland registrerade fastighetsmäklare.  

Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ ansats för att samla 

 in data, då vi har genomfört en webb baserad 

 enkätundersökning i samarbete med olika mäklarbyråer 

 så som Svenska Mäklarhuset, Mäklarhuset och Notar. Vi 

 har sammanställt resultatet genom att analysera 

 fastighetsmäklarnas värderingar av begrepp inom  

                                             motivationsfaktorer.   

Resultat och slutsats: Resultatet visar på skillnader i olika motivationsfaktorers 

 påverkan på fastighetsmäklare,  speciellt skillnader gällande 

 inre och yttre faktorer. Resultatet har analyserats med hjälp 

 av SDT. Vi har jämfört SDT modellen med Reiss och 

 Maslows teorier i samma ämne, trots många likheter 

 upptäckte vi även många skillnader mellan modellerna. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi har i vår studie valt att begränsa oss till att  genomföra 

 undersökningen bland registrerade fastighetsmäklare. Vi 

 anser att det skulle vara av stort intresse att vidare 

 genomföra en undersökning om mäklarnas motivationer och 

 deras faktiska intjänade provisionsintäkter. 

 



 

 

 

Uppsatsens bidrag: SDT har i utförande av uppsatsen varit till stor hjälp i och 

 med att den är till för att mäta motivation, samtidigt delar 

 den upp personliga egenskaper som individer innehar i sju 

 olika kategorier med hjälp av Aspiration Index. Denna 

 uppsats förklarar vilka motivationsfaktorer de registrerade 

 mäklarna har. Studien gynnar även blivande 

 fastighetsmäklare med tanke på att de får uppfattning om 

 vilka drivkrafter som krävs inom bostadsmarknaden.  

Nyckelord: Self -Determination Theory, Aspiration Index, 

 fastighetsmäklare, motivation, inre och yttre drivkrafter.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

Abstract 
 

Title: Self -Determination Theory – Aspiration Index in the    

                                                        industry of real estate agents.  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business 

 Administration 

Author: Nazan Mermer & Emelie Hagstedt 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2012- 05  

Aim: The purpose of this thesis was to investigate the 

 internal and external motivational factors among 

 registered real estate agents.  

Method: We have used a quantitative approach to collect data since 

 we did a Web-based survey in collaboration with various 

 real estate agencies such as Svenska Mäklarhuset, 

 Mäklarhuset and Notar. 

Result and conclusions: The results show differences in the motivation on real estate 

 agents, especially differences in the intrinsic and extrinsic 

 factors. The results were analyzed using Self-Determination 

 Theory. We have compared the SDT model with Reiss and 

 Maslow's theories on motivation, despite many similarities, 

 we found many differences between the models. 

Suggestions for future research: We have in our study chosen to limit the survey to 

 registered real estate agents. We believe it would be of great 

 interest to conduct a study on the real estate agents' 

 motivations and their actual earned income from 

 commissions. 

 



 

 

 

Contribution of the thesis: SDT was in the writing of the thesis very helpful for the 

 reason that it is designed to measure motivation, while 

 the personal qualities that individuals hold are shown  in 

 seven different categories by using the Aspiration 

 Index. The thesis explains which motivation factors the 

 registered real estate agents have. The study also 

 favors the future real estate agents, since they are given the 

 understanding of the motivation needs that are  required in 

 the real estate market. 

Key words: Self -Determination Theory, real estate agents, 

 Aspiration Index, motivation, intrinsic and extrinsic 

 motivation. 
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1. Bakgrund  
Följande kapitel är en inledning till vår undersökning, vi förklarar hur vi arbetat och vilka 

frågor som varit vägledande för oss. Undersökningens fokus ligger på motivation i 

fastighetsmäklaryrket, vi förklarar både begreppen och yrket här nedan.   

___________________________________________________________________________ 

Fastighetsmäklaryrket är ett säljyrke som i mångt och mycket går ut på att hjälpa en säljare 

genomgå en säljprocess av deras fastighet eller liknande bostad. Det går ut på att skapa en 

kontakt mellan en säljare och en köpare. Fastighetsmäklaren kommer i kontakt med människor 

i både lycka och under sorg, så som nygifta, familjer som växer men även vid skilsmässor och 

dödsbon.  

 

För att få arbeta som fastighetsmäklare i Sverige krävs det att personen är godkänd och 

registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden - en statlig tillsynsmyndighet. 

(Fastighetsmäklarlagen, 2011, para. 5) Några av kraven är att ha uppnått utbildningskraven, 

genomfört praktik och ej vara dömd för ekonomisk brottslighet. (Fastighetsmäklarlagen, 2011, 

para. 6) 

En fastighetsmäklares arbete styrs av fastighetsmäklarlagen och kompletteras av regleringar 

enligt god fastighetsmäklarsed. Idag finns det ca 6500 registrerade fastighetsmäklare i Sverige. 

(“Informationsmaterial,” n.d.) Se bilaga 3. 

 

1.1 Motivation 
Fastighetsmäklaryrket är en utsatt yrkesgrupp i media och fastighetsmäklare är ofta ifrågasatta i 

sin yrkesroll. Något som  kan upplevas som att vara motarbetad i vardagen. Det är få 

yrkesgrupper som får samma inblick i andra människors privatliv som en fastighetsmäklare får, 

så som vid ekonomiska och juridiska dilemman. (“Yrken A-Ö - Arbetsförmedlingen,” n.d., 

chap. Fastighetsmäklare) 

Motivation är ett psykologiskt utryck som visar på hur en individ drivs till ett beteende och 

handlande, exempel tar sig genom arbete och beteende till sitt mål. (“motivation | 

Nationalencyklopedin,” n.d.) 

Motivation brukar delas upp som sekundärt eller primärt betingat. Primära behov kan individer 

ej välja bort då de behövs för människans välmående. Exempelvis att människan måste äta när 

den blir hungrig eller sömn när den blir trött. (“LTS - Psykologi A,” n.d., chap. Psykologiska 

behov) 
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I följande undersökning har vi valt att fokusera på inre och yttre motivationsfaktorer med hjälp 

av Self-Determination Theory och modellen Aspiration index som är uppdelat i egenskaper där 

vi har valt följande 7 särdrag:  

• Hälsa  

• Meningsfulla relationer  

• Personlig utveckling  

• Profil 

• Samhällsnytta  

• Pengar  

• Berömmelse. (“Aspirations Index,” n.d.)  

 

1.2 Vårt intresse 

Då vi anser att det är nödvändigt att känna motivation i sitt arbete för att nå sina mål skapades 

vårt intresse för motivationsfaktorer i vårt framtida yrke. Efter tre års studier skall vi båda börja 

arbeta som fastighetsmäklare sommaren 2012. Till den här rapporten har vi valt att göra en 

enkätundersökning bland fastighetsmäklare på några olika företag för att få en realistisk bild 

över olika motivationsfaktorer. Vi vill med denna uppsats komma fram till en sammanställning 

över hur viktiga och mindre viktiga olika faktorer inom inre och yttre motivation är för en 

yrkesverksam fastighetsmäklare.  
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1.3 Syfte 

Genom att sammanställa uppgifterna från enkätundersökningen hoppas vi kunna göra en 

avvägning i vad som motiverar fastighetsmäklarna i deras yrke. Vi vill även kunna dra 

slutsatser angående hur personerna prioriterar olika faktorer i livet. Något som vi som nya 

fastighetsmäklare och andra kan senare ta motivation och lärdom av. 

Enkäten är skapad med vägledning av Self-Determination Theory, och vi har valt modellen 

Aspiration Index. Liksom modellen visar så kommer vi att sammanställa faktorerna enligt inre 

och yttre motivationsfaktorer. 
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1.4 Avgränsning 
Undersökningen görs tillsammans med Svenska Mäklarhuset och Notar som är verksamma i 

Stockholmsregionen, samt Mäklarhuset som har kontor över hela Sverige.  Detta blev en 

naturlig avgränsning för oss att välja registrerade fastighetsmäklare då det är vårt framtida yrke. 

Vi har uppfört en demografisk avgränsning genom att välja säljyrket som yrkesgrupp och sedan 

avgränsat oss till endast registrerade fastighetsmäklare. Vi har även valt företag med ungefär 

lika många anställda, från 100 - 300 anställda fastighetsmäklare. Vi valde då bort de större 

aktörerna på svenska marknaden då vi tror att det krävs ett annat sätta att motivera sig själv hos 

en arbetsgivare som är mindre på marknaden. Det finns inget arv eller starkt varumärke som 

stöttar.  

Begreppen i enkäten är skapade med hjälp av SDT och metoden Aspiration Index. Vi 

avgränsade undersökningen genom att välja ut påstående som var vid störst intresse och vad vi 

anser vara av högre dignitet i yrket. Ovanstående syfte har varit vägledande när vi valde ut 

frågor.  
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2. Metod 
I det här kapitlet redogör vi vilka metoder som har använts för att kunna utföra uppsatsen och 

för att komma fram till ett resultat på vårt syfte. Vi har även motiverat varför vi valt att lägga 

upp undersökningen och rapporten på detta sätt.    

 

Vi har använt oss utav en kvantitativmetod där vi med hjälp av 3 stycken 

fastighetsmäklarföretag genomfört enkätundersökning bland de anställda fastighetsmäklarna. 

Detaljerad information om företagen finns nedan. Vi tog kontakt med de olika företagen för att 

få godkännande och hjälp att distribuera ut enkäten till de anställda.  

Inför vår undersökning och sammanställning av resultatet stod vi inför att uppnå de 3 

begreppen för en bra utredning:  

• Intresse = Undersökningen och resultatet skall upplevas meningsfullt för tredje 

part och inte bara för oss som jobbat med granskningen. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul Finn, 2006, p. 57) Vi tycker själva att vi valt att göra enkätundersökningen på en 

yrkesgrupp vi med flera inom yrket har intresse av. Det är även ett ämne som inte är 

beprövat på fastighetsmäklare innan.   

• Trovärdighet = Att den som tar del av resultatet tror på det undersökningen 

kommit fram till. Uppnås genom att hålla en logik och ett systematiskt sammanhang i 

texten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul Finn, 2006, p. 57) Vi tycker att vi förklarat vårt 

resultat på undersökningen på ett väl förståeligt vis. Att även en läsare som inte har 

kunskap om yrket förstår vårt resultat.  

• Begriplighet = Att författarna till en rapport förklarar begrepp och ämnet logiskt 

så alla läsare förstår. Även om man inte har förkunskap eller erfarenhet i ämnet. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul Finn, 2006, p. 58) Vi har i vårt skrivande haft som mål 

att skriva så att texten även förstås utav personer utan förkunskap om yrket eller 

ämnet.  

Enkäter och att fråga om numeriska uppgifter är en kvantitativ studie. Resultat påvisar hur 

fastighetsmäklarna värderar de olika faktorerna vi frågat om, vi har sammanfattat det med hjälp 

av genomsnittsmått och variation mellan de som svarat, även det är två krav på en 

kvantitativmetod. (Eriksson & Wiedersheim-Paul Finn, 2006, pp. 120 – 121) 
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Validitet är ett mätinstrument på att en undersökning har förmåga att mäta det som den avser att 

mäta. Det är ett grundläggande krav för en undersökning. Begreppet reliabilitet är däremot ett 

mätinstrument som avser om metoden ger tillförlitliga och stabila utslag, vilket i detta fall blir 

vårt enkätformulär. (Eriksson & Wiedersheim-Paul Finn, 2006, pp. 60 – 61) I de bästa av 

undersökningar vill forskaren uppnå både hög validitet och reliabilitet.  

2.1 Val av studie 

Vi hade från början en idé om att undersöka studenters, blivande mäklarnas motivationsfaktorer 

på Högskolan i Gävle och därmed få en uppfattning om hur studenter resonerar kring 

mäklaryrket idag och vilka motivationsfaktorer de har. Fastighetsmäklarutbildningen på 

Högskolan i Gävle har högt anseende av arbetsmarknaden i Sverige. Programmet har högt 

söktryck varje år och det examineras regelbundet många framtida duktiga fastighetsmäklare.   

Vi beslöt oss dock istället för att undersöka vilka motivationsfaktorer verksamma 

fastighetsmäklarna har idag, vilket vi tycker är mer intressant att ha kunskap om eftersom vi är 

två studenter som snart ska ut på arbetsmarknaden som registrerade fastighetsmäklare. Tack 

vare ett förslag från vår handledare om Self- Determination Theory bestämde vi oss för vår 

inriktning som passade våra egna frågeställningar om motivation hos fastighetsmäklare väldigt 

bra. Inom huvudområdet SDT finns det många olika inriktningar, vi bestämde oss för 

Aspiration Index. Modellerna förklaras detaljerat nedan. Inriktningen består av påståenden som 

ska besvaras och genom det mäta individens motivation. De bestämda påståendena är 

anpassade för att användas i en enkätundersökning, där av passar det bra till vår undersökning. 

Det framgår dock inte i Aspiation Index om begreppen gäller i yrkes- eller i privatlivet trots att 

inriktningen används just för att undersöka motivation i arbetet.  

I undersökningen har vi även gjort en jämförelse mellan Self-Determination Theory och två 

andra vetenskapliga teorier som även är förklarade i teorin. De andra teorierna är skapade av 

Arbaham Maslow och Steven Reiss. 

Vi tog beslutet om att genomföra en enkätundersökning hos mäklaranställda hos Svenska 

Mäklarhuset eftersom det är ett företag vi har haft kontakt med tidigare i vår utbildning. Vi 

kontaktade dem och de visade ett stort intresse för denna undersökning och vi hade en god 

kontakt med företaget.  
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2.2 Arbetsprocess 

Vi utformade vår enkät via Google forms som sedan vidarebefordrades till vår kontaktperson 

för att distribueras ut till anställda fastighetsmäklare. Problem uppstod då vi fick in för få svar 

på enkäten, trots flera påminnelser har kvantiteten varit för låg för att vi ska kunna göra en 

tillfredsställande sammanställning av svaren. Vi valde då att ta kontakt med ytterligare ett 

företag som är väl jämförbart med Svenska mäklarhuset, Notar. Även de är aktiva på 

Stockholmsmarknaden med närmare 100 anställda. Då problemet med låg svarsfrekvens 

kvarstod tog vi kontakt med Mäklarhuset som är verksamma i hela Sverige och är ett större 

företag med 300 anställda fastighetsmäklare. Internetenkäten som vi använder oss av har på alla 

företag förutom Notar distribueras ut av huvudkontoret till alla anställda fastighetsmäklare. Till 

de anställda på Notar mejlade vi själva ut webbenkäten till fastighetsmäklarna. För att öka 

svarsfrekvensen har vi även mejlat enkäten på Facebook till tidigare studenter som läst 

fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan i Gävle som vi är bekanta med. Oberoende av vilket 

företag eller vart de arbetar. Andra företag som vi har tagit kontaktat med har även tackat nej 

till att delta i undersökningen. 

Undersökningen har endast gått ut till registrerade fastighetsmäklare hos 

fastighetsmäklarnämnden. En registrering där krävs för att få arbete som fastighetsmäklare. Vi 

har alltså inte låtit administratörer eller visningsvärdar svarat på undersökningen. Vi vill att 

undersökningen ska göras på yrkesverksamma fastighetsmäklare då sammanställningen endast 

ska beröra yrkesgruppen.  

Undersökningen kommer att sammanställas i stapeldiagram och även redovisas med siffror. 

Sammanställningen kommer att ske med hjälp av programmet Excel, där siffrorna kommer att 

visa antal fastighetsmäklare som besvarat frågorna, snittvärdet över resultatet jämfört med den 

sju siffriga skalan och antal procent på varje svarsalternativ.  

2.3 Urval 

Genom klusterurval delar forskaren upp befolkningen i olika mindre kategorier, 

uppdelningarna sker inte slumpmässigt utan är strategiskt utvalt efter vad som skall undersökas, 

detta kan ske enligt inkomst, ålder eller utbildning. Skall undersökningen genomföras på en 

mer detaljerad nivå kan det genomföras ett flerstegsurval på tidigare genomförd klusterurvalet, 

att detaljerad uppdelning görs. (Trost & Hultåker, 2007, p. 36)   
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Som tidigare nämnt så blev vårt första urval att välja säljyrket som fastighetsmäklare räknas 

till. För att inte göra undersökningen på alla som arbetar som fastighetsmäklare gjorde vi en 

flerstegsurval genom att undersökningen görs på några utvalda företag och facebook.  
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3. Teori 

I följande avsnitt presenterar vi teorin som ligger bakom vår rapport och som gett oss en 

vägledning inför och i undersökningen samt kunskap vid sammanställning och analys av 

resultatet.  

 

Att vara en duktig och framgångsrik fastighetsmäklare mäts ofta i provisionsintäkter för en 

period. Intäkterna kommer in när det slutits ett köpekontrakt mellan en säljare och en köpare. 

Provisionen är oftast en procentsats av fastighetens eller lägenhetens köpeskilling. (Grauers, 

2010, p. 49) Det Svenska rekordet i intäkter sattes 2007 av fastighetsmäklaren Gabriel Yilmaz 

idag verksam på Fastighetsbyrån där han är kontors ägare för områdena Hägersten och Kista. 

Genomsnittsintäkten samma år som rekordet uppnåddes var 1,8 miljoner kronor, Gabriels 

rekordintäkt är 8 miljoner kronor. Han har berättat att på sin väg till att bli Sveriges duktigaste 

fastighetsmäklare motiverade han sig själv genom att sätta upp delmål som ändrades vart efter i 

hans karriär. Hans första mål var att blir kontorets bästa fastighetsmäklare, för att sedan nå 

områdets bästa, och sedan utöka för att till sist bli bästa fastighetsmäklaren i Sverige. Gabriel 

Yilmaz upplever att han fick ge upp saker för att nå sin yrkesamma mål. Han arbetade ca 20 

timmar per dygn och på den lilla fritiden han hade behövde han sömn. Idag har han anpassat sin 

arbetsinsats efter privatlivet med fru och barn som kräver mer fritid. Han påstår dock att han 

skulle kunna motivera sig själv till att nå samma höga prestationsnivå igen men kommer då bli 

tvingad att offra både företag och familjen. Eftersom man som fastighetsmäklare styr över sin 

egen tid och anpassar själv hur många uppdrag man tar på sig så finns möjligheten att jobba 24 

timmar om dygnet. Eventuellt där av synen på att det blir ett val mellan fritid och arbete. 

(Yilmaz & Ahlstedt, 2012)   

 

3.1 Self-Determination Theory (SDT) 

Self-Determination Theory är en teori om motivation som har utvecklats av Edward L. Deci 

och Rickard M. Ryan som båda är professorer vid University of Rochester. (“Home,”n.d.) 

Motivation är något som ständigt cirkulerar kring oss människor och förklarar framförallt hur 

det får oss att agera på sociala och kulturella faktorer. (Deci & Ryan, 2002, p. 3) Self-

Determination Theory utgår från grundläggande psykologiska behov. Det är speciellt tre behov 

som ligger i grunden till SDT: Kunskap, släktskap och självständighet. De tre behoven behöver 

tillgodoses för att uppnå en god psykisk hälsa. (Deci & Ryan, 2002, p. 6) SDT består av många 
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olika mini-teorier, tillsammans uppfyller de teorier om all mänskligt beteende i olika 

situationer. (Deci & Ryan, 2002, p. 9) En av de mini-teorierna är aspiration index som 

fokuserar på att det är sex stycken olika inre och yttre motivationsfaktorer som påverkar 

mänskliga beteendet. (Deci & Ryan, 2002, p. 24) 

Det finns personer som talar emot att SDT är en välfungerande modell till att undersöka 

motivation. En aspekt som finns emot SDT är att det har fokuserat på bestämda faktorer. Det 

anses att faktorerna som påverkar individens motivation kan variera i tid och typ av egenskap. 

Även att motivationen att genomföra något i mycket styrs av individen själv - 

självbestämmande. På grund av att det kan det uppstår fel i undersökningen då den följer en 

bestämd modell. (Vallerand, Pelletier, & Koestner, 2008, p. 258). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Figur 1 – Skapad av Nazan Mermer  

3.2 Aspiration Index 

Det förekommer att individer har olika framtidsmål i livet och för att bedöma dessa 

motivationsfaktorer använder man sig utav metoden Aspiration Index. Målen kan vara både 

kort och långsiktiga men som ändå driver människorna till att uppnå sina uppsatta mål. Syftet 

med denna metod är att mäta inre och yttre motivationsfaktorer i livet. Aspiration Index 

innehåller sju olika kategorier där varje kategori är indelad i fem frågor som används vid en 
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undersökning enligt modellen. Kategorierna är indelade i inre och yttre motivationsfaktorer. I 

de inre aspirationerna ingår meningsfulla relationer, personlig utveckling och 

samhällsförbättring. Medan de yttre tillhör berömmelse, förmögenhet och image. Den sjunde 

faktorn som är hälsa är svårtolkad, då den kan anses tillhöra både inre eller yttre 

motivationsfaktor. Varje fråga graderas mellan 1-7 där 7 representerar hur väl motivet stämmer 

in på din personlighet, då 1 står för stämmer inte alls. (Rijavec, Brdar, & Miljković, 2011, p. 

697) 

3.3 Motivation  

Motivation innebär i sitt främsta syfte att individen har viljan att göra något, medan en person 

som saknar inspiration och energi anses vara omotiverad. (Deci & Ryan, 2002, p. 3) Motivation 

handlar inte bara om vad individen vill uppnå utan också hur och varför individen har det 

beteendet eller mål med handlandet. (McClelland, 1987, p. 4) Enligt Deci och Ryan uppstår 

motivation när människan leker eller arbetar med andra. Ett exempel som Deci och Ryan 

nämner om motivation är den lärande egenskapen som är ett viktigt fenomen för lärare som 

visar dess prestationer som de åstadkommer för att lära ut och undervisa sina elever. Detta är en 

naturlig källa som även tillkommer till föräldrarnas ansvar, då de ansvarar för barnens uppväxt. 

Detta eftersom motivation är resultat av hög kvalitet av lärande och kreativitet. (Deci & Ryan, 

2002, pp. 37 – 38) 

3.3.1 Inre motivation 
När det gäller inre motivationer fokuserar individen i hög grad på att njuta av och tillfredställa 

den inre drivkraften som i sin tur får människor att bekanta sig med nya lärdomar. Med detta 

menas att inre motivationer härleds av olika faktorer beroende på vilka intressen individen 

prioriterar och tillfredställs av. Ett exempel som Deci och Ryan reflekterar kring är hur 

studenter motiveras till att utföra sina studier och detta för att de trivs med sina intressanta 

skoluppgifter och utför dessa med nöje. Inre motivationsfaktorer i detta fall är grunden till vad 

som egentligen får individen att prestera med glädje.(Deci & Ryan, 2002, p. 2) 

3.3.2 Yttre motivation 

Deci och Ryan utvecklar och klargör reflektionerna kring de inre och yttre faktorerna som 

individen drivs av och dess skillnader som tillkommer och blir mer uppenbart för varje år, då 

det har blivit allt vanligare att individen drivs mer av yttre faktorer istället för inre faktorer.  

Deci och Ryan har framfört tre olika typer av yttre motivation: 
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External regulation: Denna motivationstyp är den första och anses vara den minst 

självständiga varianten som skiljer sig från de övriga typerna. Motivationen går ut på att 

människor beter sig på ett visst sätt då de försöker undvika olika typer av konsekvenser som 

kan medfölja vid en given situation men också för att få materiella belöningar. Inom Self-

Determination Theory bedöms denna motivationstyp som kontrollerande men enligt 

forskningar som utförts har denna typ av yttre motivation en negativ påverkan på den inre 

motivationen, då det visat sig att det positiva har sjunkit. (Ryan & Deci, 2000, pp. 42–43) 

Introjected regulation: Det är den andra typen av yttre motivation. Den behandlar 

internaliserings process. Med denna typ av motivation menas att individen uppmanas att 

identifiera andra perspektiv än bara sig själv, samtidigt som den tar hänsyn till att internalisera 

sig med olika slags av beteenden. Individen har tendens av att reagera utifrån förpliktelser som 

denne har för att undvika att få dåligt samvete och internt tryck. Ett exempel som Deci och 

Ryan tar upp är när en kvinna nyttjar sin rösträtt i kommunalvalen eftersom att hon anser att 

detta är hennes skyldighet att utöva som medborgare. Sammanfattningsvis anses en sådan 

person skapa internalisering mot kommunalpolitiken. (Ryan & Deci, 2000, pp. 42–43) 

Identified regulation: Den tredje typen av yttre motivation är enligt Deci och Ryan 

identifikation. När individen tar ett beslut om att utföra ett värdefullt ärende på grund av goda 

skäl så kommer detta ärende att genomföras med ett beteende av känslor som identifieras med 

verksamheten. Denna typ anses vara en relativ självbestämmande form. Ett exempel som 

författarna nämner är när en elev som går på gymnasiet vaknar en timme tidigare för att 

granska sina kemianteckningar. Detta för att han skapar igenkännande i kombination av sina 

kemiuppgifter och känner att detta är av stor betydelse för hans personlighet. (Ryan & Deci, 

2000, pp. 42–43) 

3.4 SDT och Arbetslivet  

Self-Determination Theory kan appliceras på individer som är i arbetslivet, för även då 

påverkas människan av olika inre och yttre motivationsfaktorer till att utföra sin uppgift.  

Porter och Lawler skapade en modell efter hur motivation påverkar arbetsinsatsen i yrket, De 

delade upp faktorerna mellan inre och yttre påverkan. (Gagn� & Deci, 2005, p. 331) De 

menade att de inre faktorer påverkar när individen anser att ens yrke är intressant och 

tillfredsställande.(Gagn� & Deci, 2005, p. 335) Externa faktorerna där emot är belöningar och 

konsekvenser som påverkas av arbetet. Porter och Lawler ansåg att arbetet ska struktureras så 

total arbetstillfredsställelse uppnås, det genom både inre och yttre belöningar.(Gagn� & Deci, 

2005, p. 337).  
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Olika motivation påverkar arbetslivet och har resulterat i sex påståenden i ämnet:  

1) Yttre motivationsfaktorer är mer effektiva då det leder till ökad uthållighet till    

ointressanta och ansträngande arbetsuppgifter. Inre motivationsfaktorer är mer effektiva 

och leder till ökat engagemang vid mer intressanta arbetsuppgifter.  

2) Kontrollerad motivation kommer att generera sämre prestation på tilldelade uppgifter 

jämfört med vad självständig motivation gör. Dock leder kontrollerad motivation till 

samma eller bättre kortsiktiga prestation i ett systematiskt tillvägagångssätt.   

3) Autonoma arbetsuppgifter kan underlättas av yttre motivations faktorer då det leder till 

ökad självständigt beteende.(Gagn� & Deci, 2005, p. 348)  

4) Speciella aspekter kan integreras med arbetsklimatet och påverkar motivation till 

självständighet i arbetsuppgifter.(Gagn� & Deci, 2005, p. 349)  

5) Ledare som arbetar konkret med arbetet, resulterar till att uppgifter utförs automatiskt 

på arbetsplatsen.  

6) Anställdas orsakssamband mellan riktlinjer och autonoma arbetsuppgifter kommer att 

ha ytterligare positiva effekter på de anställdas självständighet och egen motivation, 

som resulterar i positiva utgångar för arbetet.(Gagn� & Deci, 2005, p. 350)  

3.5 Kritik 
Anthony Giddens har kritiserat olika sociala teorier som skapats under 1800-talet för att göra 

bland annat sociala tolkningar på samhället. Exempelvis Karl Marx syn på samhället. (Giddens, 

1979, p. 1). Han uttryckte sin kritik genom att bland annat kontrollera vem som hade makten i 

samhället och över det sociala livet. Genom att sätta begrepp på maktrelationer mellan 

individer utforskade han personers självständighet och beroende av varandra. Han menade i 

motsats till Marx att makten alltid är två-vägs, en relation mellan två personer ger ofta den ena 

mer makt över den andra. (Giddens, 1979, p. 6). SDT skapades senare än Giddens hade utfört 

sin kritik på sociologin.  

3.6 Variation på motivationsfaktorer – Maslow och Reiss  

Abraham Maslow (1908-1970) var en amerikansk psykolog som idag anses vara en av 

grundarna till den humanistiska psykologin. Han undersökte olika teorier gällande 

självförverkligande och behov hos människor. Maslow var först i sin tid att se på en god 

psykisk hälsa genom att se på mänskliga utvecklingen. Han ansåg att människor söker och 

motiveras till att uppleva självförverkligande och en personlig utveckling. Abraham Maslow är 

mest känd för sin behovspyramid som han presenterade 1954. Han ansåg att den bestod av de 

grundläggande behoven för en god psykisk hälsa. Han menade att individen måste uppfylla de 

lägre behoven för att gå vidare uppåt i pyramiden. Det är vid högsta nivån som alla behov är 
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uppfyllda och människan upplever självförverkligande. Dock ansåg Maslow att endast 1 

procent av alla människor upplevde en fylld pyramid och där igenom ett självförverkligande.  

Pyramiden består av 5 följande kategorier (“Maslow | Hierarchy of Needs,” n.d.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 (“Maslow’s Hierarchy of Needs - Motivation Theory,” n.d.) 
       

Maslow menade att vetskapen av dessa behov är omedvetna hos individen. Även att 

motivationen till olika behov påverkas av kultur. En individs strävan efter något kan variera i 

olika samhällen och kultur. (Maslow & Frager, 1987, p. 28) 

 

3.6.1 Steven Reiss  

Steven Reiss är en psykolog som blev känd under 2000-talet och han menade även han har 

skrivit rapporter om motivation. Specifikt vad som styr individens handlingar och utformar ens 

personlighet. (“Psykologiguiden - Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta 

förklaringen till ordet här,” n.d., pt. Steven Reiss) I motsats till Maslow ansåg han att det är 16 

faktorer som påverkar en människas motivation. Han menade att individer följer faktorer som 

ger en positiv respons och ignorerar sådant personen mår sämre av. Han menade dock att den 

starkaste responsen individer vill eftersträva är en social kontakt. (Reiss & Wiltz, 2004, p. 363) 

Hans förklaring på motivation var att det påverkar en individs uppfattning, mentala tankar, 

känslor och beteendet. (Reiss, 2004, p. 179)  

Han menade även att om en person upplevde en motivationsfaktor som tillfredsställande kan 

personen leva på det under en period. Exempel om faktorn Romantik upplevs tillfredställande 

så kan individen komma ihåg det och ej vara i behov av mer under en period. (“Reiss Profile 

basic desire,” n.d., p. 186) 



 

 15 

 

Steven Reiss 16 olika motivationsfaktorerna är följande:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3 (“Reiss Profile basic desire,” n.d.) 

Det vanligaste är dock att människan strävar efter att uppleva en måttlig nivå av varje egenskap 

ovan, de fokuserar ej på någon specifik. (Reiss, 2004, p. 187) 
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4. Empiri 
 
Det är en enkätundersökning som är den empiriska grunden till undersökningen. I avsnittet 

som följer har vi presenterat företagen där vi har gjort enkätundersökningen men även 

sammanfattning av undersökningen. Sammanfattningen förklaras med diagram, typvärde och 

snittvärde.  
 

4.1 Svenska Mäklarhuset 

Svenska Mäklarhuset (SMH) är ett mäklarföretag som idag 

existerar över hela Stockholm. Mäklarfirman har sina rötter i 

Jakobsberg där företaget öppnade sitt första kontor år 1990. 

Företaget växte och öppnade snart ett kontor dels i Vällingby  

och dels i Solna enligt ett franchisekoncept.              

  Figur  4 (“Fastighetsmäklare, mäklare i Stockholm - Svenska Mäklarhuset,” n.d.)

   

Ett av de viktigaste koncepten företaget prioriterar och lägger mest fokus på är utbildning och 

träning, då detta i sin tur leder till personligt engagemang samtidigt som anställda håller sig 

uppdaterade med förändringar och nyheter inom mäklarbranschen. 

Idag har Svenska mäklarhuset cirka 100 anställda och har kontor representerade på de flesta av 

Stockholms områden.(“Mäklare Söderort - Svenska Mäklarhuset,” n.d.)  

 

4.2 Notar 

Företaget grundades i Norge i slutet av 1980-talet som 

ett dotterbolag till en advokatfirma, då det saknades 

företag med specifik kompetens om bostadsaffärer inom 

norska fastighetsbranschen.      

                                    Figur 5 (“Notar Mäklare - Vi förmedlar bostadsrätt, villa & tomt.,” n.d.) 

Namnet Notar kommer från vågen som rättvisans gudinna håller i handen, deras mål är att både 

köpare och säljare ska bli lyckliga och gäller det då för fastighetsmäklaren att balansera sitt 

arbete mellan parterna för att uppnå en trygg affär. 
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Det första kontoret i Sverige öppnades 1997, 2009 delade sig de norska och svenska delarna av 

företaget på sig och idag är Notar Sverige ett eget bolag. Med åren har företaget expanderat och 

har idag 20 kontor i Stockholm och Uppsala, samt cirka 100 anställda fastighetsmäklare. (“Om 

Notar,” n.d.) 

 

4.3 Mäklarhuset	  
	  

Företaget grundades i Göteborg 1973 och blev 

rikstäckande över Sverige 1998. Idag är Mäklarhuset 

Sveriges tredje största mäklarfirma med cirka 300 

anställda fastighetsmäklare. Speciellt med företaget 

är att de inte är ett franchiseföretag utan Mäklarhuset 

ägs tillsammans av många av de anställda. 

(“Mäklarhuset - Kort om Mäklarhuset,” n.d.)   

    
                      Figur 6 (“Mäklarhuset - Mäklarhuset - Rikstäckande, fastighetsmäklare, bostadsmäklare, mäklare, 

fastighetsförmedling, fastighetsbyrå,” n.d.) 
 

År 2011 lanserade företaget en helt ny grafisk design och även nytt sätt att arbeta som 

fastighetsmäklare. De vill idag erbjuda kunderna hjälp med allt som rör boendet och inte bara 

med försäljningsprocessen. I samband med förändringarna har de lanserat flera nya 

webbaserade tjänster till sina kunder. (“Mäklarhuset byter grafisk profil och lanserar ett nytt 

sätt att arbeta som fastighetsmäklare | Cision Wire,” n.d.) 
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4.4 Resultat av enkätundersökning 
 

Vi kommer i denna del att redogöra resultaten av vår empiriska undersökning. Presentationen 

kommer att ske fråga för fråga för att kunna ge läsarna en bättre uppfattning om hur många 

respondenter som har svarat på respektive fråga. Resultaten från undersökningen är uppdelade 

efter teman enligt Aspiration Index. I utförandet av sammanställningen av resultaten har vi 

även utformat tabeller och diagram för att tydliggöra frågorna och svaren. Informationen 

kommer senare analyseras av oss i analys kapitlet.  

 

4.4.1 Personlig utveckling 
 

Fråga 1. Diagram 1 
 

 

Detta resultat i diagrammet visar att åsikterna från samtliga fastighetsmäklare varierar relativt 

lite. De flesta fastighetsmäklarna är eniga och anser att lära sig nya saker är en beståndsdel som 

motivation bör ta hänsyn till. Majoriteten av fastighetsmäklarna har gett det de två högsta 

betygen på påståendet om det är viktigt att lära sig nya saker. Individerna är i behov av att 

ständigt utvecklas genom att lära sig nya saker. Resonemanget stöds av det påvisade snittet som 

är 5,9 på den sjusiffriga skalan. Alltså har denna inre motivationsdrivkraft en stor betydelse för 

de flesta registrerade fastighetsmäklare som har svarat på undersökningen. 

 

Fråga	  1	   Antal	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Andel	   	  	  

3	  Medel	   4	   4,90%	  
	  

4	   6	   7,40%	  
	  

5	   16	   19,70%	  
	  

6	   23	   28,30%	  
	  

7	  Mycket	   32	   39,50%	  
	  

Totalt	   81	   	  	   Snitt	  5,9	  
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Fråga 6. Diagram 2 

 

Resultatet påvisar ett tydligt utfall på frågan, snittet ligger på 6,3 och är därmed marginellt över 

mittpunkten och nära den maximala nivån. Detta innebär att mäklarna lägger stor vikt på att 

utföra meningsfulla ärenden under livets gång. Det uppkommer dock enstaka mäklare som har 

motsatta tankar om frågan. I jämförelse av förgående fråga i samma tema visar modalvärdet 

mycket högre på siffran 7, alltså 65,4% till skillnad från 39,5%.  

 

4.4.2 Förmögenhet 
 
Fråga 2. Diagram 3 

 
Att vara en förmögen person anser vissa mäklare vara en relativ viktig faktor med tanke på att 

flest personer har röstat på 5:an på en skala från 1 till 7. Dock förekommer det mäklare som har 

kryssat i en 1, vilket innebär att de inte prioriterar förmögenhet. För övrigt är det ingen nivå 

som utmärker sig utan det är en relativt jämn nivå. 

 

Fråga	  6	   Antal	  	   Andel	  
	  1	  Inte	  alls	   1	   1,20%	  
	  2	   1	   1,20%	  
	  3	   1	   1,20%	  
	  4	   4	   4,90%	  
	  5	   6	   7,40%	  
	  6	   15	   18,50%	  
	  7	  Mycket	   53	   65,40%	  
	  Totalt	   81	   	  	   Snitt	  6,3	  

Fråga	  2	   Antal	  	   Andel	  
	  1	  Inte	  alls	   6	   7,40%	  
	  2	   3	   3,70%	  
	  3	   14	   17,20%	  
	  4	   16	   19,70%	  
	  5	   23	   28,30%	  
	  6	   11	   13,50%	  
	  7	  Mycket	   8	   9,80%	  
	  Totalt	   81	   	  	   Snitt	  4,4	  
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Fråga 5. Diagram 4 

 

Det uträknade snittet på denna fråga hamnade på mitten av skalan, vilket visar bra på vad 

fastighetsmäklarna som svarat tycker om att ha dyra ägodelar. För vissa är det helt oviktigt 

medan det för vissa värderas högt på skalan. Resultatet utmärker sig genom att få personer har 

röstat på den högre nivån på skalan.  
 
Fråga 11. Diagram 5 

 

Att vara ekonomiskt framgångsrik kan anses vara en självklar faktor som varje mäklare drivs 

av. Dock visar staplarna ett inte så förväntat svar med tanke på att de flesta av svaren varierar 

mellan skala 4-7, vilket i sin tur innebär att vara ekonomiskt framgångsrik är bland det 

viktigaste som motiverar bland fastighetsmäklare. Dock är det individuellt och beror även på 

vilken ekonomisk position individen befinner sig i. Resultatet utmärker sig till en högre 

värdering jämfört med andra utfall i övriga diagram inom samma tema. 
 

Fråga	  5	   Antal	  	   Andel	  
	  1	  Inte	  alls	   15	   18,50%	  
	  2	   12	   14,80%	  
	  3	   9	   11,10%	  
	  4	   20	   24,60%	  
	  5	   13	   16%	  
	  6	   8	   9,80%	  
	  7	  Mycket	   4	   4,80%	  
	  

Totalt	   81	   	  	   Snitt	  3,5	  

Fråga	  11	   Antal	  	   Andel	  
	  1	  Inte	  alls	   1	   1,20%	  
	  2	   1	   1,20%	  
	  3	   1	   1,20%	  
	  4	   10	   12,30%	  
	  5	   26	   32%	  
	  6	   26	   32%	  
	  7	  Mycket	   16	   19,70%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
5,4	  
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Fråga 17. Diagram 6 
 

 

Som i övriga frågor i kategorin förmögenhet värdesätts även denna fråga högt och snittet är 

över mittpunkten. Att ha tillgång till pengar är en viktig del av yttre motivationsfaktorer för 

fastighetsmäklare, det påvisas även av förgående frågor inom förmögenhet kategori. Det är fler  

personer som uppgett att de motiveras av att bli ekonomiskt framgångsrika än att drivas av att 

kunna köpa samtliga ägodelar man vill ha. Frågorna kan tolkas som att individerna upplever att 

det är mer greppbart och realistiskt att bli framgångsrik än att ha sådan ekonomi så man kan 

köpa allt man vill ha.  

 

4.4.3 Berömmelse 
 
Fråga 3. Diagram 7 

 
 

Fråga	  17	   Antal	   Andel	  
	  1	  Inte	  alls	   3	   3,70%	  
	  2	   2	   2,40%	  
	  3	   3	   3,70%	  
	  4	   20	   24,60%	  
	  5	   18	   22,20%	  
	  6	   24	   29,60%	  
	  7	  Mycket	   11	   13,50%	  
	  Totalt	   81	   	  	   Snitt	  5,0	  

Fråga	  3	   Antal	   Andel	  
	  1	  Inte	  

alls	   12	   14,80%	  
	  

2	   5	   6,10%	  
	  

3	   9	   11,10%	  
	  

4	   12	   14,81%	  
	  

5	   13	   16%	  
	  

6	   17	   20,90%	  
	  

7	  Mycket	   13	   16%	  
	  

Totalt	   81	   	  	   Snitt	  4,4	  
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Här varierar resultatet av frågan mycket där medelvärdet är 4,4 och är någorlunda över 

mittpunkten på skalan. Resultatet visar genom det att åsikterna är starkt individuella i och med 

att svaren varit relativt jämnt mellan punkterna på skalan. Jämfört med nästa fråga inom samma 

tema har fler uppgett att de värderar högre att vara välkänt än beundrad.  

 

Fråga 18. Diagram 8 
 

 

Intresset för att bli beundrad av många människor ligger även det över mittpunkten på skalan 

och visar en majoritet av enighet mellan fastighetsmäklarnas åsikter. Svaren är nästan jämnt 

fördelat över skalstegen. 

 

4.4.4 Meningsfulla relationer 

Fråga 4. Diagram 9 
 

Fråga	  18	   Antal	   Andel	  
	  

1	  Inte	  alls	   7	   8,60%	  
	  

2	   11	   13,50%	  
	  

3	   11	   13,50%	  
	  

4	   19	   23,40%	  
	  

5	   19	   23,40%	  
	  

6	   7	   8,60%	  
	  

7	  Mycket	   7	   8,60%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
4,0	  

Fråga	  4	   Antal	  	   Andel	  
	  

1	  Inte	  alls	   1	   1,20%	  
	  

2	   1	   1,20%	  
	  

4	   1	   1,20%	  
	  

5	   3	   3,70%	  
	  

6	   13	   16%	  
	  

7	  Mycket	   62	   76,50%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
6,6	  
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Resultatet visar att det nästintill för alla som besvarat enkäten är viktigt att ha goda vänner som 

de kan lita på. Vid en jämförelse mellan alla påståenden vi frågade om i enkäten är det detta 

påstående som fått högst snitt på 6,6 av 7 på skalan. Medelvärdet visar på att det är det 

viktigaste påståendet av de vi berört i enkäten. Enstaka personer har dock uppgett att det inte är 

av betydelse för dem.  

Fråga 7. Diagram 10 

 

 

Vikten av kärlek stöds av resultatet med ett snitt på 6,3. Då detta tillhör inre drivkrafterna 

påvisar det även hur stor roll den inre drivkraften har hos individer. Det är 56 av 81 personer 

som har svarat en 7:a, då detta innebär att det inte förekommer oenighet mellan 

fastighetsmäklarna. Däremot är det några få personer som har svarat under mittpunkten på 

skalan, vilket tyder på att de inte tycker att kärlek är prioriterbart.  

Fråga 12. Diagram 11 

 

Fråga	  7	   Antal	  	   Andel	  
	  1	  Inte	  

alls	   3	   3,70%	  
	  

3	   1	   1,20%	  
	  

4	   1	   1,20%	  
	  

5	   9	   11,10%	  
	  

6	   11	   13,50%	  
	  

7	  Mycket	   56	   69,10%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
6,3	  

Fråga	  12	   Antal	  	   Andel	  
	  

3	  Medel	   2	   2,40%	  
	  

4	   3	   3,70%	  
	  

5	   16	   19,70%	  
	  

6	   24	   29,60%	  
	  

7	  Mycket	   36	   44,40%	  
	  

Totalt	   81	   	  	   Snitt	  6,1	  
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Vikten av denna fråga prioriteras högt av respondenterna. Medelvärdet ligger på 6,1 och är högt 

värde men det är den här frågan inom meningsfulla relationer som fått lägsta snitt poängen, 

men det betyder inte att mäklarna tycker det är ovärderligt då det ändå fått ett högt snittbetyg. 

Att värdesätta sina relationer i yrket kan tolkas positivt i och med att bestående relationer är av 

stor betydelse genom att kunder återkommer och även leder till en framgångsrik mäklarkarriär.  

Fråga 15. Diagram 12 

 

 

Även den fjärde och sista frågan inom temat meningsfulla relationer har nått ett högt 

medelvärde. Kärlek är en yttre motivationsfaktor som värdesätts mycket högt av 

respondenterna lika som i de tre förgående frågorna inom samma ämne. Medelvärdet visar ett 

resultat på 6,5. 

4.4.5 Image 
 
Fråga 8. Diagram 13 

 

Fråga	  15	   Antal	   Andel	  
	  

4	  Medel	   1	   1,20%	  
	  

5	   13	   16%	  
	  

6	   11	   13,50%	  
	  

7	  Mycket	   56	   69,10%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
6,5	  

Fråga	  8	   Antal	  	   Andel	  
	  1	  Inte	  

alls	   16	   19,70%	  
	  2	   16	   19,70%	  
	  3	   13	   16%	  
	  4	   21	   25,90%	  
	  5	   12	   14,80%	  
	  6	  Nästan	  

Mycket	   3	   3,70%	  
	  Totalt	   81	   	  	   Snitt	  3,1	  
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Påståendet tillhör de yttre motivationsfaktorerna enligt SDT- teorin. Diagrammet över resultatet 

visar att svarsfrekvensen är nästintill jämlika i nedre skiktet av skalan. Värdet visar att endast 

en fastighetsmäklare har kryssat för en 7:a på skalan. Snittet är 3,1 och är en aning under 

mittpunkten. Vid jämförelse mellan alla påståenden i undersökningen har det här påståendet 

fått lägst snittpoäng, alltså överlag det som fastighetsmäklarna blir minst motiverade av.  

Fråga 13. Diagram 14 

 

 

 Även denna fråga inom image resulterade i ett lågt värde. De flesta av fastighetsmäklarna 

anser att följa de senaste modetrenderna inte är av stor vikt vid att motivera sig ytterligare. 

Snittet är 3,3 och är långt ifrån den maximala nivån men strax under medelvärdet. Diagrammet 

visar en jämn fördelning på mäklarnas åsikter. Det är endast en person som har värderat 

betydelsen av modetrenderna till en 7:a, medan 26 personer har röstat på en 4:a.  

4.4.6 Samhällsförbättring 
 
Fråga 9. Diagram 15 

 

Fråga	  13	   Antal	  	   Andel	  
	  1	  Inte	  alls	   11	   13,50%	  
	  2	   15	   18,50%	  
	  3	   14	   17,20%	  
	  4	   26	   32%	  
	  5	   10	   12,30%	  
	  6	   4	   4,90%	  
	  7	  Mycket	   1	   1,20%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
3,3	  

Fråga	  9	   Antal	   Andel	  
	  1	  Inte	  alls	   1	   1,20%	  
	  2	   1	   1,20%	  
	  3	   2	   2,40%	  
	  4	   14	   17,20%	  
	  5	   18	   22,20%	  
	  6	   27	   33,30%	  
	  7	  Mycket	   18	   22,20%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
5,5	  
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Till skillnad från förgående tema om image där resultatet visade sig vara relativt jämlikt på 

nedre delen av skalan så syns det på denna fråga att majoriteten av svaren ligger på övre delen. 

Snittet är över mittpunkten på 5,5, vilket innebär att majoriteten av mäklarna menar att de är 

villiga att hjälpa sina medmänniskor utan att kräva något i gengäld för att motiveras. Några 

enstaka personer uppger en låg siffra, att de alltså kräver något i gengäld om de hjälper någon i 

behov av hjälp alternativt inte hjälper någon. 

 
Fråga 16. Diagram 16 

 

 

Denna fråga visar i stort sett samma resultat som förgående frågan under samma tema. Snittet 

ligger på 5,4 och det förklarar i sin tur att fastighetsmäklarna överlag uppskattar och drivs av att 

bidra till andra individers förbättringar. Liksom tidigare fråga inom samma tema svarar några 

enstaka personer att de inte känner drivkraft av att hjälpa andra förbättra sina liv.  

 
4.4.7 Hälsa 
 
Fråga 10. Diagram 17 

Hälsa är den sjunde och sista motivationsfaktorn som 

Fråga	  16	   Antal	  	   Andel	  
	  2	  Medel	   1	   1,20%	  
	  3	   2	   2,40%	  
	  4	   12	   14,80%	  
	  5	   25	   30,80%	  
	  6	   27	   33,30%	  
	  7	  Mycket	   14	   17,20%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
5,4	  

Fråga	  10	   Antal	  	   Andel	  
	  

3	  Medel	   2	   2,40%	  
	  

4	   2	   2,40%	  
	  

5	   13	   16%	  
	  

6	   24	   29,60%	  
	  7	  

Mycket	   40	   49,30%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
6,2	  
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varken ingår i inre eller yttre motivationer utan någonstans mitt emellan, den kan anses vara 

både yttre och inre. Resultatet på frågan visar att fastighetsmäklarna över lag tycker att det är 

viktigt att ha en god fysisk hälsa. Resultatet ger en tydlig bild där ett fåtal av de som svarar 

anser att vikten av fysiskhälsa inte är av stor betydelse.  Det är ingen person som angett ett 

lägre svar än skalans mittpunkt.  

 

Fråga 14. Diagram 18 

 

 

Resultatet på den här frågan visar tydligt att fastighetsmäklarna tycker att hälsa är en viktig 

faktor.  Snittet är på 5,9 där endast fem personer har värdesatt hälsan lägre än andra och röstat 

på en 3:a eller 4:a. Ingen person som besvarat enkäten har gett påståendet lägre än en trea, tre är 

strax under mitten av skalan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga	  14	   Antal	  	   Andel	  
	  

3	  Medel	   1	   1,20%	  
	  

4	   4	   4,90%	  
	  

5	   22	   27,10%	  
	  

6	   25	   30,80%	  
	  

7	  Mycket	   29	   35,80%	  
	  

Totalt	   81	   	  	  
Snitt	  
5,9	  
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5. Analys 
I följande avsnitt sammanställer vi vår undersökning med hjälp av teorier av tidigare 

förklarade modeller. Stycket kommer även presentera våra tolkningar av de olika resultaten vi 

kommit fram till med hjälp av undersökningen. 

Liksom tidigare har vi delat upp vår analys enligt de sju kategorierna som finns inom 

Aspiration Index. Resultatet på undersökningen presenteras här även i linjediagram uppdelat 

per kategori för att förtydliga analysen av materialet. Vi avslutar med en analys av de tre olika 

teorierna som vi använt i tolkningar på resultatet. 

 

5.1 Resultat av val på metod 

Vi undersökte vad fastighetsmäklare motiveras av med hjälp av Aspiration Index. Resultatet 

påvisar generellt att de faktorerna som klassas som inre faktorer påverkar i större utsträckning 

än de yttre faktorerna. Den faktorn som fick högst prioritet på enkätundersökningen var som 

väntat meningsfulla relationer. Att exempelvis ha goda vänner och familj. Det är något som är 

viktigt i både privatliv och yrkeslivet. Det var ingen faktor som vi frågade om som fick låga 

poäng av de som svarat men den faktorn som gav lägst prioritet var berömmelse. Lite oväntat 

då vi trodde det skulle vara en större motivationsfaktor för fastighetsmäklare att bli igenkänd.  

Prioritetsordningen av motivationsfaktorer enligt resultatet av enkätundersökningen:  

1. Meningsfulla relationer 

2. Personlig utveckling 

3. Hälsa 

4. Samhällsförbättringar 

5. Förmögenhet 

6. Image 

7. Berömmelse 
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5.2 Personlig utveckling 
Fråga 1 och 6 i enkäten  

Det sammanställda resultatet av undersökningen visar att fastighetsmäklarna som svarat på 

enkäten tycker det är viktigt att känna en personlig utveckling. Något som vi inte tror är 

speciellt för yrkesgruppen utan något som är mer eller mindre viktigt för alla individer, 

speciellt för människor som satsar på en yrkeskarriär och vill prestera. Eftersom 

fastighetsmäklaryrket allt som ofta har provisionslön, alltså får lön efter prestation kan det vara 

en förklaring till varför individerna tycker det är så viktigt med personlig utveckling, individen 

måste hela tiden prestera.   

 

Diagram 19 – Personlig utveckling. 

 

Linjediagrammet ovan som visar samband inom samma kategori visar att det värderas högra att 

ha meningsfulla relationer än att lära sig nya saker. De båda begreppen har fått hög prioritet av 

personerna som besvarat enkäterna.  
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5.3 Förmögenhet  
Fråga 2, 5, 11 och 17 i enkäten 

Vi anser att resultatet på dessa frågor kan ha blivit olika på grund av att personerna som svarat 

på undersökningen befinner sig i olika situationer i livet, En del att uppnått sitt ekonomiska mål 

medens andra fortfarande jobbar för det. Individer som redan har uppnått sitt uppsatta mål är 

inte beroende av att jobba för ökad förmögenhet längre. Medan andra mäklare strävar efter att 

nå upp till sina mål för att bli förmögen av sitt yrke. 

 

Detta förklarar i sin tur av att yttre drivkrafter så som förmögenhet påverkar individer olika. 

 

Vi har även funderat på att svaren kan ha påverkats av att det i den svenska kulturen anses vara 

opassande att säga att man vill bli förmögen och tjäna mycket pengar. Som följd av det kan 

personer tänk att svara en högre siffra än de faktiskt gjort och det påverkar resultatet på 

undersökningen. Vare sig individen är förmögen eller inte så underlättar det för alla människor 

att ha tillgång till pengar, oberoende av vilken samhällsklass personen tillhör. Men en person 

som är mer beroende av pengarna kan troligtvis motiveras starkare av mer pengar.  

  

Att ha ägodelar istället för pengar kan vara viktigt för en del individer. Vi förstår att frågorna 

gällande ekonomi och ägodelar gav ett väldigt spritt resultat då det är väldigt individuellt. 

 

Diagram 20 – Förmögenhet 
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De olika begreppen inom kategorin har fått liknande svar och endast ett begrepp som utmärker 

sig inom kategorin, att ha dyra ägodelar (röd linje) har fått många få röster på hög prioritet, 

men fler röster på lägre prioritet. Annars har de andra tre begreppen sitt högsta typvärde mellan 

4 och 5.  

 

Resultatet visar att det är viktigare för fastighetsmäklare att bli ekonomisk framgångsrik (grön 

linje) än att bli förmögen (blå linje). Resultatet mellan de båda låg väldigt lika men utgjorde 

ändå en skillnad, trots att begreppen kan ses som synonymer mot varandra. Troligtvis för att 

begreppet om att kunna köpa det individen önskar inte är något som prioriteras högt.  

 

5.4 Berömmelse  
Fråga 3 och 18 i enkäten 

Resultatet av dessa faktorer tror vi skulle se olika ut om undersökningen skulle gälla privatliv 

eller yrkesliv. Det finns säkerligen mäklare som identifierar sig med sitt yrke så de ej skiljer 

mellan yrkesliv och privatliv. Den faktiska arbetstiden kan ibland förenas med privatlivet 

genom att det oftast förväntas att fastighetsmäklaren skall svara i telefon och mail även efter 

ordinarie arbetstid. 

 

Diagram 21 – Berömmelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet mellan frågorna om att vara beundrad eller välkänd skiljer sig endast åt med några få 

procentenheter. Det kan vara så att uttrycken upplevs som synonymer, alternativt beroende av 

varandra. Exempelvis om en person är välkänd för något positivt så är ofta han eller hon då 

beundrad av många.  
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Vi tror att de båda påståendena kan ha tolkats gälla antingen privatliv eller yrkesliv. Att vara 

välkänd i yrkeslivet är oftast viktigt som fastighetsmäklare för att bygga en stor kundkrets och 

där igenom bli framgångsrik. Har personen däremot tolkat frågan gällande privatlivet blir 

svaret troligtvis det motsatta. Där av tror vi att fastighetsmäklarna har svarat så olika på den sju 

siffriga skalan.  

 

5.5 Meningsfulla relationer  
Fråga 4, 7, 12 och 15 i enkäten  

 

Diagram 22 – Meningsfulla relationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat tillhör inre motivationsfaktorer och är den av ämnena där frågorna fått högst snittbetyg. 

Som linjediagrammet visar är resultaten på de fyra olika begreppen väldigt lika. Vi tror det 

beror på att dels för de flesta människor värderar meningsfulla relationer högt. Men vi tror även 

att det kan vara ett högt snittbetyg på grund av att det är oberoende av andra faktorer så som 

inkomst, liv, kultur.  

 

Det som kan skilja individernas åsikter mot varandra är att man känner behov av både vänner 

och kärlek, eller att personen faktiskt känner behov av båda faktorerna. Detta kan dock vara av 

stor betydelse även för relationer mäklarna emellan, då detta påvisar oss ett resultat i 

mäklaryrket som inte är så självständigt som vi förmodat. 

 

Fastighetsmäklarnämnden visar på att det är relativt vanligt att en fastighetsmäklare bara jobbar 

med yrket en period i livet och inte hela sitt yrkesverksamma liv. De åren som arbetsför 
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fastighetsmäklare kan vara allt som ofta intensiva år då bestående relationer kan vara något som 

hamnar i skuggan av karriären. 

 

Gällande påståendet om att känna sig älskad av någon som man själv älskar, tror vi att det är 

relativt få personer i världen som inte vill bli älskade eller älska. Människan är en social varelse 

och har behov av samhörighet till andra. Vi tror dock att det finns personer som gör ett aktivt 

val att inte vilja ha djupa bestående relationer. Det låter både tråkigt, svårt och ej hållbart 

långsiktigt.  

 

5.6 Image  
Fråga 8 och 13 i enkäten  

Gällande sammanställningarna i det här ämnet hamnar snittvärdet på svaren under mittpunkten 

på skalan.  

 

Vi anser att alla försäljningsyrken kräver mer eller mindre självförtroende och självsäkerhet. 

Speciellt ett yrke med provision där individen måste prestera för att få lön. Det kan vara så att 

mäklarna redan känner en självsäkerhet för att prioritera denna fråga högre. Det finns även en 

vinkling på påståendet att om individen är säker i sig själv påverkas inte självförtroendet av 

trender eller hur andra upplever individen.    

 

Resultatet angående påståendet om det är viktigt att andra kommenterar hur attraktiv man är 

tyder på att de inte tar så stor hänsyn till andras åsikter. Troligtvis för att fastighetsmäklarna 

känner säkerhet i sig själva. Alla människor blir säkerligen glada för beröm men inget 

personerna som besvarat enkäten känner behov eller är beroende av.  

 
Diagram 23 – Image 
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Dessa frågor tror vi kan upplevas medelmåttliga, varken viktiga eller oviktiga. De både 

begreppen inom kategorin har nästan gett identiska resultat, det är liten skillnad mellan de båda 

linjerna i diagrammet ovan.  

 

Vi skulle vilja säga att det är viktigt för en fastighetsmäklare att vara propert uppklädd i jobbet, 

det förmedlar positiva intryck och förtroende för kunden.  

 

5.7 Samhällsförbättring  
Fråga 9 och 16 i enkäten  

Att hjälpa andra förbättra sina liv är en fin fråga att värdera högt, men frågan skulle kunna 

fördjupas gällande vad som krävs och hur hjälpen ska ske. Vi tror att resultatet skulle variera 

om det krävdes någon större prestation. Svenska Mäklarhuset som är ett av företagen som vi 

har gjort undersökningen tillsammans med bidrar med pengar till hjälporganisationen SOS 

Barnbyar. Eventuellt känner fastighetsmäklarna som anställda att det känns tillräckligt att 

företaget gör det.  

 

En syn på yrket är att fastighetsmäklare hjälper till och underlättar för personer vid jobbiga och 

svåra situationer. Det permanentboende är en väldigt viktig byggsten för individer, speciellt då 

det är en stor påverkan på privatekonomin. En fastighetsmäklare kommer ofta i kontakt med 

människor vid skilsmässa, dödsbon eller behov av större boende. Fastighetsmäklaren kan då 

vara till stor hjälp och underlätta för individerna. Något som tillhör yrkets vardag. Dock 

förväntar sig individen betalt i gengäld för sina tjänster.  

 

Diagram 24 – Samhällsförbättring 
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Vid jämförelse mellan begreppen inom samma kategori som linjediagrammet visar är de 

väldigt lika, Frågan om att bistå andra med hjälp har fått en aning högre prioritet. Det kan tyda 

på att personerna som besvarat enkäten har sett påståendena som synonymer till varandra.   

 

5.8 Hälsa  
Fråga 10 och 14  

Resultatet gällande god fysisk hälsa kan jämföras med resultatet på frågorna om meningsfulla 

relationer. Båda motivationsfaktorerna har fått väldigt höga betyg av de som besvarat enkäten. 

Hälsa kan vara av stor betydelse för mäklare med tanke på att de ständigt cirkulerar kring olika 

personliga kundmöten och en del människor anser att det fysiska utseendet kan ha stor 

påverkan i kundrelationer. Dock har frågorna om utseende och att vara attraktiv ovan fått lågt 

resultat i undersökningen. 

 

Det är allmänt känt i dagens samhälle att individen mår bättre av att hålla sig hälsosam. Det kan 

ses som en trend att motionera och äta bra mat. Förutom att det anses som en trend har det 

påverkan på kroppens olika hälsovärden. Som påverkar både ork och livslängd.  

Vetenskapen om hur god hälsa påverkar kroppen och individen tror vi har gett de här 

faktorerna sitt höga värde. 

 

Diagram 25 – Hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De båda begreppen inom kategorin hälsa fick väldigt lika svar, näst intill identiska. Det kan ses 

som att de båda tolkas som synonymer av personerna som besvarat enkäten.   
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5.9 Inre och yttre motivationsfaktorer 

Vi tycker att yttre motivationsfaktorer är mer individualiserade medan de inre 

motivationsfaktorerna är generaliserbara. Detta för att resultatet av diagrammen påvisar att 

snittet av kategorier som ingår i inre faktorn dvs. meningsfulla relationer, personlig utveckling 

och samhällsförbättring håller en hög gemensam nivå. Vi anser att det är flera 

fastighetsmäklare som är eniga om att inre faktorer prioriteras i högre grad än yttre faktorer. Vi 

tycker dock att svarsfrekvensen i yttre motivationsfaktorer framhäver variation mellan olika 

svar med tanke på att genomsnitten av alla yttre kategorier blir lägre än inre faktorer, samtidigt 

som det sker omväxling på svaren av de enskilda frågorna. Hälsa är den kategori som ingår i 

både inre och yttre faktorer och genomsnitten av dessa två frågor av hälsa visar en hög 

prioritering. Anledningen till detta tror vi är att hälsa är något som betraktas som ett nödvändigt 

behov för samtliga individer.  

5.10 Våra empiriska resultat i teoretiskbelysning  

Som teorin förklarat kan vi inte annat än att hålla med om att Abraham Maslow är en av 

grundarna till humanistisk psykologi. Redan i grundskolan får man lära sig om Maslows 

behovstrappa som grund till motivation.   

Resultatet från enkätundersökningen vi genomfört med vägledning av SDT kan även analyseras 

med hjälp av behovstrappan. De första två stegen gällande fysiska behov och trygghet antar vi 

är uppfylld av nästintill alla som bor i det svenska samhället. Tredje steget som handlar om 

gemenskap och kan jämföras med frågan om meningsfulla relationer. Fjärde steget, 

uppskattning kan jämföras med samtliga yttre motivationsfaktorer från Aspiration Index. 

Översta och sista steget i behovstrappan handlar om att nå ett självförverkligande. Det som 

Maslow menade att få individer uppnår. Vi tycker inte det steget har någon direkt jämförelse 

enligt Aspiration Index.  

Av enkätundersökningen ser vi likheter och drar slutsatsen att de flesta fastighetsmäklare 

motiveras till att nå de fyra första stegen på behovstrappan men steg fem har varit svårare att 

utläsa, men vi förstår Maslows teori om att få personer att motiveras till att nå den översta 

nivån.  

Steven Reiss tillhör de modernare psykologerna som vi skulle vilja säga har utvecklat Maslows 

behovstrappa. Vi ser likheter och Reiss har egentligen inte lagt till någon egenskap i sin modell 

utan brutit ner faktorerna i flera, mer detaljerat. Till skillnad från Maslows behovstrappa är att 

Reiss inte har värderat egenskaperna. 
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Vi ser även likheter med Aspiration Index från SDT och vill påstå att nästan alla faktorer 

därifrån återfinns i Reiss lista över motivationsfaktorer. Det är bara en faktor från Reiss som vi 

inte återfinner i Aspiration Index, vilken är hämnd.  Vi förstår hans påstående om att känslan 

om hämnd kan motivera ett utförande. Dock är motivationen negativ laddad för att vara med i 

Aspiration Index som i mycket är positivt laddad. 
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6. Slutsats 
Detta kapitel har till uppgift att visa på kopplingen mellan teorin och resultatet. Teorin om 

Self- Determination Theory och de andra modellerna som vi har förklarat tidigare och 

resultatet på vår enkätundersökning skall här knytas samman som en sista del av det här 

arbetet.  

______________________________________________________________________ 

Kjell Bergqvists karaktär Kaj i TV-serien Mäklarna föreläser för en klass om hur de ska blir 

framgångsrika som fastighetsmäklare: ”Om du bara har 10 000 kvar på kontot, köp en 

Armanikostym! Det lönar sig. Signalerar den här killen vet vad han håller på med”. 

(Malmström, 2007) Resultatet på undersökningen visar på att det finns fler faktorer än så som 

motiverar en fastighetsmäklare i yrket och sedan påverkar till att bli en framgångsrik. 

6.1 Sammanfattande slutsats 

Mäklaryrket är ett hårt yrke där fastighetsmäklare ständigt behöver vara uppe i varv för att bli 

framgångsrika och skapa relationer med potentiella kunder. Det vi redan visste innan 

undersökningen var att mäklaryrket var ett väldigt så självständigt yrke där man oftast tar eget 

ansvar som fastighetsmäklare. Meningsfulla relationer är en kategori som ingår bland de inre 

motivationsfaktorerna, där resultatet visar en ganska hög prioritering bland registrerade 

mäklarna, detta kan uppfattas och anses vara ett nödvändigt behov mot kunder.  

Om vi fick möjligheten att korrigera undersökningen som vi använt oss av, att kunna lägga till 

en egenskap som vi anser är relevanta för fastighetsmäklaryrket och som vi anser att Aspiration 

Index inte fokuserar på. Egenskapen vi tänker på är att fastighetsmäklarna ska känna 

uthållighet. Med detta menar vi att känna tålamod är av stor betydelse i mäklaryrket i och med 

att det är ett yrke som är väldigt konjunkturkänsligt. Ett exempel är lågkonjunkturen som 

varade år 2010 - 2011 som har resulterat i färre registrerade fastighetsmäklare (Se bilaga 3). Av 

denna anledning anser vi att det är viktigt att fastighetsmäklarna bör ha en brinnande vilja för 

yrket för att kunna överleva även en lågkonjunktur på bostadsmarknaden.  

De tre olika modellerna: SDT, Maslows behovstrappa och Steven Reiss 16 punktsmodell. De 

fokuserar alla på faktorer som individen motiveras av. De olika skolorna varierar i antal 

faktorer och vilka faktorer de fokuserar på. SDT och Maslows behovstrappa fokuserar på några 

färre faktorer för att visa på vad som motiverar individen medens Reiss modell fokuserar på 
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drygt dubbelt så många faktorer. Logiskt sätt borde det vara så att antingen modeller med få 

faktorer missar viktiga delar i sin modell, alternativt att Reiss modell med fler faktorer har tagit 

med för många egenskaper. Det är svårt att säga vem som egentligen har rätt utan idag tillhör 

de olika skolor att förlita sig på.  

Vår undersökning skulle kunna utvecklas genom att göra liknande undersökning fast genom 

intervjuer för att få en mer detaljerad analys på problemformuleringarna. Den skulle även 

kunna utvecklas genom att jämföra motivation och de faktiska intjänade pengarna för en 

period, då för att se om motivationen ändras beroende på hur det går i arbetet.  

Modellen från Aspiration Index kan användas i liknande undersökningar. Om en undersökning sker på 

annat yrke, exempelvis annat säljyrke skulle en jämförelse med vårt resultat lätt kunna genomföras. 



 

 40 

7. Referens 
 

Aspirations Index. (n.d.). Retrieved April 25, 2012, from 

http://www.selfdeterminationtheory.org/questionnaires/10-

questionnaires/52 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. 

Rochester, NY: University of Rochester Press. 

Eriksson, L. T., & Wiedersheim-Paul Finn. (2006). Att utreda, forska och 

rapportera. Malmö: Liber. 

Fastighetsmäklare, mäklare i Stockholm - Svenska Mäklarhuset. (n.d.). 

Retrieved May 31, 2012, from 

http://www.svenskamaklarhuset.se/web/Hem.aspx 

Fastighetsmäklarlagen, Pub. L. No. 2011:666 (2011). 

Gagn�, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work 

motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–362. 

doi:10.1002/job.322 

Giddens, A. (1979). Central problems in social theory  : action, structure, and 

contradiction in social analysis. Berkeley: University of California Press. 

Grauers, P. H. (2010). Fastighetsmäklaren : en vägledning. Stockholm: 

Norstedts juridik. 

Home. (n.d.). Retrieved May 1, 2012, from 

http://www.selfdeterminationtheory.org/ 

Informationsmaterial. (n.d.). Retrieved April 25, 2012, from 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1649 

LTS - Psykologi A. (n.d.). Retrieved May 31, 2012, from 

http://www.lartecken.se/psykologi_a/psykologi_a_3_2.html 



 

 41 

Malmström, U. (2007). Mäklarna. 

Maslow | Hierarchy of Needs. (n.d.). Retrieved April 18, 2012, from 

http://www.simplypsychology.org/maslow.html 

Maslow, A. H., & Frager, R. (1987). Motivation and personality. New York: 

Harper and Row. 

Maslow’s Hierarchy of Needs - Motivation Theory. (n.d.). Retrieved April 29, 

2012, from http://www.abraham-

maslow.com/m_motivation/Hierarchy_of_Needs.asp 

McClelland, D. C. (1987). Human motivation. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

motivation | Nationalencyklopedin. (n.d.). Retrieved May 31, 2012, from 

http://www.ne.se/lang/motivation 

Mäklare Söderort - Svenska Mäklarhuset. (n.d.). Retrieved April 15, 2012, from 

http://www.svenskamaklarhuset.se/web/Om_oss.aspx 

Mäklarhuset - Kort om Mäklarhuset. (n.d.). Retrieved April 25, 2012, from 

http://www.maklarhuset.se/Om/Default.aspx 

Mäklarhuset - Mäklarhuset - Rikstäckande, fastighetsmäklare, 

bostadsmäklare, mäklare, fastighetsförmedling, fastighetsbyrå. (n.d.). 

Retrieved May 31, 2012, from http://www.maklarhuset.se/ 

Mäklarhuset byter grafisk profil och lanserar ett nytt sätt att arbeta som 

fastighetsmäklare | Cision Wire. (n.d.). Retrieved May 5, 2012, from 

http://www.cisionwire.se/maklarhuset/r/maklarhuset-byter-grafisk-

profil-och-lanserar-ett-nytt-satt-att-arbeta-som-

fastighetsmaklare,c9178781 

Notar Mäklare - Vi förmedlar bostadsrätt, villa & tomt. (n.d.). Retrieved May 

31, 2012, from http://www.notar.se/ 



 

 42 

Om Notar. (n.d.). Retrieved April 20, 2012, from 

http://www.notar.se/kontakta-oss/om-notar 

Psykologiguiden - Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta 

förklaringen till ordet här. (n.d.). Retrieved May 18, 2012, from 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Steven+Reiss 

Reiss Profile basic desire. (n.d.). Retrieved April 29, 2012, from 

http://www.reissprofile.eu/basicdesire 

Reiss, S. (2004). Multifaceted Nature of Intrinsic Motivation: The Theory of 16 

Basic Desires. Review of General Psychology, 8(3), 179–193. 

doi:10.1037/1089-2680.8.3.179 

Reiss, S., & Wiltz, J. (2004). Why People Watch Reality TV. Media Psychology, 

6(4), 363–378. doi:10.1207/s1532785xmep0604_3 

Rijavec, M., Brdar, I., & Miljković, D. (2011). ASPIRATIONS AND WELL-BEING: 

EXTRINSIC VS. INTRINSIC LIFE GOALS. Drustvena istrazivanja, 20(3 

(113)), 693–710. doi:10.5559/di.20.3.05 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic 

Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 

25(1), 54–67. doi:10.1006/ceps.1999.1020 

Trost, J., & Hultåker, O. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Koestner, R. (2008). Reflections on self-

determination theory. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 

49(3), 257–262. doi:10.1037/a0012804 

Yilmaz, G., & Ahlstedt, T. Säljträning med Fastighetsbyråns säljcoach och 

toppmäklare (2012). Högskolan i Gävle: Högskolemäklarna. 

Yrken A-Ö - Arbetsförmedlingen. (n.d.). Retrieved from 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-



 

 43 

framtid/Yrken-A-O.html?url=-

491989159%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D87&sv.url

=12.78280711d502730c1800072 

 



 

 44 

8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1  
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8.2 Bilaga 2 
 
Förklaring till enkätfrågor 

 

 Fråga  Tema    Inre  Yttre 

1. Att lära sig nya saker? Personlig utveckling X 

2. Att bli en förmögen person? Förmögenhet    X 

3. Att mitt namn är välkänt bland många 
  personer? Berömmelse  X 

4. Att ha goda vänner som jag kan lita på? Meningsfulla relationer X 

5. Att ha dyra ägodelar? Förmögenhet X 

6. Att kunna se tillbaka på mitt liv som  
 meningsfullt och fulländat?  Personlig utveckling X 

7. Att dela mitt liv med någon jag älskar? Meningsfulla relationer X 

8.  Att människor ofta kommenterar hur  
  attraktiv jag är? Image X 

9. Att bistå människor i behov av hjälp  
 utan att kräva något i gengäld? Samhällsförbättring X 

10. Att ha en tillfredställande god fysisk hälsa? Hälsa ßXà 

11. Att vara ekonomiskt framgångsrik? Förmögenhet X 

12. Att ha djupa bestående relationer? Meningsfulla relationer X 

13. Att följa de senaste modetrenderna? Image X 

14. Att hålla mig hälsosam? Hälsa ßXà 

15. Att känna att det finns människor som  Meningsfulla relationer X 
 älskar mig, som jag också älskar?   

16. Att hjälpa andra förbättra sina liv? Samhällsförbättring X 

17. Att ha tillräckligt med pengar för att köpa  Förmögenhet X 
 allt jag vill ha? 

18. Att bli beundrad av många olika människor? Berömmelse X 
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8.3 Bilaga 3 

 

Statistik Fastighetsmäklarnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


