
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivationens inverkan på  

mäklares tidsplanering 
 

En tvärsnittsstudie om Self-Determination Theory och Time Management 

 
 

Josefin Lindberg & Annika Helgesen 

 

2013 
 

 

 

 

Examensarbete, C-nivå, 15 hp 

Organisation och ledarskap 

Examensarbete i företagsekonomi 

Fastighetsmäklarprogrammet 

 

 

 

 

Handledare: Jonas Kågström 

Examinator: Aihie Osarenkhoe 



 

 

Förord  
 Vi vill här framföra stort tack till vår handledare Jonas Kågström för 

hans fantastiska engagemang och hans ständigt motivationshöjande 

handledarmöten. Han har verkligen ställt upp för oss i vått och torrt. 

Vidare vill vi rikta ett tack till Elisabeth Fogelström för att vi fick 

möjligheten att genomföra denna studie samt hjälpen med att 

distribuera enkäten. Naturligtvis vill vi även tacka fastighetsmäklarna 

på Svensk Fastighetsförmedling som valt att delta i vår 

enkätundersökning. Tack för ett gott samarbete, utan er hade denna 

studie aldrig varit möjlig att genomföra! 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING  
 

 

Titel: Motivationens inverkan på mäklares tidsplanering – En 

tvärsnittsstudie om Self-Determination Theory och Time Management 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Josefin Lindberg & Annika Helgesen  

 

Handledare: Jonas Kågström  

 

Datum: 2013 – Juni  

 

Syfte: Vårt syfte är att analysera hur inre- och yttre motivation (Self-

Determination Theory) och användning av tidsplaneringsverktyg 

(Time Management) interagerar inom Svensk Fastighetsförmedling. 

Vidare syftar studien till att analysera de eventuella kopplingar mellan 

Self-Determination Theory och Time Management som studien 

frambringar. 

 

Metod: Studien är av kvantitativ art och med grund i tidigare 

forskning utformades en enkät med totalt 38 frågor. Enkäten har 

konstruerats i Google Drive och distribuerats till respondenterna via e-

post genom vår kontaktperson på Svensk Fastighetsförmedling. Totalt 

erhölls 303 enkätsvar, vilket innebar en svarsfrekvens på 38 %. 

Enkätsvaren har analyserats med hjälp av en korrelationsanalys och en 

faktoranalys.    

 

Resultat & slutsats: Vår empiriska studie resulterade i viktiga 

upptäckter avseende mäklares motivation och deras inställning till 

tidsplanering. Det som främst driver mäklarna visade sig vara den inre 

motivationsfaktorn meningsfulla relationer. Gällande tidsplanering 

fann vi bland annat att majoriteten av mäklarna upprättar listor över 

saker som ska göras. Faktoranalysen verifierar kategoriuppdelningen 

inom SDT, trots att indelningen av subkategorierna inte stämmer 



 

 

överens till fullo, medan TM inte stämde lika väl överens med dess 

teoretiska grund.  

 

Förslag till vidare forskning: Det vore intressant att genomföra 

denna studie på andra mäklarbyråer för att se om de får liknande 

resultat, vilket leder att vår studies reliabilitet höjs och resultaten kan 

därmed generaliseras. Det skulle även vara intressant att bredda 

forskningen till helt andra branscher för att se om sambandsmönster 

kan utläsas även där. En annan vinkling kan vara att genomföra denna 

studie med en kvalitativ metod för att få djupare kunskaper om varför 

respondenterna anser som de gör. 

 

Uppsatsens bidrag: Att undersöka kopplingen mellan teorierna SDT 

och TM är den första studien av sitt slag och vår studie bidrar därmed 

till utveckling av de två teorifälten. Studien kan även bidra till att 

företagsledare inser vikten av att veta vad sina anställda motiveras av 

och hur bra de är på att planera sin tid. Med vetskap om detta kan de 

individanpassa sitt ledarskap, vilket kan öka de anställdas välmående 

och prestation.    

 

Nyckelord: Motivation, Self-Determination Theory, tidsplanering, 

Time Management, Svensk Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare  

 

  



 

 

ABSTRACT  
 

 

Title: The motivations impact on real estate agents Time Management 

- A cross-sectional study of Self-Determination Theory and Time 

Management 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration  

 

Authors: Josefin Lindberg & Annika Helgesen  

 

Supervisor: Jonas Kågström  

 

Date: 2013 – June 

 

Purpose of study: Our purpose is to analyze how internal and 

external motivation (Self-Determination Theory) and the use of time 

planning tools (Time Management) interact within Svensk 

Fastighetsförmedling. Furthermore, the study aims to analyze the 

possible links between Self-Determination Theory and Time 

Management that the study produces. 

 

Method: The study is quantitative and based on previous research we 

designed a questionnaire with a total of 38 questions. The 

questionnaire was designed in Google Drive and distributed to the 

respondents via email through our contact at Svensk 

Fastighetsfömedling. A total of 303 responses were obtained, 

representing a response rate of 38 %. The survey responses were 

analyzed using a correlation analysis and a factor analysis.   

 

Result & Conclusions: Our empirical study resulted in important 

discoveries regarding real estate agents motivation and their attitude to 

time management. The main motivation factor of the real estate agents 

was found to be the internal motivation factor called meaningful 

relationships. Regarding time planning, we found among other things 

that the majority of real estate agents establish to-do-lists. The factor 



 

 

analysis verifies the category classification of SDT, despite that the 

classification of subcategories is not confirmed to the fullest, while 

TM was not consistent with its theoretical basis.   

 

Suggestions for further research: It would be interesting to 

implement this study at other real estate agencies to see if they get 

similar results, which would increase our study's reliability and our 

results could therefore be generalized. It would also be interesting to 

expand the research to other industries to see if patterns also can be 

seen there. Another approach might be to implement this study with a 

qualitative method to gain a deeper understanding to why the 

respondents feel the way that they do.   

 

Contribution of the thesis: Studying the link between the theories of 

SDT and TM is the first of its kind, and our study contributes to the 

development of the two theory fields. The study may also help 

business leaders understand the importance of knowing what their 

employees find motivating and how well they plan their time. 

Knowing this, they can individualize their leadership, which can 

increase employee well-being and performance. 

 

Key words: Motivation, Self-Determination Theory, time planning,  

Time Management, Svensk Fastighetsförmedling, real estate agents 
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1. Inledning 
Följande kapitel avser att presentera examensarbetets syfte. Det kan 

ses som en introduktion till studien där bakgrund, syfte, 

frågeställningar och avgränsningar behandlas.  

 

 

1.1 Bakgrund 
”En tanke om tid, kanske den vanligaste, är att dygnet är för kort. En 

tanke om sysslor, kanske också den vanligaste, är att de är för många. 

Med större nätverk av bekanta och ett aldrig sinande utbud av 

aktiviteter blir behovet av tidsplanering också större. Tiden ligger i 

tiden.”(Åkesson 2012-02-20) 

 Precis som citatet anger är tidsplanering ett aktuellt samtalsämne i 

dagens samhälle. Detta är dock inget nytt fenomen menar Pfeffer & 

DeVoe (2012, s.47), utan det uppmärksammades redan under den 

industriella revolutionen. Pfeffer och DeVoe (2012, s.47) beskriver 

vidare att en av de viktigaste och mest bestående förändringar som 

skapats av just den industriella revolutionen är införandet av 

organisatoriska metoder för att främja människors fokus på effektiv 

tidsanvändning.  

 Förr i tiden när människor var egenföretagare tenderade de inte att 

styras lika mycket av klockan. Istället arbetade de tills alla nödvändiga 

uppgifter var slutförda eller tills de hade tjänat så mycket som de ville 

från sitt arbete (Clawson 1980). När människor sedan blev anställda 

arbetade de för löner och inte bara för att slutföra jobb. Eftersom 

arbetsgivarna gav sina anställda löner huvudsakligen utifrån hur 

mycket tid de tillbringade på arbetet, blev frågan om hur de anställda 

använde sin tid på jobbet central (Pfeffer & DeVoe 2012, s.49).  

 Ett sätt att planera sin tid och på så vis känna kontroll är genom att 

utöva Time Management (TM). Britton och Tesser (1991) beskriver 

Time Management som praktisk användning av olika 

planeringsverktyg. Det kan till exempel vara att prioritera 

arbetsuppgifter eller att skriva ner olika mål. Fördelen med TM är att 
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det kan effektivisera dispositionen av tid, vilket kan leda till att 

individer upplever mindre stress och ökar sin produktivitet 

(Zampetakis, Bouranta & Moustakis 2010). 

 För att kunna jobba tidseffektivt är det även viktigt att känna 

motivation till sitt arbete. En motivationsteori som är på frammarsch 

är Self- Determination Theory (SDT), där samspelet mellan en 

människas inre- och yttre drivkrafter utgör den teoretiska basen. Den 

grundläggande tanken inom SDT är att människan har tre medfödda 

och allmänna psykologiska behov, vilka är autonomi, samhörighet och 

kompetens. Det behövs en pågående tillfredsställelse mellan dessa tre 

behov för att en människa ska uppleva välmående och fungera 

optimalt (Deci & Ryan, 2000, s.229).  

 Att Time Management och Self-Determination Theory är aktuella 

ämnen vittnar även en sökning via Google Scholar om. Sökorden 

”Time Management” gav 22 300 träffar och ”Self-Determination 

Theory” resulterade i 11 500 träffar (Google Scholar 2013-03-06). 

Värt att poängtera är att alla dessa artiklar är skrivna från år 2009 och 

framåt. 

 Våra erfarenheter bekräftar att tidsplanering och motivation är 

aktuella element i dagens samhälle och inte minst inom 

fastighetsmäklarbranschen. Dålig tidsplanering och låg 

motivationsnivå är problem som kan leda till arbetsrelaterad stress 

som i sig är ett högaktuellt ämne (Schröder 2013-05-22, Fahlberg 

2011-11-26 & Grelsson Almestad 2013-05-20). Många av de 

yrkesverksamma mäklarna i Sverige arbetar långa dagar, då det är 

mycket som ska göras och hinnas med. Erfarenheterna visar även att 

mäklare lägger upp sina arbetsdagar väldigt olika. Vissa planerar in 

minsta lilla aktivitet i en kalender, medan andra tar dagen lite som den 

kommer. Precis som när det gäller tidsplanering, skiljer sig mäklares 

motivation åt. En mäklare kan motiveras av inre drivkrafter som 

exempelvis att ha meningsfulla relationer, medan en annan mäklare 

kan motiveras av yttre motivationsfaktorer såsom att ha en hög 

inkomst. Forskning inom SDT har visat att ett arbetsklimat som 

främjar inre motivation och autonom yttre motivation båda är 

relaterade till ökad prestation, tillfredsställelse, tillit och välbefinnande 

på arbetsplatsen (Gagné & Deci, 2005, s. 356).  
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 Att motivation har en tydlig påverkan på arbetsprestationer fann vi 

mycket intressant och ville därför utveckla tidigare forskning för att se 

om motivation även kan ha någon inverkan på tidseffektivisering. Det 

som därmed analyserades var om det fanns något samband mellan 

tidsplanering och inre- och yttre motivation. Vi hade inte funnit några 

studier där de undersökt om koppling fanns mellan dessa två faktorer 

och såg därför ett forskningsgap att fylla. 

 

1.2 Syfte  
Vårt syfte är att analysera hur inre- och yttre motivation (Self-

Determination Theory) och användning av tidsplaneringsverktyg 

(Time Management) interagerar inom Svensk Fastighetsförmedling. 

Vidare syftar studien till att analysera de eventuella kopplingar mellan 

Self-Determination Theory och Time Management som studien 

frambringar.  

 

Frågeställningar vi kommer att arbeta utifrån är:  

 Vilka inre- och yttre motivationsfaktorer drivs fastighetsmäklare 

främst av?  

 I vilken utsträckning använder fastighetsmäklare olika 

tidsplaneringsverktyg i sitt arbete?  

 Finns det en koppling mellan olika typer av motivation och 

tidsplaneringsverktyg i arbetssituationer?   

 

1.3 Avgränsningar 
Studiens teoretiska avgränsning utgår från motivationsteorin Self-

Determination Theory och tidsplaneringsteorin Time Management. 

Med hjälp av SDT studeras om det är inre- eller yttre drivkrafter som 

motiverar fastighetsmäklare på arbetsplatsen. För att få kunskap om 

detta används ett inom SDT väl beprövat frågeformulär som heter 

Aspiration Index som innehåller specifika frågor om respektive 

drivkraft. Teorin om Time Management avgränsas till att, med hjälp 

av de planeringsverktyg som Time Management Questionnaire 

behandlar, undersöka fastighetsmäklares planeringsbeteenden. I 

samråd med vår handledare Jonas Kågström har vi valt ut de frågor ur 
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Aspiration Index och Time Management Questionnaire som ansågs 

vara mest relevant i förhållande till vårt syfte.  

 Studien har vidare avgränsats till att undersöka en av de ledande 

aktörerna inom fastighetsmäklarbranschen, Svensk 

Fastighetsförmedling. Idag har kedjan cirka 1200 medarbetare fördelat 

på 230 bobutiker runt om i landet. Vårt val föll på dem på grund av 

företagets storlek och att kedjan är representerad över hela landet.  
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer de teorier som ligger till grund för begreppen 

Self-Determination Theory och Time Management att introduceras. 

Intentionen är att ge en överblick över hur forskningen inom dessa två 

områden har bedrivits och även redogöra för de teoretiska 

utgångspunkterna som denna studie vilar på. 

 

 

2.1 Self-Determination Theory 
Den motivationsteori vår studie grundas på är Self-Determination 

Theory (SDT), vilken har utvecklats av Edward L. Deci och Richard 

M. Ryan som båda är professorer vid University of Rochester 

(”Home” n.d.).  Forskning inom denna motivationsteori har bedrivits i 

cirka 30 år (”Self-Determination Theory”, 2013-02-03) av forskare 

runt om i världen och teorin har applicerats på en rad olika områden 

som exempelvis utbildning, sport och träning, relationer, mål, 

psykoterapi och organisationer (”Home”, n.d.). 

 Enligt Deci (2011-10-18) är det inte mängden motivation som 

spelar roll utan det är typen av motivation som är viktig. Därför anses 

det inom SDT vara betydelsefullt att skilja på inre- och yttre 

drivkrafter. Att drivas av inre motivationsfaktorer beskriver Deci 

(1971, s.105) samt Porter och Lawler (1968) vara när individen inte 

ser några andra belöningar än njutningen i sig att utföra en aktivitet. 

En känsla av nyfikenhet, meningsfulla relationer och personlig 

utveckling är exempel på inre drivkrafter. Yttre motivation kan vara 

ansträngande och påträngande då det handlar om något som individen 

inte har ett genuint intresse av att genomföra (Deci, 2011-10-18). 

Individen genomför då en uppgift endast på grund av yttre 

motivationsfaktorer (Gagné & Deci, 2005, s.331) som exempelvis kan 

vara pengar, berömmelse och bekräftelse.  

 

2.1.1 SDT:s tre grundläggande behov 
Inom SDT definieras behov som medfödda psykologiska 

näringsämnen som är väsentliga för fortsatt psykologisk tillväxt, 
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integritet och välbefinnande (Deci & Ryan, 2000, s.229). Denna 

begreppsförklaring beskrivs vara en kombination av definitioner 

utifrån tidigare forskare som varit betydelsefulla inom området. För att 

främja de positiva inre processerna hos människan och uppnå 

välbefinnande menar Deci och Ryan (2000, s. 229) att tillfredsställelse 

av tre olika behov är essentiella. Dessa har identifierats som behovet 

av kompetens, samhörighet och autonomi (självbestämmande). Enligt 

Deci och Ryan (2000, s.229 och s.246) är dessa grundläggande 

psykologiska behov universella och de måste därmed vara uppfyllda 

för att uppnå optimal utveckling och hälsa. Det betyder att fullbordan 

av ett eller två behov inte är tillräckligt och på så vis kan ingen del 

försummas utan att det får negativa konsekvenser (Deci & Ryan, 

2000, s.229).  

 

 Behovet av kompetens beskriver Ryan och Deci (2000b) som 

individens inre strävan efter att uttrycka sin skicklighet och att 

stärka sin kompetens inom olika områden. Deci (2011-10-18) 

menar att kompetensbehovet grundas i att det är viktigt för 

individen att känna att den är bra på det den gör. För att uppnå 

en känsla av kompetens är det därför viktigt att uppgiften är 

optimal ur individens synvinkel, vilket betyder att den inte får 

vara för svår och inte heller för enkel. Vidare menar Ryan och 

Deci (2000b) att en förutsättning gällande kompetensbehovet är 

att individen får återkoppling angående sin utveckling. 

Konsekvenserna av ett anpassningsbart kompetensbehov är 

kanske de mest okomplicerade, eftersom en intresserad, öppen 

och lärande individ bättre kan anpassa sig till nya utmaningar i 

föränderliga sammanhang (Deci & Ryan, 2000, s.252).   

 

 Samhörighet handlar om individens integration till en större 

social gemenskap (Deci & Ryan, 2000, s.253). Detta behov visar 

sig enligt Deci (2011-10-18) som en önskan om att ha 

meningsfulla relationer med personer i sin närhet. Känslan av 

samhörighet uppnås när individen känner ett samband till sin 

omgivning, det vill säga när dessa bryr sig om och värdesätter 

individen och vice versa. Vidare menar Ryan och Deci (2000b) 

att människor upplever samhörighet när de är engagerade i 
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stimulerande och intressanta aktiviteter. 

 

 Behovet av autonomi innebär att människan agerar med en 

känsla av egen vilja och en önskan om att se sig själv som 

orsaken till handlandet (Gagné & Deci, 2005, s.334 och Ryan & 

Deci, 2000b). Deci och Ryan (2000, s.254) definierar autonomi 

som att individers handlingar är självbestämda med avseende på 

deras inre- och yttre omständigheter, istället för att ha föranletts 

av exogena tryck. Med andra ord speglas det självbestämmande 

behovet av upplevelse av integritet och vilja. När människor 

upplever den friheten uppkommer spänning, nyfikenhet och 

genuint intresse i det de gör.  

 

2.1.2 SDT:s internaliseringsmodell   

Som tidigare nämnt väljer Self-Determination Theory att skilja mellan 

inre- och yttre motivation. Det som utmärker SDT från andra 

motivationsteorier är att den belyser fyra olika grader av yttre 

motivation och det är även den enda teori som har specificerat de 

processer genom vilka yttre motivation kan bli autonom (Gagné & 

Deci, 2005, s. 348). Processen där yttre motivation kan övergå i inre 

motivation kallas internalisering och definieras av att personer 

införlivar sig med andras tankar, värderingar och attityder i den egna 

personen (Gagné & Deci 2005, s.334). Med grund i detta anser vi att 

SDT är särskilt intressant ur ett ledarskapsperspektiv, eftersom 

mäklarbranschen som vi valt att studera bygger på att medarbetarna är 

självgående i sitt arbete.  
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Figur 1: A taxanomy of human motivation (Gagné & Deci, 2005, 

s.336). 

 

 

Modellen är uppdelad i tre huvudkategorier: amotivation, yttre 

motivation och inre motivation. Dessa beskriver övergripande vilken 

typ av motivation en människa kan drivas av; exempelvis om 

individen drivs av inre- eller yttre motivationsfaktorer eller om denne 

helt saknar motivation (Gagné & Deci, 2005, s.336). Yttre motivation 

är i sin tur uppdelad i fyra underkategorier: yttre kontroll, introjicerad 

kontroll, identifierad kontroll och integrerad kontroll. Dessa beskriver 

den centrala skillnaden SDT gör mellan olika typer av motivation; 

nämligen i vilken grad den yttre motivationen är självständig eller 

kontrollerad (Gagné & Deci, 2005, s.334). Självständig motivation 

innebär att människan agerar med en känsla av vilja och med 

erfarenhet av valet. Inre motivation, exempelvis när människor är 

engagerade i en aktivitet eftersom de tycker den är intressant och gör 

den helt frivilligt, är ett exempel på självständig motivation. 

Kontrollerad motivation innebär att människan agerar med ett yttre 
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tryck av att behöva engagera sig. Användning av yttre belöningar har 

visat sig framkalla kontrollerad motivation (Gagné & Deci 2005, 

s.334). Modellen är uppdelad från den svagaste formen av motivation, 

amotivation, till den starkaste formen av motivation, inre motivation, i 

en skala från vänster till höger. 

 Längst till vänster i modellen återfinns amotivation, vilket Ryan och 

Deci (2000a, s.61) beskriver som ett tillstånd där individen saknar 

vilja att agera. Deci och Ryan (2000, s.237) menar att en anledning till 

att människor upplever amotivation kan vara för att motivet inte 

värderats eller att de antingen saknar en känsla av effekt eller kontroll 

avseende ett önskat resultat. Amotivation representerar avsaknaden av 

både inre- och yttre motivation och därmed total brist på 

självbestämmande (Deci & Ryan, 2000, s.237). Ett exempel på 

amotivation kan vara en medarbetare som struntar i att gå till jobbet 

oavsett om det ger honom sparken eller ej. 

 Den intensivaste formen av yttre motivation, yttre kontroll, är 

samtidigt den minst självständiga varianten av yttre motivation (Ryan 

& Deci, 2000a, s.61). Gagné och Deci (2005, s.334) samt Deci och 

Ryan (2000, s.236) hävdar att denna motivationstyp karaktäriseras av 

att människor beter sig på ett visst vis för att uppnå ett önskat resultat, 

vilket både kan bero på att de vill få materiella belöningar eller för att 

de vill undvika ett straff. Det kan exempelvis vara en medarbetare som 

endast arbetar när chefen ser på. När en människa motiveras på detta 

vis sägs beteendet inom SDT vara externt reglerat (Ryan & Deci, 

2000a, s.61). Det är den klassiska typen av yttre kontroll och är en 

prototyp av kontrollerad motivation (Gagné & Deci, 2005, s.334).  

 Den andra typen av yttre motivation, introjicerad kontroll, är också 

en kontrollerad nivå men till skillnad från yttre kontroll styrs nu 

individen av en press att undvika skuld eller dåligt samvete (Deci & 

Ryan, 2000, s. 236 och Ryan & Deci, 2000a, s.62). Enligt Gagné och 

Deci (2005, s.334) är en regel som tagits in, men som inte accepterats 

av personen, introjicerad. Detta karaktäriseras av att regeln 

kontrollerar personen och det inkluderar en villkorad självkänsla, 

vilket pressar människor att bete sig på ett visst vis för att känna sig 

god nog. Ett exempel är en person som arbetar bara för att det får 

denne att känna sig som en värdig person. Deci och Ryan (2000, s. 

236) menar att eftersom dessa regler inte har accepterats av individen 

själv kan beteendet inte ses som självbestämmande. 



19 

 

 Det tredje steget på skalan, identifierad kontroll, är en mer 

självständig form av yttre motivation där människor identifierar sig 

med det underliggande värdet av ett beteende (Deci & Ryan, 2000, s. 

236). Med identifiering känner människor en större frihet och vilja att 

genomföra en aktivitet eftersom beteendet är mer identiskt med 

individens personliga värderingar (Gagné & Deci, 2005, s.334). Att en 

aktivitet accepterats som personligt viktig kan enligt Deci och Ryan 

(2000, s.236) förknippas med högre engagemang och prestation.   

Ett exempel kan vara arbetsrelaterade utbildningar; om de anställda 

har insett fördelen med att bli kontinuerligt uppdaterad med den 

senaste informationen kommer de sannolikt också delta mer frivilligt. 

Uppgiften i sig kanske inte är inre motiverande, men ser individen att 

den kommer få goda konsekvenser väljer denne att utföra den ändå 

(Gagné & Deci, 2005, s.334). 

 Den fjärde och sista yttre motivationstypen, integrerad kontroll, är 

den mest fulländade formen av autonomisk yttre motivation (Deci & 

Ryan, 2000, s.236 och Ryan & Deci, 2000a, s.62). Med integrerad 

kontroll har människor en fullständig känsla av att beteendet är en 

integrerad del av dem själva som överensstämmer med deras identitet 

och värderingar (Deci & Ryan, 2000, s.236). Denna motivationsform 

liknar till stor del inre motivation men dessa bör inte förväxlas. 

Integrering anses fortfarande höra till yttre motivation, om än en 

självständig form av det, eftersom motivationen beror på ett 

instrumentellt värde och inte på personens eget intresse i aktiviteten 

(Gagné & Deci, 2005, s.335 och Ryan & Deci, 2000a, s.62).  

 För att kortfattat sammanfatta de fyra olika typerna av yttre 

motivation kan några samband mellan dem presenteras. Yttre- och 

introjicerad kontroll har den gemensamma nämnaren att de inte 

erbjuder individen någon riktig valmöjlighet inför en uppgift. 

Gemensamt för identifierad- och integrerad kontroll är att de ger 

individen möjlighet att själv välja om denne vill utföra uppgiften eller 

ej (Ryan & Deci, 2000b).   

 Längst till höger i SDT:s internaliseringsmodell har inre motivation 

uppnåtts, vilket innebär att individen funnit det egna drivet i att söka 

nya utmaningar. Ryan och Deci (2000a, s.60) beskriver en individ 

vara inre motiverad när denne inte ser några andra belöningar än 

njutningen i sig att utföra aktiviteten. Aktiviteter som genomförs på 

grund av inre motivation kännetecknas därmed av att de är valda av fri 
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vilja på grund av ett eget intresse för sakens skull (Ryan & Deci, 

2000b, s.233). Ett klassiskt exempel på en inre drivkraft är nyfikenhet, 

där personen inte erhåller någon form av yttre belöning på grund av 

beteendet, utan endast förverkligar sina egna behov. Vidare har 

flertalet studier antytt att inre drivkrafter kan relateras till ett större 

välbefinnande, bättre prestationer och en bättre inlärningsprocess 

(Ryan & Deci, 2000b, s.233).  

 Avslutningsvis ser Gagné och Deci (2005, s. 335) det vara viktigt 

att notera att denna internaliseringsmodell inte menar att människor 

nödvändigtvis måste gå genom alla dessa stadier. Snarare beskriver 

teorin dessa typer av kategorier för att klassificera i vilken 

utsträckning människor har integrerat sig med ett beteende.  

 

2.1.3 Yttre motivationsfaktorers inverkan på den 

inre drivkraften  

Vid diskussion av den psykologiska betydelsen av inre motivation och 

dess bakomliggande påverkan av yttre belöningar föreslog Deci 

(1975) att inre motiverade beteenden representeras av 

självbestämmande aktiviteter. De kan definieras som aktiviteter som 

människor naturligt och spontant utför när de följer sina inre intressen. 

I Deci’s ursprungsartikel från 1971 undersöktes vilka effekter externa 

belöningar har på den inre motivationen av att utföra en aktivitet. I 

samtliga studier observerades individer under tre olika perioder när de 

genomförde en aktivitet. Resultatet av Deci’s studie (1971) visar att 

den inre motivationen sjönk när en yttre belöning såsom pengar 

infördes och att den inre motivationen höjdes när inre belöningar 

såsom positiv feedback fördes in i experimentet. Att den inre 

motivationen sänktes menar Deci (2011-10-18) kan bero på att graden 

av autonomi sänktes. 

 Ytterligare studier som behandlar samma syfte, gjorda av Deci och 

andra forskare såsom Lepper, Greene och Nisbett (1973), visar att när 

yttre belöningar införs för en aktivitet som individen först var inre 

motiverad av tenderar människor att känna sig kontrollerade av 

belöningen vilket leder till en förändring i beteendet. Studierna visade 

att människans ursprungsbeteende, att drivas av inre motivation, då 

övergår till att motiveras av yttre drivkrafter istället vilket medför att 
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graden av inre motivationen sjunker. Deci och Ryan (2000, s.234) 

menar att yttre motivationsstrategier såsom belöningar eller hot sänker 

graden av självbestämmande och kan således leda till oönskade 

resultat som minskad inre motivation, mindre kreativitet och sämre 

förmåga att lösa problem. Detta är något som företagsledare kan ta 

lärdom av. Normalt kan materiella belöningar ses som något 

motiverande för medarbetarna, men som Deci och Ryan (2000, s.234) 

visade i sin studie kan yttre belöningar även leda till sämre 

arbetsprestationer. Det är något som chefer kan tänkas vilja undvika 

och de bör därför ha detta i åtanke gällande sitt ledarskap.  

 Tidigare studier har även visat 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 

(Deci 1971). Deci och Ryan (2000, s. 234) kopplade dessa resultat till 

behovet av kompetens; positiv feedback ger tillfredsställelse av 

kompetensbehovet och då även den inre motivationen, medan negativ 

feedback tenderar att dämpa behovet av kompetens och i sin tur den 

inre motivationen. Detta är intressant ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv då det är mindre kostsamt med positiv feedback i 

jämförelse med att ge materiella belöningar och det är dessutom värt 

mer för den anställdas utveckling. Även om självbestämmande och 

kompetens har visat sig ha mest kraftfull påverkan på inre motivation, 

tyder teori och forskning på att samhörighet också spelar en viktig roll 

i sammanhanget (Deci & Ryan, 2000, s.235). Till exempel visar en 

studie av Anderson, Manoogian och Reznick (1976) att studenter som 

upplevde lärarna som omtänksamma hade högre inre motivation i sitt 

skolarbete. För att återkoppla till vår företagsekonomiska inriktning 

kan detta fynd vara vägledande för organisationer i den bemärkelse att 

en omtänksam ledare som bryr sig om sina anställda kan öka deras 

inre motivation och därmed få medarbetare som är genuint 

intresserade i sitt arbete. 

  

2.1.4 SDT och motivation i arbetslivet 
Att skilja på inre- och yttre drivkrafter inom motivationsforskning är 

inget som är specifikt för SDT. Med grund i Vroom’s (1964) teori om 

motivation har Porter och Lawler (1968) lagt fram en modell för inre- 

och yttre arbetsmotivation. Det som Porter och Lawler (1968) 
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förespråkade var att strukturera arbetsmiljön så att en effektiv 

prestation skulle leda till både inre- och yttre belöningar, vilket i sin 

tur skulle resultera i total arbetstillfredställelse. Detta skulle uppnås 

genom att förstora jobb för att göra dem mer intressanta och därmed 

mer givande i sig och genom att belysa yttre belöningar såsom högre 

löner och befordringar som ett bevis på en effektiv prestation. 

Underförstått i denna modell är antagandet om att inre- och yttre 

belöningar är tillsatser för att uppnå total arbetsglädje.  

 Porter och Lawler’s (1968) modell är bara ett exempel av de flertal 

motivationsteorier som finns. Även om olika jobbmotivationsteorier 

skiljer sig från varandra på många plan finns det enligt Gagné och 

Deci (2005, s.340) en gemensam nämnare i de flesta av dem; att 

motivation varierar i mängd snarare än i typ. Till skillnad från andra 

teorier om jobbmotivation fokuserar SDT på att det inte är den totala 

mängden motivation som är viktigast utan det är typen av motivation 

som räknas (Gagné & Deci, 2005, s.340). I fråga om vilken typ av 

motivation arbetsplatsen genererar ser SDT till i vilken grad 

motivationen är självbestämd eller kontrollerad (Deci & Ryan, 2000, 

s.237).  

 Gagné och Deci (2005, s. 337) menar att ett arbetsklimat som 

främjar tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska 

behoven kommer att öka medarbetarnas inre motivation och gynna 

full internalisering av yttre motivation. Detta får i sin tur viktiga 

effekter på arbetet såsom positiva arbetsattityder, arbetsglädje, 

välbefinnande på arbetsplatsen och effektiva prestationer speciellt på 

uppgifter som kräver kreativitet (Deci 2011-10-18 och Gagné & Deci, 

2005, s.337). En studie som illustrerar detta är exempelvis en 

undersökning som genomförts i Bulgarien och USA. Där bedömde 

Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov och Kornazheva (2001) graden av 

tillfredsställelse avseende anställdas behov av kompetens, 

självständighet och samhörighet i arbetet och fann i båda länderna 

direkt positiva relationer mellan graden av behovstillfredsställelse och 

både engagemang och välbefinnande på jobbet. Enligt Baard, Deci 

och Ryan (2004) har den autonoma motivationen visat sig vara 

överlägsen för att gynna goda arbetsprestationer gällande såväl 

komplexa uppgifter som personligt viktiga uppgifter. 
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2.2 Time Management  
”Tid är pengar” är ett ordspråk som ursprungligen myntades av 

Benjamin Franklin (”Benjamin Franklin”, 2013-04-07), vilket 

begrundar över att tid är en resurs som kan mätas i värde för individer 

och dess organisationer. Mängden pengar som kan tjänas på en livstid 

är inte nödvändigtvis begränsad, men den tid vi har är förvisso 

begränsad. Att ”köpa” tid har idag blivit vägledande i våra hektiska liv 

och blir en ekonomisk kompromiss där trädgårdsmästare betalas för 

att klippa våra gräsmattor och bröllopsplanerare betalas för att 

organisera våra bröllop. Istället kan tiden ägnas till att göra saker som 

vi tycker är mer givande (Sengers 2011). Dock påpekar Dugan, Geyer, 

Muller, Valente, James, Levy, Cheng, Daly och Brownholtz (2012, 

s.1755) att tid kan sparas på andra sätt; till exempel genom bättre 

tidsplanering och prioritering. Det vill säga genom att göra medvetna 

beslut angående tiden som spenderas eller inte spenderas på vissa 

aktiviteter. 

 Claessens, Eerde, Rutte och Roe (2007, s.255) menar att det under 

de senaste två decennierna har skett ett ökat erkännande av tidens 

betydelse ur ett organisatoriskt perspektiv. Enligt Orlikowsky och 

Yates (2002) har den tidsbestämda aspekten av arbetet blivit allt 

viktigare på grund av växande global konkurrens och ökade krav på 

omedelbar tillgång till produkter och tjänster. Garhammer (2002) har 

pekat på den ökade takten i livet som visas i att göra saker snabbare 

(exempelvis äta snabbare eller sova mindre) och göra flera handlingar 

parallellt (exempelvis genom att ringa samtidigt som du äter lunch). 

 Tidsbristen är enligt Hellsten (2012) ett vanligt klagomål i det 

västerländska samhället. Det har därför skett en ökning av böcker, 

artiklar och seminarier om tidsplanering (Macan, 1994, s.383). Trots 

den stora ökningen av utbildningsprogram inom Time Management, 

finns det för närvarande ingen entydig beskrivning av Time 

Management. 

 

2.2.1 Definitionen av Time Management 

Enligt Crutsinger (1994) innebär Time Management att kunna avgöra 

vad som ska göras genom att sätta mål, att avgöra vilka händelser som 

är viktigast, att inse att andra aktiviteter måste planeras runt dem, att 



24 

 

fatta beslut om hur mycket tid som får gå åt till vissa uppgifter, att 

anpassa sig till det oväntade, att ompröva mål och prioriteringar 

regelbundet samt att observera mönster och trender i beteenden. 

Shipman (1983) identifierar sex andra principer för effektiv 

tidsplanering. Principerna innefattar att öka personlig effektivitet, vara 

medveten om sig själv, strukturera tid på lämpligt sätt, sätta mål och 

prioriteringar, schemalägga aktiviteter samt schemalägga avkoppling. 

På senare tid har Time Management emellertid kännetecknats som att 

sätta mål, organisera, göra listor, bryta ner uppgifter i deluppgifter 

samt att hålla och rutinmässigt utvärdera sitt schema (Kelly 2003). Det 

bör påpekas att detta bara är ett handplock av alla definitioner som 

finns i litteraturen. 

 Trots att ingen bestämd definition av Time Management finns 

belyser Hellsten (2012) tre breda grupper av beteenden om har 

identifierats genom empirisk forskning inom Time Management. 

Dessa beteenden innebär att sätta mål och prioriteringar, sysselsätta 

sig med Time Management-tekniker och ha preferens för organisering 

(Adams & Jex 1999 och Macan 1990, 1994, 1996). Målsättning och 

prioritering innebär helt enkelt att bestämma vad du vill uppnå varje 

dag och vad som är viktigast. Time Management-teknikerna är 

användningen av beteenden som normalt förespråkas i Time 

Management-utbildningar och böcker (Lakein 1973). Dessa inkluderar 

till exempel att skapa ”att-göra-listor”. Preferens för organisering 

involverar att ha ett organiserat och metodiskt sätt att arbeta. Ett 

beteende som överensstämmer med denna dimension kan vara att 

organisera sitt skrivbord innan arbetet påbörjas varje dag. Hellsten 

(2002) belyser även att det finns sju Time Management-beteenden 

som kan anses nödvändiga för effektiv tidsplanering på grund av dess 

repetitiva framträdande i litteraturen: (a) Tidsanalys, (b) Planering, (c) 

Målsättning, (d) Prioritering, (e) Schemaläggning, (f) Organisering 

och (g) Skapa nya och förbättrade tidsvanor (Barkas 1984, Hellsten & 

Rogers 2009, Lakein 1973, Mackenzie 1972, 1975, 1990 och 

Woolfolk & Woolfolk 1986). Detta påvisar att merparten av 

författarna inom Time Management är eniga om det teoretiska 

ramverket.  
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2.2.2 Kort- och långsiktig tidsplanering 

Planeringsbeteenden kan även beskrivas ur ett kortsiktigt- och ett 

långsiktigt perspektiv. Britton och Tesser (1991) beskriver individer 

med ett kortsiktigt perspektiv som personer som har en tydlig bild 

över vad som ska göras under veckan och de skapar ”att-göra-listor” 

samt minnesanteckningar, medan en person som har ett längre 

tidsperspektiv i sin planering har ett långsiktigt planeringsbeteende. 

De personerna med långsiktigt planeringsbeteende är välorganiserade, 

sätter långsiktiga mål samt använder kalender flitigt. Dessa individer 

väntar inte till sista sekund när de ska genomföra omfattande 

arbetsuppgifter (Britton & Tesser 1991). Britton och Tesser (1991) 

uppgav att kortsiktig planering är en mer effektiv tidsplaneringsteknik 

än långsiktig planering eftersom kortsiktiga planer kan anpassas till 

snabba förändringar eller oförutsedda situationer, vilket tillåter 

flexibilitet. Dessutom är kortsiktig planering i samverkan med 

prestationssträvan positivt kopplade till säljprestationer (Barling, 

Kelloway & Cheung 1996). Sammanfattningsvis kan 

planeringsbeteenden ses ha en positiv koppling till känslan av att ha 

kontroll över sin tid, produktivitet, trivsel och hälsa. Samtidigt finns 

det en negativ koppling till känslor av påfrestningar. 

 

2.2.3 Arbetsförhållanden 

Macan (1994, s. 382) visar med hjälp av Figur 2 att Time 

Management-utbildning leder till en ökad användning av alla de tre 

Time Management-faktorerna; att sätta mål och prioriteringar, 

sysselsätta sig med Time Management-tekniker och ha preferens för 

organisering. Användning av dessa tre faktorer leder till en ökad 

upplevelse av tidskontroll. Macan (1994) menar att du får en känsla av 

makt över hur du allokerar din tid genom att sätta mål, planera och 

organisera. Känslan av att ha kontroll över tiden leder i sin tur till 

lägre arbetsrelaterad stress, lägre kroppslig anspänning, högre 

arbetstillfredsställelse och bättre arbetsprestation (Macan 1994). 
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Figur 2: Proposed process model of time management (Macan, 1994, 

s. 382). 

 

 

Mer än 20 år av forskning inom arbetsrelaterad stress har visat att 

hektiska arbetsförhållanden är förknippade med dålig fysisk- och 

psykisk hälsa (Ganster & Schaubroeck 1991 och Jex & Beehr 1991). 

Motowidlo, Packard och Manning (1986) samt Jex (1998) menar att 

sådana effekter kan komma att försämra anställdas prestationer och 

vidare menar Ivancevich och Matteson (1980) att det även i allmänhet 

kan försämra arbetslivets kvalité. 

 Medicinsk forskning har dokumenterat de fysiska förändringar som 

sker i kroppen på grund av stress. Kroppsliga besvär som kan uppstå 

som svar på stress är enligt Matteson och Ivancevich (1978) bland 

annat hjärtsjukdomar, magsår, huvudvärk och sjukdomar i 

matsmältningsorganen. Med tanke på dessa negativa effekter har 

forskare och organisationer försökt att hitta sätt att minska effekterna 

av arbetsrelaterade stressfaktorer (Jex & Elacqua 1999). Sådana 

åtgärder har inkluderat tränings- och hälsoprogram på arbetsplatser 

(Harrison & Liska 1994) och även utbildningsprogram som syftar till 

att förändra arbetsmiljön så att den blir mindre stressande 

(Schaubroeck, Ganster, Sime & Ditman 1993). Ett mycket enklare och 

mindre kostsamt sätt att potentiellt minska effekterna av stressfaktorer 

är genom användning av Time Management. Schuler (1979, s.854) 

samt Zampetakis, Bouranta och Moustakis (2010) hävdar att Time 

Management kan leda till reducering av stress. Det innebär mer 

effektiva, nöjda och friska medarbetare, vilket i sin tur medför en ökad 
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produktivitet. Detta är något som organisationer i allmänhet strävar 

efter och det är speciellt intressant för mäklarbranschens stressiga 

arbetsmiljö. Företagsledare inom mäklarbranschen kan därför ta 

lärdom av Time Management för att få mer effektiva, och samtidigt 

friska, anställda.  

 

2.2.4 Företagsmöjligheter 

Dugan, Geyer, Muller, Valente, James, Levy, Cheng, Daly och 

Brownholtz (2012, s.1757) menar att företag ständigt strävar efter att 

förändra sin verksamhet, det vill säga att de försöker bättre anpassa 

denna med olika affärsstrategier. Det handlar ofta om att ändra 

befintliga strukturer, processer och metoder. Ett centraliserat Time 

Management-system vars användning styrs av dess värde för 

individen, kan vara mycket kraftfullt för att identifiera 

förbättringsområden. De insamlade uppgifterna kan inte bara 

analyseras för individen, utan även för laget, gruppen eller på 

organisationsnivå och kan vara en hjälp till att fatta välgrundade 

affärsbeslut. 

 

2.2.5 Alternativa synsätt på Time Management 

Time Management beskrivs ofta i litteratur som ett positivt 

planeringsverktyg, men det finns vissa som inte instämmer i detta. 

Forster (2008) menar exempelvis att den traditionella ”att-göra-listan” 

garanterar att en del av arbetet kommer att lämnas ogjort, eftersom 

denna typ av aktivitetslista hela tiden fylls på med nya brådskande 

aktiviteter. Forster (2008) förespråkar istället en metod som bygger på 

stängda ”att-göra-listor”. Detta innebär att individen försöker få alla 

uppgifter gjorda varje dag. Adams och Jex (1999) har även de en 

annan syn på upprättandet av ”att-göra-listor”. De menar att dessa kan 

ha en negativ inverkan på personers upplevda tidskontroll. När 

inplanerade aktiviteter blir ogjorda eller när inbokade möten inte blir 

av, kan individer istället uppleva att de har mindre kontroll över tiden. 

Detta leder då till att individen upplever en ökad stress, vilket är det 

som Time Management vill motverka (Adams & Jex, 1999, s.74). 

Trots den kritik som tagits upp mot Time Management är det idag den 

mest använda tekniken för att planera sin tid, varför vi valt att basera 
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studien på just denna. Förhoppningen är att vår forskning ska nyansera 

och utveckla teorin inom Time Management.   

 

2.3 Summering av det teoretiska ramverket 
Här ges en kort sammanfattning av de två teorifälten som studien vilar 

på. Den belyser de mest essentiella delarna av teorin och kan därmed 

underlätta vidare läsning. Efter denna uppdatering av teorin faller det 

sig naturligt att övergå till metodkapitlet.  

 Till skillnad från andra motivationsteorier menar Deci (2011-10-18) 

att det inte är mängden motivation som spelar roll utan det är typen av 

motivation som är viktig. Därför anses det inom SDT vara 

betydelsefullt att skilja på inre- och yttre drivkrafter. Att drivas av inre 

motivationsfaktorer beskriver Deci (1971, s.105) vara när individen 

inte ser några andra belöningar än njutningen i sig att utföra en 

aktivitet. Nyfikenhet och personlig utveckling är exempel på inre 

drivkrafter. Yttre motivation kan vara ansträngande och påträngande 

då det handlar om något som individen inte har ett genuint intresse av 

att genomföra (Deci, 2011-10-18). Individen genomför då en uppgift 

endast för att uppnå yttre motivationsfaktorer (Gagné & Deci, 2005, 

s.331) såsom pengar, berömmelse och bekräftelse. Gagné och Deci 

(2005, s. 337) samt Deci (2011-10-18) menar att ett arbetsklimat som 

främjar inre motivation får viktiga effekter på arbetet såsom positiva 

arbetsattityder, arbetsglädje, välbefinnande på arbetsplatsen och 

effektiva prestationer speciellt på uppgifter som kräver kreativitet. 

 Den ökade takten i livet har gjort att många saker ska hinnas med på 

så kort tid som möjligt och tidsbristen är ett vanligt klagomål 

(Garhammer 2002 och Hellsten 2012). Dugan, Geyer, Muller, 

Valente, James, Levy, Cheng, Daly och Brownholtz (2012, s.1755) 

förklarar att tid kan sparas genom bättre tidsplanering. Time 

Management består främst av tre breda grupper av beteenden som 

innebär att sätta upp mål och prioriteringar, användning av TM-

tekniker och ha preferens för organisering (Hellsten 2012, Adam & 

Jex 1999 och Macan 1990, 1994, 1996). Tidsplanering kan beskrivas 

ur ett kortsiktigt- och ett långsiktigt perspektiv. Britton och Tesser 

(1991) beskriver personer som använder sig av kortsiktig tidsplanering 

som individer som har en tydlig bild över vad som ska göras och 
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skapar "att-göra-listor", medan individer med långsiktigt 

tidsplaneringsbeteende sätter långsiktiga mål och inte väntar till sista 

sekund när de ska genomföra omfattande uppgifter. Macan (1994) 

menar att Time Management-utbildning leder till en ökad upplevd 

tidskontroll och känslan av tidskontroll leder i sin tur till lägre 

arbetsrelaterad stress, lägre kroppslig anspänning, högre 

arbetstillfredsställelse och även bättre arbetsprestation. 
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3. Metod 
Syftet med detta kapitel är att beskriva hur studien har genomförts. 

Här presenteras bland annat undersökningsdesign, urval, 

tillvägagångssätt, mätmetoder och olika metoder för analys som 

använts för att svara upp på vårt syfte.  

 

 

3.1 Kunskapsteoretisk inriktning  
Det finns enligt Bryman, Bell och Nilsson (2005, s.27) huvudsakligen 

två stora kunskapsteoretiska inriktningar; hermeneutik och positivism. 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är hermeneutiken en 

slags tolkningskonst. Det som är karakteristiskt för hermeneutiken är 

att målet är att eftersöka en helhetsbild och insikt (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2001, s.221). Positivismen har däremot sin grund i 

teorin från de metoder och principer som använts inom 

naturvetenskapen, där teorin baseras på kvantitativ mätning och 

logiska resonemang.  

 Den vetenskapsteori vår forskning utgår från är positivismen, vilket 

innebär att författarna befattar sig med säker kunskap som bygger på 

logik och fakta som sedan kan korroboreras empiriskt (Thurén 2007). 

Studien har ett positivistiskt synsätt på så sätt att en kvantitativ metod 

med enkäter som innehåller redan framtagna frågor från en 

existerande teori har använts. Dessutom har matematiska verktyg och 

mätningar använts för att komma fram till våra resultat. 

 Det positivistiska synsättet där vetenskapen ska vara värderingsfri 

och forskaren bör vara objektiv till det studerade objektet, hänger 

samman med det ontologiska ställningstagandet (Bryman, Bell & 

Nilsson 2005, s.26). Det är viktigt att forskaren är objektiv gentemot 

det valda studieobjektet för att inte låta subjektiva element påverka 

resultatet. Den ontologiska ståndpunkten benämner Bryman, Bell och 

Nilsson (2005) som objektivism. Vi har varit objektiva i den 

bemärkelsen att statistiska verktyg har använts för att framföra våra 

resultat, vilket på så sätt minimerat påverkan från yttre faktorer. 

 Då studien har för avsikt att undersöka om samband finns mellan 

motivation och tidsplanering utgår den från teorin och har därmed en 
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deduktiv ansats. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) förklarar en 

deduktiv ansats som att utgå från ett par teoretiska modeller för att se 

hur de interagerar i praktiken. Vår metod har med andra ord baserats 

utifrån teorierna, Self-Determination Theory och Time Management, 

som vi sedan haft för avsikt att testa empiriskt. I litteraturen benämns 

denna kunskapssyn som empirism. Empirismen grundar sig enligt 

Bryman, Bell och Nilsson (2005, s.21) i att teorierna betraktas som 

kunskap enbart om de har prövats i empiriska sammanhang. 

 

3.2 Litteraturgranskning 
I linje med vår deduktiva ansats startade studien med en 

litteraturgranskning för att bygga den teoretiska referensramen. Den 

innebar att de två teoretiska fälten Self-Determination Theory och 

Time Management studerades. För att få kunskap om tidigare 

forskning inom dessa områden söktes vetenskapliga artiklar 

framförallt i databaserna Emerald, Google Scholar, JSTOR och 

SAGE. Främst har nyckelorden ”Self-Determination Theory”, ”Time 

Management”, ”Motivation” och ”Effects of Time Management” 

använts. Genom att använda flera av dessa sökord i samma sökning 

begränsades antalet artiklar och på så sätt gallrades de som var 

relevanta för studien ut. Litteraturgranskningens främsta uppgift var 

att ge oss en solid kunskapsgrund att stå på för att kunna selektera 

relevanta enkätfrågor.  

 

3.3 Undersökningsdesign  
Då studien ämnar undersöka om det finns ett samband mellan 

mäklares inre- och yttre motivation och deras förhållningssätt till 

tidsplanering kan den betraktas som en tvärsnittsstudie. Bryman, Bell 

& Nilsson (2005, s.65) förklarar tvärsnittsstudien som en process som 

huvudsakligen består av två steg; först sker insamling av kvantitativ 

data under en kortare tidsperiod, vilken sedan analyseras med 

intentionen att söka kopplingar mellan en eller flera variabler. 

 Eftersom vår studie syftar till att undersöka människors åsikter och 

attityder som förhoppningsvis kan resultera i en generell helhetsbild, 

menar Ejvegård (2003) att en kvantitativ metod är att föredra. Om 
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studien istället skulle utföras med en kvalitativ metod tror vi att den 

skulle bli allt för omfattande. Då skulle ett stort antal specialister inom 

respektive område behöva kontaktas och många intervjuer skulle 

behöva genomföras för att kunna generalisera resultatet (Ejvegård 

2003). Det ser vi som ej genomförbart med de tidsförutsättningar som 

finns för detta arbete. 

 Att arbeta med en enkät, och därmed en kvantitativ metod, ligger i 

linje med den forskningstradition som finns inom SDT (Deci, Ryan, 

Gagné, Leone, Usunov & Kornazheva 2001, Kasser & Ryan 1993 och 

”Questionnaires”, n.d.). Detta för att försäkra oss om största möjliga 

jämförbarhet med tidigare forskning inom detta område. Forskning 

inom Time Management har främst genomförts med enkäter eller 

observationer. Då sambandet mellan SDT och TM ämnas förklaras 

kan det vara en fördel att följa det kvantitativa spåret och därmed 

arbeta med en enkät. Även om TM också talar för observationer ser vi 

det mer relevant att vara konsekvent i vårt metodval. Vårt val att 

arbeta med en kvantitativ metod grundar sig alltså dels i detta 

resonemang och dels för att kunna dra generella slutsatser.  

 

3.3.1 Metodöverväganden  
Det finns enligt Bryman och Nilsson (2002, s.229) många fördelar 

med att använda sig av en enkätundersökning. För det första är enkäter 

enkla att analysera, då det finns en rad olika statistikprogram att ta 

hjälp av vid sammanställningen. En annan fördel som enkäter har är 

dess förmåga att minska risken för partiskhet i undersökningen. 

Frågorna är ställda på samma vis till alla respondenter, vilket 

minimerar risken för att misstolkningar kan uppstå, och forskarens 

egna värderingar påverkar inte respondenten i någon riktning (”För 

och nackdelar med enkäter”, n.d.). Vidare uppfattas en enkät enligt 

Statistiska Centralbyrån (2001) som mindre påträngande än en 

personlig intervju i och med att respondenten blir anonym och kan 

besvara frågeformuläret när denne själv har tid. Till sist anses enkäter 

vara kostnads- och tidseffektiva i jämförelse med intervjuer, dels när 

det handlar om att hantera stora kvantiteter information och dels om 

respondenterna är utspridda geografiskt sett (”För och nackdelar med 

enkäter”, n.d.). 
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 Likväl som det finns många fördelar med enkäter finns det även 

nackdelar. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) menar att en av de 

större nackdelarna med att skicka enkäter elektroniskt är att det finns 

en risk att svarsfrekvensen blir låg. Få deltagare, och därmed en låg 

svarsfrekvens, kan minska studiens reliabilitet. Bryman och Nilsson 

(2002) belyser en annan nackdel som är att enkäter ofta inte ger någon 

större flexibilitet åt respondenten. Detta kan leda till att svaren inte har 

några nyanser, som kanske skulle upptäckas i en muntlig intervju där 

den svarande kan utveckla sina svar. Genom att ha med ett 

kommentarsfält i enkäten kan detta problem motverkas. Ofta kan det 

vara i just kommentarsfältet som den mest betydande informationen 

kommer fram. Dock finns det även nackdelar med ett svarsfält, då det 

kan försvåra sammanställningen av enkäten om det blir för många 

olika svar. Ännu en nackdel är att det är svårt att veta om det är rätt 

person som har svarat på enkäten när den skickas ut elektroniskt 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001). Dock får antagandet göras att 

den som svarar på enkäten är samma person som den skickades ut till. 

 

3.4 Mätmetoder 

3.4.1 Aspiration Index 

För att undersöka motivation och vad mäklarna värdesätter har 

undersökningen utgått från ett väl beprövat frågeformulär inom 

forskningsområdet SDT som heter Aspiration Index. Detta har 

utvecklats av forskare inom SDT och exempel på forskare som använt 

indexet i sin forskning är Kasser & Ryan (1996). Vid användning av 

detta förstärks vår studies validitet betydligt.  

 Aspiration Index syfte är att studera människors ambitioner i livet 

genom att mäta allokering och styrkan mellan inre- och yttre 

motivationsfaktorer (“Aspiration Index”, n.d.). Enkäten innehåller sju 

kategorier av frågor om ambitioner och livsmål där varje kategori 

omfattas av fem frågor som kan hänföras till antingen inre- eller yttre 

drivkrafter. Som inre drivkrafter klassificeras personlig utveckling, 

samhällsförbättring och meningsfulla relationer. Till yttre drivkrafter 

hänförs kategorierna berömmelse, rikedom och image. Den sjunde och 

sista kategorin om hälsa kan inte klart räknas som en inre- eller yttre 
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drivkraft och ordnas därför inte in under någon av rubrikerna. I 

enkäten ska varje fråga rangordnas på en skala 1-7, där 1 står för 

”instämmer inte alls” och 7 innebär ”instämmer helt” (Gagné, 2003, 

s.206 och Rijavec, Brdar, & Miljković, 2011, s. 698). Respondenterna 

ska dels svara på hur viktigt målet är för dem, dels hur realistiskt 

målet är att uppnå samt i vilken grad de redan uppnått målet.  

 

3.4.2 Time Management Questionnaire 
Hellsten (2012, s.14) beskriver Time Management Questionnaire som 

ett instrument som är baserat på Time Management-modellen som 

utvecklades av Britton och Glynn (1989). Enligt denna modell delas 

Time Management in i sju komponenter; (a) Att välja mål och delmål, 

(b) Prioritera mål, (c) Skapa uppgifter och deluppgifter, (d) Prioritera 

uppgifter, (e) Skapa att-göra-listor, (f) Schemalägga uppgifter och (g) 

Utföra uppgifter.   

 För att studera mäklarnas planeringsbeteende utgår studien från 

Time Management Questionnaire (TMQ) som utformats av Britton 

och Tesser (1991) och som senare blivit justerad av Trueman och 

Hartley (1996). Time Management Questionnaire används för att se 

hur personer ter sig till tidsplanering på kort- respektive lång sikt. 

Britton och Tesser (1991) menar att planering på kort sikt avser 

aktiviteter inom den närmaste veckan, medan planering på lång sikt 

innefattar en tidsperiod som är längre än en vecka. Målsättning, 

schemaläggning, planering, prioritering och dokumentering är 

planeringsverktyg som TMQ belyser. Vi har valt att använda denna 

metod då den har visat sig ha stor reliabilitet och validitet att mäta 

kunnighet och attityd till Time Management (Hellsten 2012, s.22). 

 

3.5 Enkätens utformning 
Utformningen av vår webbenkät har skett med hjälp av Google Drive 

som är ett instrument för att skapa olika typer av digitala formulär. 

Fördelen med att nyttja detta instrument är att svaren inkommer direkt 

när respondenten besvarat enkäten och att verktyget även 

sammanställer svaren, vilket besparat oss mycket tid.  
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 Vårt syfte är att utröna om det finns något samband mellan inre- och 

yttre drivkrafter och tidsplanering och webbenkäten innehåller således 

frågor om vad mäklare värdesätter, motiveras av och hur de planerer 

sin arbetstid. De frågor som ställdes till respondenterna har gallrats ut 

från Aspiration Index och Time Management Questionnaire, vilka är 

två väl beprövade frågeformulär inom respektive område. Att använda 

sig av befintliga frågor som redan är erkända inom sitt 

forskningsområde ser Bryman och Nilsson (2002, s.260) att det finns 

klara fördelar med. Om frågorna använts av tidigare forskare som 

utvärderat dess reliabilitet och validitet erhålls redan där en 

uppfattning om kvalitén på frågorna. Vidare menar Bryman och 

Nilsson (2002, s.260) att man med redan existerande frågor enklare 

kan jämföra sin egen undersökning med tidigare forskning, och på så 

vis utläsa eventuella förändringar, vilket också är en klar fördel.    

 

3.5.1 Val av frågor 

Ursprungligen innehåller Aspiration Index 105 frågor (”Aspiration 

Index”, n.d.) och Time Management Questionnaire utgörs av 14 frågor 

(Trueman & Hartley, 1996, s.214-215), vilket betyder att om 

frågeformulären använts rakt av hade det sammanlagt blivit 119 frågor 

att ställa till våra respondenter. Detta ansåg vi vara för omfattande för 

respondenterna att svara på i en enkät och insåg att frågeformulären 

behövde reduceras ned.  

 Modifieringen av Aspiration Index startade med att först utesluta 

den sjunde kategorin som handlar om hälsa. Anledningen till det är att 

denna kategori inte uttryckligen kan sorteras in som varken en inre- 

eller yttre drivkraft (”Aspiration Index”, n.d.) och vi ansåg den därför 

inte vara relevant med tanke på vårt syfte med studien. Det är 

dessutom vanligt förekommande inom forskningen kring SDT att 

endast använda sex kategorier, där hälsa är den kategori som 

vanligtvis väljs bort (”Aspiration Index”, n.d.), vilket styrker vårt val 

än mer. Därmed har tidigare forskares spår följts och våra val 

överensstämmer med deras.    

 Aspiration Index’s frågeformulär är uppbyggt av olika livsmål som 

är understödda av tre frågeställningar: (1) hur viktigt motivet är för 

dig, (2) hur realistiskt motivet är och (3) till vilken grad motivet redan 

uppnåtts (”Aspiration Index”, n.d.). De två sista frågeställningarna 
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exkluderades då de ansågs oväsentliga utifrån vår syftesformulering. 

Vidare har ett antal frågor som upplevts varit för generella eller varit 

av dubblettnatur strukits från frågeformuläret för att göra enkäten mer 

överskådlig. Exempelvis valde vi att stryka frågan om hur viktigt det 

är för dig ”To work to make the world a better place” då den i 

jämförelse med de andra frågorna upplevdes som ytlig och oviktig. Vi 

upplever att de frågor som behölls under denna kategori bättre speglar 

den typen av samhällsförbättrande arbete som mäklare kan tänkas 

utföra. Sedan utsågs fyra frågor inom vardera av de resterande sex 

kategorierna om motivation; rikedom, berömmelse, image, personlig 

utveckling, meningsfulla relationer och samhällsförbättring.  

 Precis som i fallet med Aspiration Index behövdes även frågorna 

från Time Management Questionnaire bantas ned. För att vara 

konsekventa användes även här fyra frågor från de två kategorierna 

som frågeformuläret innefattar; kortsiktig- och långsiktig planering. 

De frågor som sållades bort var även i detta fall frågor som liknar 

varandra mycket och som ämnar ge likartade svar.  

 Både Aspiration Index och Time Management Questionnaire är 

uppbyggda på så vis att de ställer många frågor som är kopplade till 

samma tema. Grunden till att vi valt att ställa fyra frågor kopplade till 

samma tema är för att stärka reliabiliteten, då den enligt Ejvegård 

(2003) och Trost & Hultåker (2007) förstärks genom att respondenten 

flera gånger svarat på frågor med olika formuleringar men som 

ansluter till samma frågeställning. Ytterligare en anledning till detta 

upplägg är för att skapa tillräckligt med underlag för att kunna utläsa 

mönster.  

 För att sätta vår egen prägel på denna studie inkluderades fyra egna 

frågor i enkäten från ett tema vi själva utvecklat. Det är en 

kombination av Self-Determination Theory och Time Management 

och vi har därför valt att kalla den kategorin för självständig 

tidsplanering. Sammantaget reducerades enkätfrågorna ned från 119 

till 36 frågor. Vår tanke och förhoppning med detta var att ett lägre 

antal frågor skulle resultera i en högre svarsfrekvens. I enkäten lades 

sedan en fråga om ålder och en fråga om kön till för att sedan 

analysera om några genus- eller åldersskillnader kunde utläsas. Totalt 

resulterade det i en enkät omfattande 38 frågor.  
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3.5.2 Bearbetning av frågor 

När urvalet av frågor var genomfört återstod arbetet med att översätta 

frågorna från engelska till svenska. Detta gjordes för att förenkla 

enkätfrågorna åt respondenten så att eventuella misstolkningar kunde 

minimeras. Ett problem som stöttes på i detta arbetsmoment var att 

alla frågor inte kunde översättas rakt av utan krävde en 

omformulering. Frågan ”To have my name appear frequently in the 

media” är ett typexempel på detta. Den direkta översättningen av den 

blir att ”det är viktigt för mig att mitt namn ofta förekommer i media”, 

men att bli omnämnd i media behöver inte vara något positivt. I 

mäklarbranschen är det snarare så att om ens namn förekommer i 

media är det med största sannolikhet i negativ bemärkelse. Då denna 

fråga tillhör kategorin berömmelse ansåg vi att en omformulering var 

nödvändig.  Därför omformulerades frågan till att ”det är viktigt för 

mig att ofta bli omnämnd positivt i media” för att stärka den positiva 

bilden av berömmelse.  

 Frågorna i enkäten är påståenden som respondenterna fått ta 

ställning till. Ursprungligen var Aspiration Index’s frågor ställda i 

frågeform (”Aspiration Index”, n.d.) medan Time Management 

Questionnaire’s frågor var ställda som påståenden (Trueman & 

Hartley, 1996, s.214-215). För att kunna använda samma svarsskala 

genom hela enkäten fick motivationsfrågorna skrivas om till 

påståenden.  

 Som Krosnick och Alwin (1987, s.216) förespråkar har frågornas 

ordningsföljd i enkäten utarbetats slumpmässigt. Deras studie visar att 

respondenter är mer alerta i början av en enkät än vad de är i slutet av 

den och det har därför betydelse för frågornas ordning. På grund av 

detta valde vi att slumpa ordningen på våra enkätfrågor för att inte alla 

frågor inom en viss kategori skulle klumpas ihop och att det därmed 

bara var de första kategorierna som skulle få uppriktiga svar. Med en 

slumpad frågeordning minskas även studiens snedvridning.  

 

3.5.3 Val av skala 
Svarsalternativen i enkäten har angetts i skalan 1-7 där 1 står för 

”instämmer inte alls” och 7 innebär ”instämmer helt”. Detta är en typ 

av Likertskala som enligt Albaum (1997, s.332) används för att mäta 
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olika attityder hos respondenten. Likertskalans standardformat består 

av en rad uttalanden som respondenten får ta ställning till i vilken grad 

denne instämmer helt eller inte instämmer alls (Albaum, 1997, s.332). 

Vidare beskriver Albaum (1997, s.332) att denna typ av mätning 

karaktäriseras av att den är enkel att administrera och har fått stor 

genomslagskraft i marknadsundersökningar. Huruvida udda eller 

jämna skalsteg ska användas finns det skilda meningar om. Garland 

(1991, s.4) förespråkar udda skalsteg för att inte tvinga respondenten 

att ta ställning. Det anser vi ger mest uppriktiga svar och har därför 

valt att följa det spåret.  

 Vanligtvis använder Time Management Questionnaire svarsskalan 

1-5 (Trueman & Hartley, 1996, s.214-215) och i Aspiration Index 

används 1-7 (”Aspiration Index”, n.d). För att göra vår undersökning 

så jämförbar som möjligt med tidigare forskning inom båda områdena 

föll vårt val på att använda skalan 1-7, eftersom det alltid går att räkna 

om och skala ned men inte skala upp (Garland, 1991, s.3). Slutligen 

har respondenterna upplysts om att enkätsvaren kommer att behandlas 

konfidentiellt, för att få deltagarna att svara så ärligt som möjligt.  

 

3.6 Urval 
I denna studie gjordes ett totalurval. Det innebär att inget urval görs 

inom målgruppen, varken baserat på kön, ålder eller andra faktorer. 

Gunnarsson (2005-03-08) menar att en totalundersökning genomförs 

för att kunna uttala sig om alla individer i en population. På så sätt 

elimineras risken för ett felaktigt urval och det höjer den statistiska 

säkerheten. Populationen bestod i vårt fall av aktiva fastighetsmäklare 

som arbetar på den rikstäckande fastighetsmäklarkedjan Svensk 

Fastighetsförmedling. Enligt Marie Lindqvist (personlig 

kommunikation via e-post, 2013-04-18), som är rekryterare på Svensk 

Fastighetsförmedling, har kedjan 801 aktiva fastighetsmäklare; varav 

381 kvinnor och 420 män.  

 Motivet till att ett totalurval användes var på grund av att vetskap 

fanns om att enkäter kan resultera i ett stort bortfall. Ett totalurval 

användes därför för att säkra en tillräcklig mängd enkätsvar. På så sätt 

ökade även möjligheterna till ett tillförlitligt resultat (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2008). 
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3.7 Genomförande 
För att komma i kontakt med fastighetsmäklare som kunde besvara 

vår enkät etablerades ett samarbetade med Svensk 

Fastighetsförmedling. Kedjan har idag cirka 1200 medarbetare 

fördelat på 230 bobutiker runt om i landet. Med tanke på företagets 

storlek och att kedjan är representerad över hela landet föll vårt val på 

dem. För att nå ut till vår urvalsgrupp kontaktades Elisabeth 

Fogelström, rekryteringsansvarig på Svensk Fastighetsförmedlings 

huvudkontor, som är ett välkänt ansikte både i media och bland 

mäklarstudenter. Vi tog kontakt med henne för att se om hon ville 

hjälpa oss att distribuera enkäten till fastighetsmäklarna inom kedjan. 

Hon tyckte vår forskning verkade intressant och ville gladeligen ge 

oss en hjälpande hand. Med hennes assistans distribuerades 

webbenkäten ut via ett mail från företaget, vilket medförde att enkäten 

inte hamnade i respondenteras skräppost. Detta var en medveten 

strategi från vår sida för att öka svarsfrekvensen och därmed stärka 

reliabiliteten i arbetet.    

 Innan enkäten skickades ut testades den på vänner och bekanta för 

att kontrollera frågornas formuleringar och för att få en uppfattning 

om hur lång tid den kunde ta att fylla i. Det visade sig att enkäten tog 

mellan 3 till 5 minuter att besvara, vilket vi ansåg vara lämpligt. Det 

är en tid som de flesta troligtvis kan avsätta för att delta i en 

undersökning.  

 

3.7.1 Bortfall 

I enkätundersökningen tillfrågades som tidigare nämnt 801 

registrerade fastighetsmäklare. Förhoppningen var att få in minst 200 

enkätsvar för att göra vår forskning trovärdig och generaliserbar. 

Redan första dagen inkom 150 svar, vilket var över vår förväntan. När 

webbenkäten stängdes ned en vecka senare hade totalt 303 enkäter 

besvarats, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 38 %. Det resulterar i 

ett totalt bortfall om 498 personer som valt att inte delta i 

enkätundersökningen, vilket kan utläsas i tabellen nedan. Då samtliga 

frågor i enkäten var obligatoriska har bortfall på enskilda frågor 

kunnat undvikas, vilket resulterat i att alla svar som inkommit har 
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kunnat användas. För denna undersökningsmetod anser vi 

svarsfrekvensen vara till vår belåtenhet.  

 

 

Tabell bortfall totalt 

 

  

Totalt 

Svarsfrekvens  38 %     (303) 

Bortfall  62 %     (498) 

Totalt  100 %   (801) 

 

Figur 3: Tabell bortfall totalt. 

 

 Det kan finnas många olika orsaker till varför 62 % inte svarade på 

enkäten. Respondenterna kan till exempel ha gjort ett aktivt val att inte 

svara på enkäten, vilket kan bero på att de inte såg något egenvärde i 

att besvara den. Tidsbrist är en allmän källa till obesvarade enkäter 

och en del av vårt bortfall kan bero på detta.  En annan orsak till 

bortfallet kan vara att respondenten blivit avbruten mitt i besvarandet 

och tänkt slutföra enkäten vid ett senare tillfälle som aldrig blev av.  

 

 

Tabell bortfall kön 

 

 

Kvinnor 

 

Män 

Svarsfrekvens 36 %   

(138) 

39 %   

(165) 

Bortfall 64 %   

(243) 

61 %   

(255) 

Totalt 100 % 

(381) 

100 % 

(420) 

 

Figur 4: Tabell bortfall kön.   

 

 Som tabellen visar var svarsfrekvensen, respektive bortfallet, jämnt 

fördelat mellan kvinnor och män. Endast 3 % skiljde dem åt och 

eftersom att skillnaderna var så pass små har vi valt att inte analysera 

detta djupare.  
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3.7.2 Resultatpresentation 

Till en början valde vi att disponera vår empiri och analys i kapitel var 

för sig där uppdelningen baserats på våra teoretiska utgångspunkter. 

Dock blev det varken givande eller intressant läsning att ta del av. 

Istället omstrukturerades empiri- och analyskapitlet till ett gemensamt 

avsnitt som rubricerades resultat och diskussion. Här presenteras 

empiri och analys utifrån en tematisk indelning med utgångspunkt i 

faktoranalysens uppdelning. Detta val stödjs av att vår faktoranalys 

var så pass utslagsgivande.  

 

3.8 Analysmetoder  

3.8.1 Korrelationsanalys 
All empirisk data har sammanställts med hjälp av det statistiska 

verktyget SPSS för att kunna göra analyser och se om samband finns. 

För att undersöka hur våra variabler samvarierar med varandra 

genomfördes en korrelationsanalys. Enligt Dancey och Reidy (2011, 

s.170) är syftet med denna analys att finna meningsfyllda relationer 

mellan olika variabler. För att undersöka vilka variabler som 

korrelerar med varandra, med utgångspunkt från de teoretiska 

konstruktionerna SDT och TM samt vår egenkomponerade 

frågekategori om självständig tidsplanering, sammanställdes en 

korrelationsanalys i SPSS. Resultatet från denna diskuteras i 

nästkommande kapitel.  

 Anscombe (1973, s.17) menar att det är viktigt att studera datan som 

korrelationsmatrisen presenterar, både kalkylmässigt och grafiskt, 

innan analys påbörjas för att se om samband finns på båda planen. Till 

största del vilar statistiska beräkningar på antaganden om vad datan 

visar (Anscombe, 1973, s.17). Dessa antaganden kan vara falska, och i 

sådant fall kan beräkningarna bli missvisande. Därför bör beräkningar 

alltid jämföras mot grafer, då de är essentiella för att kunna göra 

korrekta statistiska analyser. I graferna nedan visas Anscombe’s 

quartet som har fyra olika utfall med identiska korrelationsvärden, 

men som varierar kraftigt grafiskt. Endast det första diagrammet visar 

att de statistiska beräkningarna är korrekta, då punkterna har ett linjärt 

grafiskt samband (Anscombe, 1973, s.19).  



42 

 

 Våra korrelationsvärden testades mot Anscombe’s quartet för att 

kontrollera att inga falska korrelationer analyseras djupare. Det visade 

sig att samtliga korrelationer som tas upp i resultat- och analyskapitlet 

följde det korrekta mönstret som den första figuren illustrerar. För 

exempel på en av våra jämförelser, se bilaga 5.  

 

 

 
 

Figur 5: Anscombe’s quartet (Anscombe, 1973, s.19-20). 

 

3.8.3 Faktoranalys 
För att se om fler samband finns har en faktoranalys nyttjats. Enligt 

Trost & Hultåker (2007) används en faktoranalys för att se om ett 

antal variabler hänger samman i ett visst antal mönster eller faktorer, 

genom att beräkna alla samband mellan dessa variabler. Detta sätt att 

analysera används av forskare inom SDT för att se om samband råder 

(Deci och Ryan 2000), varför det föll sig naturligt för oss att använda 

en faktoranalys i vår studie. 

 För att veta om den insamlade datan är tillräcklig för att göra mer 

avancerade körningar, som exempelvis en faktoranalys, används ett så 

kallat Cronbach’s Alpha-värde (CA-värde). CA-värdet ska enligt 
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Tavakol och Dennick (2011, s.54) befinna sig mellan 0,7 och 0,95 för 

att vara godtagbart. Det maximala värdet för CA är 1. Ett lågt CA-

värde kan bero på för få frågor och heterogena variabler (Tavakol & 

Dennick, 2011). I vår körning erhölls ett CA-värde på 0,847, vilket är 

ett fullt accepterbart värde.  

 

 

 
 

Figur 6: Reliability Statistics (SPSS).  

  

 

 Det är viktigt att mängden data är tjänlig för sitt syfte för att det ska 

gå att använda sig av en faktoranalys. För att se om det statistiska 

underlaget är tillförlitligt används ett värde som kallas Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO). För att få en trovärdig faktoranalys menar Pallant 

(2001, s.153) att KMO-värdet ska vara minst 0,6. Våra data 

genererade ett KMO-värde på 0,802, vilket även det är ett fullt 

godtagbart värde.  

 

 

 
Figur 7: KMO and Bartlett’s Test (SPSS).  

  

 

 En del i faktoranalysen är Total Variance Explained, vilket är ett 

mått som visar det mest lämpliga antalet faktorer. Måttet visar även 

hur stor del av resultatet som förklaras i modellen (”Illustration of 

Exploratory Factor Analysis (EFA)”, n.d.). I den första körningen 

valde SPSS ut tio faktorer med en förklaringsgrad på 63,6 %. Med 

grund i vår teori valde vi dock att använda oss av nio faktorer, vilka 
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kunde förklara 60,9 % av all data. Det anser vi vara en kumulativ 

procent som förklarar resultatet tillräckligt för att fler komponenter 

inte ska behöva inkluderas. Även om förklaringsgraden sänktes något 

speglar nio faktorer vår forskning bättre, då denna har använt nio 

teorikategorier. En kopia av Total Variance Explained återfinns i 

bilaga 3.  

 En annan del av faktoranalysen kallas Rotated Component Matrix. 

Denna del innebär att SPSS sammanställer all data i en matris som 

används för att tolka och förstå resultatet. På matrisens vertikala axel 

finns frågorna från enkäten och på den horisontella axeln finns de 

antal faktorer som SPSS selekterat. På den horisontella axeln är 

faktorerna rangordnade efter hur starkt bindande de är för den totala 

förklaringsgraden. För att se hur mycket en fråga korrelerar med den 

specifika faktorn visar varje cell i matrisen ett värde mellan -1 och 1,  

där -1 betyder att de är negativt korrelerade och 1 betyder att de är 

positivt korrelerade (Fang, Xie, Huang & Li 2004, s.46). I vår Rotated 

Component Matrix fick två enkätfrågor sållas bort för att uppnå mer 

tillfredsställande data. Dessa var ”det är viktigt att vara rik” och ”jag 

valde mäklaryrket på grund av att jag till stor del kan bestämma över 

min arbetstid”.  Analysen testkördes både med och utan dessa frågor 

och det optimala visade sig vara att exkludera dessa. En kopia på den 

slutgiltiga Rotated Component Matrix finns i bilaga 4 och resultatet av 

faktoranalysen har analyserats i kommande resultat- och 

diskussionskapitel.  

 

3.8.3 Klusteranalys 

Ambitionen var även att kunna identifiera olika grupper av 

respondenter genom en klusteranalys, i det fall vårt material tillät 

detta. Nationalencyklopedin beskriver klusteranalys som ett 

samlingsnamn på statistiska metoder där enheter delas in i olika 

grupper (kluster) så att de enheter som liknar varandra, med avseende 

på något mått, flyttas till samma kluster (”Klusteranalys”, n.d.). 

Klusteranalysen är således ett explorativt dataanalysverktyg som 

tenderar att sortera olika individer i grupper. Två individer tillhör 

samma grupp om graden av samband mellan dessa är maximal, i annat 

fall är graden av samband minimal. Klusteranalysen används för att 

finna strukturer i data utan att ge en förklaring till varför de finns 
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(”How To Group Objects Into Similar Categories, Cluster Analysis”, 

n.d.). Vi testade att göra klusteranalyser med varierande antal kluster 

och SPSS visade då olika varianter. Dock föll kombinationerna inte ut 

väl och i samråd med vår handledare Jonas Kågström valde vi därför 

att inte analysera dessa ytterligare.  
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4. Resultat och diskussion 
I detta avsnitt redovisas resultatet från vår enkätundersökning. 

Frågorna är grundade och handplockade utifrån de två teorifälten 

Self-Determination Theory och Time Management.  

Vidare avses att i detta kapitel granska de empiriska resultaten med 

hjälp av de två analysmetoderna korrelationsanalys och faktoranalys. 

Syftet med dessa analyser är att ge en tänkbar förklaring till studiens 

resultat.  

 

 

Detta avsnitt har strukturerats enligt den uppdelning som 

faktoranalysen förordat. Varje komponent kommer att behandlas 

enskilt och innehåller data från faktoranalysen, empiri från 

enkätundersökningen och i de fall korrelationsanalysen varit intressant 

har även denna inkluderats i samma avsnitt. Avgränsning har sedan 

gjorts i den bemärkelsen att den mest dominanta teorikategorin i en 

komponent har valts att presenteras som ett tema. Detta medför att 

samtliga teorikategorier representerar varsin komponent och kommer 

beskrivas utifrån dessa.   

 Faktoranalysen utfördes för att analysera vilka sambandsmönster 

som kan tänkas finnas mellan våra två teorifält. SPSS har genom 

faktoranalysen grupperat de 34 enkätfrågorna, som kvarstod efter det 

att två sållats bort och ålder samt kön exkluderats, till 9 enskilda 

faktorer. Det gör det möjligt för oss att i detta avsnitt kunna analysera 

varje enhet för sig. För att ge läsaren en överblick av faktoranalysen 

återfinns Rotated Component Matrix på nästföljande sida. De 9 

faktorerna står vågrätt i matrisens överkant och de 34 frågorna står 

lodrätt i matrisens vänstra kolumn. I början av respektive fråga står en 

kodning som representerar den kategori frågan tillhör enligt våra 

teorier. Kodningarnas betydelse förklaras nedan och med hjälp av 

olika färger visas vilken teoretisk kategori frågorna tillhör. Det gör det 

enklare för läsaren att förstå vilka frågor som hör ihop.  

 

R = rikedom (ljusgrön)  P = personlig utveckling (mörkgrön)  

B = berömmelse (gul) M = meningsfulla relationer (ljusblå) 

I = image (orange)   S = samhällsförbättring (mörkblå) 
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KT = kortsiktig tidsplanering (rosa) 

LT = långsiktig tidsplanering (röd) 

ST = självständig tidsplanering (lila) 

 

Under varje komponent inkluderas en fråga från vår 

enkätundersökning som representerar komponentens dominerande 

teorikategori. Vi har valt att förklara en fråga per kategori inom Self-

Determination Theory, Time Management och vårt egenkomponerade 

tema om självständig tidsplanering. Syftet med detta val var att få en 

helhetsbild av studien. Den fråga som utmärker sig mest inom 

respektive kategori och som därmed är mest intressant redovisas i 

detta kapitel.  

 I korrelationsanalysen upptäcktes många signifikanta korrelationer. 

Dock valde vi att fokusera på de korrelationer som hade ett värde över 

0,4 eftersom värden under detta anses vara triviala (”Principal 

Components Analysis”, 2013-03-23). Flertalet korrelationer 

bekräftade endast våra teoretiska utgångspunkter och därför har dessa 

valts att inte kommenteras ytterligare, exempelvis korrelerade 

samtliga frågor om tidsplanering mer eller mindre med varandra och 

vi ansåg därför att dessa inte behöver analyseras djupare. Utifrån 

korrelationsanalysen kunde även utläsas statistiskt säkra skillnader 

mellan män och kvinnor, men dessa var svaga (under 0,3) och vi 

ansåg därför att de hade för låga värden för att kunna analyseras mer 

ingående. 
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Figur 8: Rotated Component Matrix (SPSS). 

 

4.1 Komponent 1 - upprättar listor över 

saker som behöver göras 
Den första och tyngsta komponenten i faktoranalysen innehåller sex 

faktorer av Time Management som totalt förklarar 18,3 % av 

variansen. Denna komponent är en förening av kortsiktig- och 

långsiktig tidsplanering där fyra variabler omfattas av det förstnämnda 

begreppet och två hänför sig till det sistnämnda. Att samtliga frågor 
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om kortsiktig planering hamnade i samma komponent ligger i linje 

med Britton och Tesser’s (1991) studie som visade att denna 

planeringsform hade ett klart samband. Detta tyder på att personer 

som planerar sin tid, exempelvis genom att sätta dagliga mål, även 

använder andra kortsiktiga Time Management-tekniker.  

 Anledningen till att kortsiktig- och långsiktig tidsplanering hamnar i 

samma komponent kan bero på att de som planerar sin tid väl gör det 

både på lång och kort sikt. Det kan bero på att dessa personer inte gör 

någon skillnad på kortsiktig- och långsiktig tidsplanering, utan ser 

planering som en helhet. Alla dessa sex variabler hör till Time 

Management, vilket kan förklara varför de sammanfördes till en och 

samma komponent.  

 Denna faktor är intressant eftersom det naturliga borde vara att alla 

åtta faktorer som härrör Time Management hamnar tillsammans i en 

komponent, alternativt att de långsiktiga- och kortsiktiga variablerna 

hamnade var för sig i två olika komponenter. För att göra en 

återkoppling till teorin om Time Management drar vi paralleller till 

vårt väl beprövade teoretiska frågeformulär Time Management 

Questionnaire (TMQ) som enligt Hellsten (2012, s.22) har både hög 

reliabilitet och validitet. Eftersom kortsiktig- och långsiktig planering 

inte delades in i separata komponenter signalerar vår analys en annan 

frågegruppering än TMQ. Endast åtta av fjorton befintliga frågor från 

TMQ selekterades för att ha lika många frågor kring detta tema som 

SDT samt för att hålla nere frågeantalet i enkäten. Om istället någon 

av våra utvalda frågor hade bytts ut finns det en möjlighet att 

grupperingarna hade följt teorin mer exakt. Dock tyder faktoranalysen 

på att frågorna var väl utvalda då de korrelerade med varandra.  
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4.1.1 Kortsiktig tidsplanering 

  

 
Figur 9: Fråga 4 i enkäten.  

 

Den fråga i enkätundersökningen som var mest intressant att 

kommentera utifrån denna komponent var frågan om att skapa listor 

över saker som ska göras dagligen. Ovanstående diagram visar inga 

extremvärden, utan Svensk Fastighetsförmedlings mäklare har 

fördelat sina svar relativt jämnt. Grunden till detta kan vara att 

mäklare är ett individuellt yrke där individerna själva kan bestämma 

över sin tidsdisponering. Vissa planerar hela sin dag innan den startar, 

medan andra tar dagen mer som den kommer. Det vanligast 

förekommande svarsalternativet är, precis som diagrammet visar, 

svarsalternativ 7. Frågans genomsnitt på 5,04 tyder på att mäklare i 

stor utsträckning upprättar listor över vad som bör hinnas med under 

arbetsdagen, men att det inte är en självklarhet för alla.   

 

4.2 Komponent 2 – viljan av att imponera 

på sin omgivning 
Den andra komponenten beskriver 10,6 % av variansen och är en 

kombination av de yttre faktorerna image, berömmelse och rikedom. 

Komponenten utgörs till största del av image och är sedan jämnt 

fördelad mellan berömmelse och rikedom. Detta följer inte SDT:s 

indelning av de olika motivationsfaktorerna, men de bekräftar 
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samtidigt teorin på det vis att samtliga variabler är exempel på yttre 

drivkrafter (”Aspiration Index”, n.d.). Därmed står sig uppdelningen 

mellan inre- och yttre motivationsfaktorer eftersom att de tre 

kategorierna av yttre drivkrafter kopplas samman.   

 Anledningen till att faktoranalysen blandar dessa tre kategorier kan 

bero på att de fem frågorna alla handlar om viljan av att imponera på 

andra. Det går att imponera på sin omgivning exempelvis genom att 

visa upp dyra ägodelar, att se yngre ut än vad man egentligen är och 

ha en tilltalande image. Att vara beundrad av sin omgivning och att 

ofta få kommentarer om sin attraktivitet är andra exempel på 

statushöjande faktorer.  

 Denna komponent kan liknas vid introjicerad kontroll som SDT:s 

internaliseringsmodell beskriver (Gagné & Deci, 2005, s.336). En 

grundpelare i detta beteende är att göra saker för att få bättre 

självförtroende, vilket kan anses vara en lämplig beskrivning av 

image, berömmelse och rikedom. Dessa tre kategorier har alla 

gemensamt att de fokuserar på hur omgivningen ser på individen och 

inte hur individen ser på sig själv.  

 

4.2.1 Image  

 

  
Figur 10: Fråga 25 i enkäten.  

 

Image var den dominerande teorikategorin i denna komponent och 

ovanstående fråga var den som utmärkte sig mest, varför den valts att 
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lyftas fram. Detta diagram åskådliggör att mäklarna på Svensk 

Fastighetsförmedling till största del inte sätter värde på att få 

kommentarer om hur attraktiva de är. Majoriteten av respondenterna 

(69 %) har värderat denna fråga till under 4 och endast 4 % har svarat 

över 5 på den sjugradiga skalan. Det ger oss ett genonsnitt på 2,76 

gällande denna frågeställning. Denna typ av yttre motivation har med 

andra ord liten betydelse för mäklarna.  

 

4.2.2 Mäklare värdesätter inte kommentarer om hur 

attraktiva de är    
Korrelationsanalysen visade att det starkaste positiva sambandet fanns 

mellan mäklares önskan om att bli beundrade och deras önskan om att 

få kommentarer om hur attraktiva de är.  

Detta samband avviker från mönstret eftersom dessa två frågor båda 

anses som yttre motivationsfaktorer enligt SDT, men tillhör inte 

samma subkategori, då beundran hänförs till berömmelse och 

kommentarer om ens yttre hör till image (”Aspiration Index”, n.d.). 

Förslagsvis kan sambandet ligga i att mäklarna ser kommentarerna om 

hur attraktiva de är som en bekräftelse på att de är beundrade. 

Parallellt kan vissa mäklare anse att det inte är viktigt att få 

kommentarer om attraktivitet och de tycker då heller inte att det är 

viktigt att vara beundrade. Att berömmelse och image sammankopplas 

på detta vis är en spännande utveckling av studien då dessa inte har 

något självklart samband. Kopplingen kan bero på att mäklare tänker 

att de bara kan bli beundrade för sitt yttre och inte för sina inre 

personliga egenskaper. Enligt vår undersökning anser mäklarna på 

Svensk Fastighetsförmedling att det finns viktigare saker i livet än att 

få kommentarer om sitt yttre och att vara beundrade.   

 

4.3 Komponent 3 – en grundpelare för ett 

meningsfullt liv är goda vänner 
Denna komponent innehåller fem faktorer där samtliga frågor om 

personlig utveckling ingår och även en fråga som behandlar 

meningsfulla relationer har inkluderats. 7,3 % av den totala variansen 
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kan förklaras av den tredje komponenten. Som Aspiration Index (n.d.) 

beskriver är dessa fem exempel på inre motivationsfaktorer som inte 

har något sakvärde för andra. Komponenten följer i princip SDT:s 

kategoriuppdelning då samtliga variabler gällande personlig 

utveckling har sammanförts i en enhet, men att en fråga avseende 

meningsfulla relationer har smugit sig in har resulterat i att mönstret 

brutits. Trots detta anser vi att enkäten har varit träffsäker eftersom 

teori och empiri i hög utsträckning stämmer överens.  

 Denna sammankoppling indikerar på att goda vänner är en 

grundsten för att kunna utveckla sig själv som människa, vilket ligger 

i linje med Kasser, Ryan, Zax och Sameroff’s (1995) studie. Att känna 

sig trygg med sin omgivning kan vara en nödvändig förutsättning för 

att våga göra egna val och gå sin egen väg. Det leder i sin tur till att 

individen kan lära sig nya saker och utvecklas som människa. 

 

4.3.1 Personlig utveckling 

 

 
Figur 11: Fråga 38 i enkäten.  

 

Enkätundersökningen och detta diagram visar att åsikterna varierar 

relativt lite och att mäklare på Svensk Fastighetförmedling värdsätter 

att utvecklas och lära sig nya saker mycket högt.  92 % av 

respondenterna värderade denna fråga högre än 4 och hela 126 

mäklare svarade 7, vilket är det högsta steget på skalan. Detta bidrog 

till ett högt medelvärde på 6,01, vilket tydligt visar att denna inre 
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drivkraft är av stor betydelse för majoriteten av de fastighetmäklare 

som deltagit i vår enkätundersökning.   

 

4.4 Komponent 4 – en hjälpande hand till 

sina medmänniskor  
Den fjärde komponenten omfattas av samtliga fyra frågor gällande 

samhällsförbättring. Detta är en naturlig koppling då alla frågor inom 

denna komponent härstammar från samma kategori i Aspiration Index 

(n.d.). Denna komponent bestyrker därmed klart och tydligt de 

teoretiska motivationsindelningar som SDT gör (”Aspiration Index”, 

n.d.) i och med att teori och empiri överensstämmer till fullo. Att vår 

studies resultat stämmer överens med tidigare forskning stärker 

validiteten med avseende på de frågor och skalor som använts i 

enkäten.  

 Att samtliga frågor tillhörande samma kategori grupperas i samma 

komponent vittnar om att respondenterna har svarat sanningsenligt, 

vilket i sin tur bidrar till att studiens reliabilitetsnivå höjs. 

Avslutningsvis har denna komponent en förklaringsgrad på 5,7 %. 

 

4.4.1 Samhällsförbättring  

 

 
Figur 12: Fråga 14 i enkäten.  
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Vår empiriska studie visar att den övervägande delen av Svensk 

Fastighetsförmedlings mäklare har betygsatt att hjälpa människor i 

nöd på den övre delen av skalan. Endast 1 % har svarat en 1:a på 

denna fråga och hela 87 % har värderat den högre än en 3:a. Det ger 

oss ett tämligen högt genomsnitt på 5,16, vilket är över mittpunkten på 

skalan. Trots att de flesta mäklare placerat sitt svar på den övre delen 

av skalan är fördelningen relativt jämn utan några extremvärden. Dock 

är det svårt att utläsa om mäklarna är verkligt engagerade i att hjälpa 

människor i nöd eller om de endast svarat högt för att det anses vara 

moraliskt rätt.  

 

4.5 Komponent 5 – önskan om att känna sig 

älskad  
Denna komponent består av de tre resterande variablerna avseende 

meningsfulla relationer och karaktäriseras av att den sätter kärlek och 

djupa relationer i fokus. Komponent fem har en förklaringsgrad på 5,3 

%. Enligt teorin bör samtliga frågor rörande respektive kategori 

hamna i samma komponent (”Aspiration Index”, n.d.). Denna 

komponent lyckades nästintill att uppnå detta då alla utom en fråga 

om meningsfulla relationer grupperades i samma enhet. Värt att 

poängtera är dock att merparten av frågorna avseende meningsfulla 

relationer korrelerade med varandra, vilket gör att denna komponent 

till största del följer teorins utgångspunkter.   

 Orsaken till att frågan om vikten av att ha goda vänner hamnade i en 

annan komponent, och därmed inte tillsammans med resten av sitt 

teoretiska slag, kan bero på att den frågan berör relationer på ett annat 

plan. Denna fråga behandlar vänskapsrelationer, medan komponent 

fem karaktäriseras av frågor gällande kärleksrelationer. Det kan vara 

en anledning till att den frågan har exkluderats från denna komponent.  
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4.5.1 Meningsfulla relationer 

 

 
Figur 13: Fråga 35 i enkäten. 

 

Den mest övertygande frågan i enkätundersökningen är den som avser 

att dela livet med någon man älskar, vilket resulterade i detta extrema 

diagram. Studien visar att Svensk Fastighetsförmedlings mäklare 

värdesätter kärlek högt då så mycket som 64 %, vilket motsvarar 195 

personer, svarade 7 av 7 möjliga på skalan. Med grund i detta kan 

konstateras att denna inre motivationsfaktor har en stor betydelse för 

mäklare. De höga svaren resulterade även i ett högt genomsnitt på 

6,39. Det höga genomsnittet visar samtidigt att det är få personer som 

graderat sitt svar lägre än skalans mittpunkt, vilket tyder på att det är 

få mäklare som inte prioriterar kärlek i sitt liv. Med andra ord är det 

ingen tvekan om att mäklarna är eniga i frågan om att det är viktigt att 

dela livet med någon man älskar.  

 

4.5.2 Mäklare sätter goda vänner i första rummet  

Korrelationsanalysen identifierade en positiv korrelation mellan hur 

viktigt det är att ha goda vänner att kunna lita på och vilket behov 

individen har av att utveckla sig själv och lära sig nya saker. Båda 

frågorna hänför sig enligt SDT till inre motivationsfaktorer, men att ha 

goda vänner tillhör kategorin om meningsfulla relationer, medan att 

utveckla sig själv är ett exempel på en fråga inom kategorin personlig 
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utveckling. I detta avseende stämmer inte vårt resultat överens med 

SDT:s teoretiska bas (”Aspiration Index”, n.d.). Korrelationsanalysen 

visar att de mäklare som tycker att det är av vikt att ha goda vänner att 

lita på även har ett behov av att utveckla sig själva och lära sig nya 

saker. Det som kan utläsas av detta samband är att om individen 

känner sig trygg med sin omgivning, tror vi att denne vågar fokusera 

på sin egen inre vilja och göra det den verkligen vill. Det möjliggör 

för individen att gå sin egen väg utan att bli dömd på grund av att 

denne inte följer strömmen, vilket kan resultera i att denne lär sig nya 

saker och utvecklas som människa. De mäklare som istället inte 

värdesätter goda vänner, tycker inte heller att personlig utveckling är 

viktigt. Dock tror vi att det är få individer som har sådana värderingar 

och väljer därför inte att kommentera det vidare. Vår studie visar att 

mäklarna på Svensk Fastighetförmedling höjer dessa faktorer till 

skyarna, då det endast är ett ensiffrigt antal personer som svarat lägre 

än en 4:a på dessa frågor.   

 

4.6 Komponent 6 – vikten av att vara 

berömd 
Komponent sex innefattar tre frågor gällande berömmelse. Teorin 

förespråkar att frågor av samma kategoriart bör falla in under samma 

enhet (”Aspiration Index”, n.d.), men precis som i fallet med 

komponent fem har denna komponent nästintill uppnått teorins 

eftersträvan. Att huvuddelen av frågorna kring samma kategori 

grupperas i samma komponent tyder på att respondenterna har svarat 

sanningsenligt och det bidrar till att höja studiens reliabilitetsnivå.  

3,8 % av den totala variansen förklaras av denna komponent.   

 En anledning till att frågan om vikten av att vara beundrad inte 

hamnar i samma grupp som resterande frågor gällande berömmelse, 

kan bero på att den frågan kan tolkas på olika sätt. En individ kan vara 

beundrad för att den är berömd, men att vara beundrad av många 

individer behöver inte alltid betyda att man är en känd person. 

Beundran kan även komma från släkt och vänner. 
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4.6.1 Berömmelse  

 

 
Figur 14: Fråga 9 i enkäten. 

 

Ur enkätundersökningen kan utläsas att den största delen av mäklarna 

på Svensk Fastighetförmedling inte anser det vara viktigt att vara 

berömd, vilket illustreras av diagrammet ovan. 31 % svarade det 

lägsta alternativet på frågan om berömmelse är viktigt för dem och 

endast 3 % angav det högsta alternativet. Detta medför ett lågt 

medelvärde på 2,8 och därmed kan utläsas att intresset för att bli 

berömd inte är särskilt stort.    

 

4.6.2 Mäklare uppskattar inte berömmelse 

En positiv korrelation upptäcktes mellan att vara berömd och 

beundrad. Båda dessa frågor är av samma teoretiska art och de 

sammanförs till kategorin berömmelse. Den statistiska körningen 

verifierar på så vis vår teori (”Aspiration Index”, n.d.), vilket leder till 

att studiens reliabilitet höjs. Den positiva korrelationen visar att de 

fastighetsmäklare som tycker att berömmelse är betydelsefullt 

samtidigt vill bli beundrade. Det tyder på att personen vill vara 

berömd för något där den gjort bra ifrån sig för att sedan kunna bli 

beundrad för det. Samtidigt betyder korrelationen att de mäklare som 

inte tycker att berömmelse är viktigt, inte heller bryr sig om de blir 

beundrade. Det tror vi bottnar i att mäklarna inte tycker att det är en så 
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stor idé att bli berömd för något om ändå ingen beundrar dem för det. 

Våra enkätsvar visar att Svensk Fastighetsförmedlings mäklare inte 

anser det vara viktigt med varken berömmelse eller beundran, vilket 

därmed följer det sistnämnda fallet.  

 

4.6.3 Mäklares behov av att vara i strålkastarljuset  

Ännu en stark positiv korrelation visade sig finnas mellan frågorna om 

det är viktigt att bli positivt omnämnd i media och hur viktigt det är att 

ha ett välkänt namn. Dessa två variabler tillhör båda kategorin 

berömmelse inom SDT och därmed bekräftar vår studie teorins grund 

(”Aspiration Index”, n.d.). Denna korrelation kan visa att mäklare vill 

vara kända och omnämnda i media för en bra sak. Med andra ord bör 

det välkända namnet vara i positiv bemärkelse och inte leda till att 

individen blir ökänd på grund av publicitet. Å andra sidan kan 

korrelationen tyda på att mäklare varken är intresserade av kändisskap 

eller att bli omskriven i media. Dessa individer kan exemplifieras av 

personer som inte vill utmärka sig på något vis och som hellre håller 

sig i bakgrunden. En anledning till att vilja hålla sig i bakgrunden är 

för att för mäklare som har ett välkänt namn kan ett litet snedsteg 

uppförstoras om det skulle hamna i media. Vår enkätundersökning 

visar att Svensk Fastighetsförmedlings mäklare anser det varken vara 

oviktigt, men heller inte livsviktigt, att vara välkänd eller omnämnd i 

media.   

 

4.7 Komponent 7 – att själv styra sin 

arbetstid 
Våra egenkomponerade frågor om självständig tidsplanering 

sorterades in under komponent sju. Dessa frågor är en kombination av 

tidsplanering (TM) och självbestämmande (SDT). Inför studien insåg 

vi att det fanns möjlighet att våra egna frågor kunde korrelera med 

någon kategori inom Time Management eller SDT, som exempelvis 

kortsiktig tidsplanering eller personlig utveckling. Denna eventualitet 

tillbakavisades dock av faktoranalysen då våra egna frågor bildade en 

helt egen komponent med en förklaringsgrad på 3,5 % av den totala 

variansen. Det signalerar att vi har utarbetat bra frågor som med 
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lätthet kan kopplas samman. Att respondenterna har svarat likartat på 

dessa tyder även på att frågorna har hög reliabilitet.  

 

4.7.1 Självständig tidsplanering 

 

 
Figur 15: Fråga 20 i enkäten. 

 

Att själva sätta upp sina mål är enligt vår empiriska studie vanligt 

förekommande bland Svensk Fastighetsförmedlings mäklare, då 

majoriteten på 56 % har svarat högre än 5 på denna fråga. Att enbart 6 

% har givit svar under 4 på den sjugradiga skalan, indikerar att de inte 

känner sig styrda utan kan vara självständiga i sin tidsplanering. Detta 

bidrar även till ett tämligen högt medelvärde motsvarande 5,5.  

 

4.8 Komponent 8 – vikten av att vara 

ekonomiskt oberoende  
Den åttonde komponenten innehåller de resterande faktorerna som 

härrör rikedom. Dessa frågor tillhör båda samma kategori inom SDT 

och bekräftar en av våra teoretiska grundpelare (”Aspiration Index”, 

n.d.), vilket därmed stärker studiens reliabilitet. Det visar även på att 

respondenterna har svarat uppriktigt. Denna komponent har en 

förklaringsgrad på 3,3 %.  
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 Enligt teorin skulle ytterligare en variabel inkluderas i denna 

komponent; nämligen frågan om vikten av att ha dyra ägodelar. Dock 

sorterades denna fråga in under komponent två tillsammans med andra 

frågor om image och berömmelse. Det kan bero på att dyra ägodelar 

kan fås av andra, medan denna komponent präglas av egen framgång. 

Att vara ekonomiskt framgångsrik och kunna köpa allt man vill ha 

menar vi beror på individen själv och inte på personer i dennes 

omgivning som skämmer bort den med dyra ting.    

 

4.8.1 Rikedom 

 

 
Figur 16: Fråga 19 i enkäten.  

 

Enligt vår enkät verkar dyra ägodelar inte vara något som Svensk 

Fastighetsförmedlings mäklare värdesätter. 97 mäklare, vilket 

motsvarar 32 %, har svarat 1 på den sjugradiga skalan. Därefter visar 

diagrammet en fallande riktning ju högre upp på skalan man kommer 

och endast 1 % av respondenterna har angett 6 eller 7 på denna fråga. 

Medelvärdet är därför så lågt som 2,46. Detta diagram utmärker sig i 

den bemärkelse att det är ytterst få mäklare som har svarat på den övre 

delen av skalan. Denna fråga är även den som har fått lägst snittvärde i 

hela enkätundersökningen och dyra ägodelar är därmed det som 

mäklarna minst motiveras av.  
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4.8.2 Mäklares delade meningar om rikedom  

Frågorna om betydelsen av att vara rik och vikten av att få 

kommentarer om hur attraktiv man är visade sig vara positivt 

korrelerade. Även i detta fall tillhör frågorna olika kategorier inom 

SDT. Att vara rik hör till kategorin rikedom, medan att få 

kommentarer om sitt utseende är en imagefråga (”Aspiration Index”, 

n.d.). Denna korrelation är fascinerande, då kopplingen mellan 

rikedom och image är en oväntad förbindelse. De mäklare som tycker 

det är viktigt att vara rik värdesätter även positiva kommentarer om 

sitt utseende. Vad denna koppling grundas i är svårt att ge något 

tydligt svar på. En tanke kan vara att mäklare anser att de behöver ett 

sprängfyllt bankkonto för att anses attraktiv av sin omgivning. En 

annan möjlig vinkel är att mäklare tror att de kan köpa sig snygga 

genom exempelvis dyra märkeskläder eller plastikoperationer. 

Tvärtom, tycker mäklare som inte anser det vara betydelsefullt att få 

kommentarer om hur attraktiva de är, att det heller inte är viktigt att 

vara rik. Dessa individer tänker förmodligen att det inte har någon 

betydelse hur mycket pengar de har, då det ändå inte kan påverka hur 

attraktiva de är. Attraktivitet kan tolkas på olika vis; vissa tänker 

endast på utseende, medan andra anser det komma inifrån. Vår 

enkätundersökning visar att det endast är ett fåtal av mäklarna på 

Svensk Fastighetförmedling som verkligen bryr sig om att vara rik och 

som samtidigt är måna om att få erkänsla för sitt utseende.  

 

4.8.3 Att vara rik och beundrad är inget essentiellt 

för mäklare   
En positiv korrelation upptäcktes även mellan att vara rik och att vara 

beundrad. Dessa yttre motivationsfaktorer tillhör inte samma 

subkategori och följer därmed inte den uppdelning som finns inom 

SDT (”Aspiration Index”, n.d.). Som tidigare nämnt underordnas 

frågan om att vara rik till kategorin rikedom och beundran förbinds 

med berömmelse. Den positiva korrelationen visar att de mäklare som 

tycker att det är viktigt att vara rik, även uppskattar beundran från 

många personer. Utifrån detta tror vi att dessa mäklare kan ha en bild 

av att rikedom beror på beundran, eftersom en framgångsfaktor för att 

tjäna pengar i mäklaryrket är att vara omtyckta och beundrade av 
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kunderna. Omvänt, anser mäklare som inte värdesätter rikedom att det 

heller inte är viktigt att bli beundrade av många personer. Det kan 

bottna i att vissa mäklare ser beundran och rikedom som vitt skilda 

saker då de inte behöver bli beundrade bara för att de är rika. Mäklare 

hos Svensk Fastighetsförmedling anser det inte vara betydelsefullt att 

vara rik och även beundran värderas lågt av dem.  

 

4.9 Komponent 9 – ha tid att följa 

modetrender   
Den nionde och sista komponenten omfattar tre variabler, varav två 

handlar om långsiktig tidsplanering och den tredje behandlar image. 

Unikt för denna komponent är därmed att den kombinerar både Time 

Management och Self-Determination Theory, vilket var ett oväntat 

sambandsmönster.  

 Den särskiljer sig från de andra komponenterna i den bemärkelsen 

att den innehåller två variabler om lånsiktig planering som har en 

positiv korrelation med varandra, medan imagevariabeln har en 

negativ korrelation till dessa. Det betyder att om individen tycker att 

denne kan förbättra sin tidsdisponering och ofta arbetar med uppdrag 

kvällen före deadline, anser denne det inte vara viktigt att följa 

modetrender. Detta kan bero på att tiden inte räcker till. Alternativt, 

om personen ej anser sig kunna förbättra sin tidsdisponering och heller 

inte arbetar med större uppdrag kvällen före deadline, anses värdet av 

att följa modetrender vara relevant och något som hinns med. Denna 

komponent förklarar 3,1 % av den totala variansen. 
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4.9.1 Lånsiktig tidsplanering 

 

 
Figur 17: Fråga 16 i enkäten. 

 

Som enkätundersökningen och diagrammet antyder bedömer 

majoriteten av mäklarna på Svensk Fastighetförmedling (57 %) att de 

kan förbättra sin tidsdisponering. Endast 6 % svarade lägre än 3 på 

denna fråga och anser därmed att de är tillräckligt bra på att planera 

sin tid. Det resulterar i ett genomsnitt på 5,43, vilket får anses som 

relativt högt då det ligger över medelpunkten på skalan.  
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5. Slutsats  
Slutsatsen ämnar lyfta fram de upptäckter som framkommit i resultat- 

och diskussionskapitlet och koppla dem till studiens syfte och 

frågeställning.  

 

 

 

För att återkoppla till vårt syfte kan konstateras att Svensk 

Fastighetsförmedlings mäklare främst drivs av inre 

motivationsfaktorer såsom personlig utveckling, meningsfulla 

relationer och samhällsförbättring. Dessa kategorier har övervägande 

blivit högt värderade av mäklarna och är därmed motivationsfaktorer 

som de drivs av. Rikedom, image och berömmelse är exempel på yttre 

motivationsfaktorer. Dessa har mer jämnt fördelade svar med värden 

fördelade kring mitten eller på den lägre delen av skalan, vilket tyder 

på att de yttre drivkrafterna inte har lika stor inverkan på mäklarnas 

motivation.   

 Den inre drivkraft som mäklarna på Svensk Fastighetsförmedling 

främst motiveras av är den som behandlar meningsfulla relationer. Det 

är den kategori som har de mest extrema svaren där mäklarna är eniga 

om dess stora betydelse. Även personlig utveckling är en inre 

drivkraft som värderas högt bland mäklarna. Dessa två kategorier 

värderades i princip lika högt, men meningsfulla relationer ansågs 

vara snäppet viktigare. Att ha anställda som drivs av inre 

motivationsfaktorer är ur ett företagsekonomiskt perspektiv guld värt. 

Det betyder att de är genuint intresserade av sitt jobb och arbetar inte 

enbart för pengar. Detta menar Gagné och Deci (2005, s.337) får 

positiva effekter för företaget då arbetsprestationen ökar och 

välbefinnandet på arbetsplatsen höjs. 

 Från enkätundersökningen kan utläsas att mäklarna på Svensk 

Fastighetsförmedling använder sig av olika tidsplaneringsverktyg i sitt 

arbete. Majoriteten av mäklarna använder sig av ”att-göra-listor” eller 

upprättar någon form av schema för att planera sin arbetstid. De anser 

även att de fritt kan planera sin arbetsvecka och har friheten att själv 

sätta upp sina mål, vilket tyder på att detta sker utan press från 

överordnande. Vidare visar TM-frågorna att mäklarna själva anser sig 
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vara bra på att sätta upp och följa prioriteringar. Generellt kan utläsas 

att svaren på frågorna kring Time Management varierar mer än vad 

svaren på motivationsfrågorna gjorde.  Orsaken till detta tror vi kan 

bero på att mäklare är ett individuellt och till stor del 

självbestämmande yrke, då de har fria arbetstider och det är frivilligt 

att använda sig av tidsplaneringsverktyg. Det leder till att mäklarna 

tillåts arbeta på sitt eget vis och därför är det naturligt att 

svarsfördelningen kring detta tema varierar mer. Trots att mäklarna 

själva bedömer sig flitigt använda tidsplaneringsverktyg anser 

merparten av dem att de ändå kan förbättra sin tidsdisponering. De 

tycker med andra ord att de aldrig blir fullärda, utan alltid kan bli 

bättre.  

 För att besvara studiens huvudsakliga fråga om något samband finns 

mellan SDT och TM genomfördes som tidigare presenterat en 

faktoranalys. Enligt den kunde endast ett samband utläsas. Det 

återfanns i komponent nio där långsiktig tidsplanering och image har 

en negativ korrelation till varandra. Korrelationen betyder att om 

personen tycker att denne kan förbättra sin tidsdisponering och ofta 

arbetar med uppdrag kvällen före deadline, anser denne det inte vara 

viktigt att följa modetrender. Detta kan bero på att tiden inte räcker till 

för att hinna med alla delar. Alternativt, om individen ej anser sig 

kunna förbättra sin tidsdisponering och heller inte arbetar med större 

uppdrag kvällen före deadline, anses värdet av att följa modetrender 

vara relevant och något som hinns med. Bortsett från detta unika 

samband ser vi det inte finnas någon självklar koppling mellan de två 

teorifälten som denna studie bygger på.  

 

5.1 Möjliga effekter för företag 

Att undersöka kopplingen mellan teorierna SDT och TM är den första 

studien av sitt slag och bidrar därmed till utveckling av de två 

teorifälten. Våra resultat kommer kunna tillämpas på 

fastighetsmäklarföretag i första hand men det är vår förhoppning att 

kombinationen av olika teoretiska skolor ska kunna ge vägledning 

även för företag i andra branscher.  

 Vi anser att denna studie kan vara värdefull i ett organisatoriskt 

sammanhang för att företagsledare kan få kunskap om hur mycket 

stöd de anställda behöver, exempelvis i fråga om schemaläggning, 
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prioritering och vid uppsättning av mål samt delmål. Behovet av stöd 

är individuellt och när det finns många olika människor i en 

arbetsgrupp kan ett situations-anpassat ledarskap förespråkas. Det 

betyder att chefen kan fokusera på att hjälpa de anställda som behöver 

bli mer tidseffektiva, medan mindre tid kan spenderas på de som är 

mer självgående och redan kan disponera sin tid väl. Utöver detta kan 

företagsledare ha stor nytta av kunskapen om vad som motiverar de 

anställda oavsett bransch. Denna kunskap medför att ledare kan 

motivera medarbetarna på ett mer individanpassat plan som i sin tur 

ökar välmåendet hos dem. En motiverad medarbetare presterar bättre, 

vilket är högst intressant ur ett företagsekonomiskt perspektiv där 

produktiva medarbetare är en viktig komponent. Följdeffekten av 

detta är att SDT kan vara ett hjälpmedel för att identifiera vad de 

anställda motiveras av och på så vis kan både produktivitet och 

välmående genereras (Ryan & Deci, 2000b, s.68). Även vid en 

rekryteringsprocess kan det vara av vikt för företaget att ha vetskap 

om vilka drivkrafter den arbetssökande har för att matcha detta med 

den kompetens som företaget söker.  

 

5.2 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har genomförts på endast ett företag. Förslag till vidare 

forskning är att göra denna undersökning på andra mäklarbyråer för 

att se om de får liknande resultat, vilket leder till att vår studies 

reliabilitet höjs och resultaten kan därmed generaliseras. Det skulle 

även vara intressant att bredda forskningen till helt andra branscher för 

att se om sambandsmönster kan utläsas även där. En annan vinkling 

kan vara att genomföra denna studie med en kvalitativ metod. Genom 

intervjuer kan svaren få en bredare nyans än de svartvita svaren en 

enkät ger och leda till en djupare förståelse till respondenternas svar.  
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7. Appendix  

7.1 Bilaga 1 - Förkortningar av frågor 
 

  FRÅGA FÖRKORTNING 

1 Jag valde mäklaryrket på grund av att jag till stor del kan bestämma över min arbetstid Självbestämmande 

2 Jag gör en lista över saker som måste göras varje dag Lista  

3 Det är viktigt för mig att följa modetrender Modetrender 

4 Det är viktigt för mig att vara ekonomiskt framgångsrik Ek. framgång 

5 Jag kan fritt planera min arbetsvecka Fri planering 

6 Jag sätter upp och följer prioriteringar Prioriteringar 

7 Det är viktigt för mig att vara berömd Berömd 

8 Jag arbetar ofta på ett större uppdrag kvällen före deadline Deadline 

9 Det är viktigt för mig att ha tillräckligt med pengar för att köpa allt jag vill ha Tillräckligt pengar 

10 Det är viktigt för mig att framgångsrikt dölja tecknen på åldrande Ålderstecken 

11 Jag skriver ner mål jag ska ha uträttat under dagen Uträttat mål 

12 Det är viktigt för mig att hjälpa människor i nöd Hjälpa i nöd 

13 Det är viktigt för mig att ha djupa bestående relationer Djupa relationer 

14 Jag anser att jag kan förbättra hur jag disponerar min tid Tidsdisponering 

15 Det är viktigt för mig att bistå människor i behov av hjälp utan att kräva något i gengäld Hjälpa 

16 Jag upprättar ett schema över de aktiviteter jag behöver göra under arbetsdagen Schema 

17 Det är viktigt för mig att ha många dyra ägodelar Ägodelar 

18 Jag sätter själv upp mina mål Sätta mål 

19 Det är viktigt för mig att känna att det finns människor som verkligen älskar mig, som jag också älskar Älskar 

20 Det är viktigt för mig att arbeta för samhällsförbättring Samhällsförbättring 

21 Jag kan själv styra hur många timmar jag arbetar per dag Arbetstimmar 

22 Det är viktigt för mig att själv göra mina egna val i livet istället för att någon annan gör dem åt mig Egna val 

23 Det är viktigt för mig att människor ofta kommenterar hur attraktiv jag är Attraktiv 

24 Det är viktigt för mig att ha goda vänner jag kan lita på Vänner 

25 Det är viktigt för mig att bli beundrad av många personer Beundrad 

26 Jag planerar min dag innan jag startar den Planera 

27 Det är viktigt för mig att mitt namn är välkänt Välkänd 

28 Det är viktigt för mig att hjälpa andra förbättra sina liv Förbättra liv 

29 Det är viktigt för mig att veta och acceptera vem jag egentligen är Acceptera 

30 Det är viktigt för mig att ofta bli omnämnd positivt i media Media 

31 Det är viktigt för mig att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt och fulländat Fulländat liv 

32 Jag har en klar bild över vad jag ska åstadkomma under nästkommande vecka Nästa vecka 

33 Det är viktigt för mig att dela mitt liv med någon jag älskar Dela liv 

34 Det är viktigt för mig att vara rik Rik 

35 Det är viktigt för mig att ha en image som tilltalar andra Image 

36 Det är viktigt för mig att utvecklas och lära mig nya saker  Utvecklas 
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7.2 Bilaga 2 - Frågeformulär till 

webbenkätundersökning  
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7.3 Bilaga 3 – Faktoranalys – Total 

Variance Explained  
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7.4 Bilaga 4 – Faktoranalys – Rotated 

Component Matrix 
 

Rotated Component Matrixa 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KT: Jag upprättar ett schema över 
de aktiviteter jag behöver göra 

under arbetsdagen 

,780                 

KT: Jag gör en lista över saker 

som måste göras varje dag 

,758                 

KT: Jag skriver ner mål jag ska ha 
uträttat under dagen 

,712                 

KT: Jag planerar min dag innan 
jag startar den 

,673                

LT: Jag sätter upp och följer 

prioriteringar 

,571               -,341 

LT: Jag har en klar bild över vad 

jag ska åstadkomma under 

nästkommande vecka 

,561                 

I: Det är viktigt för mig att 

människor ofta kommenterar hur 
attraktiv jag är 

  ,829               

B: Det är viktigt för mig att bli 

beundrad av många personer 

  ,812               

I: Det är viktigt för mig att ha en 

image som tilltalar andra 

  ,592       ,443       

I: Det är viktigt för mig att 
framgångsrikt dölja tecknen på 

åldrande 

  ,576               

R: Det är viktigt för mig att ha 

många dyra ägodelar 

  ,558           ,369   

P: Det är viktigt för mig att 
utvecklas och lära mig nya saker 

    ,770             

M: Det är viktigt för mig att ha 
goda vänner jag kan lita på 

    ,657   ,364         

P: Det är viktigt för mig att veta 
och acceptera vem jag egentligen 

är 

    ,610             

P: Det är viktigt för mig att själv 
göra mina egna val i livet istället 

för att någon annan gör dem åt 

mig 

    ,518       ,311     

P: Det är viktigt för mig att kunna 
se tillbaka på mitt liv som 

meningsfullt och fulländat 

    ,435             

S: Det är viktigt för mig att hjälpa 
människor i nöd 

      ,803           
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S. Det är viktigt för mig att bistå 

människor i behov av hjälp utan 

att kräva något i gengäld 

      ,791           

S: Det är viktigt för mig att hjälpa 
andra förbättra sina liv 

      ,749           

S: Det är viktigt för mig att arbeta 
för samhällsförbättring 

      ,465 ,403         

M: Det är viktigt för mig att dela 
mitt liv med någon jag älskar 

        ,743         

M: Det är viktigt för mig att känna 

att det finns människor som 
verkligen älskar mig, som jag 

också älskar 

    ,387   ,701         

M: Det är viktigt för mig att ha 

djupa bestående relationer 

        ,569         

B: Det är viktigt för mig att ofta 

bli omnämnd positivt i media 

          ,825       

B: Det är viktigt för mig att mitt 

namn är välkänt 

          ,737       

B: Det är viktigt för mig att vara 

berömd 

  ,485       ,529       

ST: Jag kan själv styra hur många 

timmar jag arbetar per dag 

            ,852     

ST: Jag kan fritt planera min 

arbetsvecka 

            ,802     

ST: Jag sätter själv upp mina mål             ,537     

R: Det är viktigt för mig att ha 
tillräckligt med pengar för att köpa 

allt jag vill ha 

              ,809   

R: Det är viktigt för mig att vara 

ekonomiskt framgångsrik 

              ,793   

LT: Jag anser att jag kan förbättra 

hur jag disponerar min tid 

                ,695 

LT: Jag arbetar ofta på ett större 
uppdrag kvällen före deadline 

                ,561 

I: Det är viktigt för mig att följa 

modetrender 

  ,316 ,305         ,340 -,517 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 
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7.5 Bilaga 5 – Exempel på Anscombe’s 

quartet  
 

 

 

 
 

 


