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Sammanfattning 

Titel: Självständigt arbete, en studie ur fastighetsmäklarens vardag. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Oscar Hallbygård & Oscar Hammenstål 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2014 – Maj  

Syfte: Författarna till denna studie har valt att undersöka fastighetsmäklarens 

självständiga arbete och vilket stöd arbetstagaren får av arbetsgivaren. Förmånen att 

ha kontroll och kunna styra över sitt eget arbete, möjlighet till självständighet samt 

varierande arbetsuppgifter är viktiga parametrar för att trivas på arbetet. Uppsatsen 

syfte lyder: 

Syftet med detta examensarbete är att ur ett arbetstagarperspektiv analysera huruvida 

chefer i praktiken stödjer/uppmuntrar sina anställda att bli mer självgående på 

arbetsplatsen.  

Metod: Uppsatsen har tillämpat ett kvantitativt metodval med hjälp utav en 

enkätundersökning. Inhämtad rådata har analyserats med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS och redovisas i kapitel 3, 4, 5 & 6. 

Resultat & slutsats: Författarna till studien vill uppmärksamma följande slutsatser. 

Studien visar att fastighetsmäklarens personliga utveckling påverkas av 

arbetsgivarens autonoma stöd. Genom denna slutsats kan vi påstå att arbetsgivarens 

autonoma stöd kan påverka arbetstagarens upplevda autonomi och benägenheten 

till att ta egna beslut på arbetsplatsen 

Förslag till fortsatt forskning: Författarna till studien skulle vilja se en framtida 

studie i en bransch som är känd för att inte förespråka självständighet i yrkesrollen 

och se om arbetsgivaren bidrar med stöd för självständighet. 

Uppsatsens bidrag: Författarna till denna studie har en förhoppning att kunna 

bidra med kunskap kring arbetsgivarens stöd vid självständigt arbete i 

fastighetsmäklarbranschen.  

Nyckelord: Självständig, SDT, Autonomi, Utveckling, Autonomt stöd, ERG 
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Abstract  

Title: Independent work, a study from the estate agent's daily lives. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Oscar Hallbygård & Oscar Hammenstål  

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2014 - May 

Aim: The authors of this study have been chosen to investigate the estate agent's 

independent work and the support that the employee receives from the employer. 

The privilege of being in control and able to control over their own work, the 

possibility of autonomy and varied tasks are important parameters to thrive at work. 

The paper purpose is: 

The purpose of this thesis is to analyze from an employee perspective whether 

managers effectively supports / encourages its employees to become more self-

sufficient in the workplace. 

Method: The paper has applied a quantitative methodology with the help of a 

questionnaire survey. The collected raw data were analyzed using SPSS and 

presented in chapter 3, 4, 5 & 6. 

Result & Conclusions: The authors of the study draws attention to two 

conclusions. The study shows that the estate agent's personal development is 

affected by the employer's autonomous support. By this conclusion, we can state 

that the employer autonomous support can affect a worker's perceived autonomy 

and the propensity to make their own decisions in the workplace 

Suggestions for future research: The authors of the study would like to see a 

prospective study in an industry that is known for not advocating independence and 

see if the employer contributes support for independence. 

Contribution of the thesis: The authors of this study hope to contribute knowledge 

about employer support for independent work in the real estate industry. 

Key words: Autonomy, Autonomy support, ERG, SDT, Growth, 
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1. Introduktion 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens problembakgrund, allmänintresse, därefter 

studiens syfte, avgränsningar och avslutningsvis arbetets disposition. 

 

1.1 Problembakgrund: 

”Som anställd kan man inte använda sin självständighet om man inte vet vad som ska göras. Det är 

viktigt för chefer att vara tydliga med vad gruppen ska göra och vad individen ska göra.” 

(Johanna Rovira, 2014-03-29)  

 

Förmånen att ha kontroll och kunna styra över sitt eget arbete, möjlighet till självständighet samt 

varierande arbetsuppgifter är viktiga parametrar för att trivas på arbetet (Reineholm, 2013, s. 8). 

Detta stöds även av tidigare forskning där medarbetarnas motivation ökar genom att ha en hög 

kontroll, hög autonomi samt omväxling på arbetsplatsen (Hackman & Oldham, 1975, s. 159). Med 

tanke på att autonomi är ett viktigt mänskligt behov, är det intressant att forska vidare om. 

Autonomi är ett återkommande begrepp som står för självständighet och detta förklaras vidare i 

teorikapitlet.  

 

Tidigare forskning har visat att motivation är grundläggande för alla människor. Genom ett flertal 

motivationspsykologiska teorier har forskare slagit fast att specifika mänskliga behov behövs 

uppfyllas för att en individs utveckling ska fungera på ett optimalt sätt. Detta är intressant ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv på så sätt att motivation ses som en konkurrensfördel, strategisk 

tillgång samt ett positivt samband med arbetsresultat.  

 

Motivation kan beskrivas som en osynlig energisk kraft som orsakar handling hos anställda. Denna 

handling kan bero på inre respektive yttre motivation. Inre motivation är strävan efter att utvecklas 

hos en individ, uppnå självförverkligande, känna delaktighet, prestera och känna att det är 

intressebringande. Yttre motivation handlar istället om belöningar, undvikande av bestraffning samt 

erkännande. 

 

Ett ämne som är väl utforskat är begreppet Self-Determination Theory (SDT) och är enligt Ryan & 

Deci (2000b, s. 68) en generell teori om mänsklig motivation som har tillämpats på områden som 

hälsa, utbildning, arbete och sport. Teorin belyser vikten med att utveckla individens inre resurser, 

personlighetsutveckling samt självreglering (Deci & Ryan, 2000c, s. 63).  
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Inom Self-Determination Theory finns varierande frågeställningar som är uppbyggda med specifika 

enkäter för att bedöma olika konstruktioner som finns inom ämnet SDT (SDT, 2014-02-27). Dessa 

enkäter har författarna försökt införskaffa men på grund av tekniska problem inte fått tillgång till. 

Författarna till denna studie har istället utgått från artiklar som använt sig utav denna metod. STD 

beskriver att med en ökad förståelse för behov som kompetens, autonomi och samhörighet så 

resulterar det i förståelsen om varför och vad som är viktigt i strävan efter måluppfyllelser. Dessa 

tre behov ska uppfyllas kontinuerligt och skiljer sig därmed från Maslow's (1943, s. 370) tankar om 

att ett behov behöver vara uppfyllt för att därefter uppleva ett nytt behov.  

 

Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usonov & Kornazheva (2001, s. 931) påstår att det tre behoven är 

universella och därmed grundläggande för alla människor. Dessa behov måste vara uppfyllda för att 

en individ ska kunna utvecklas och fungera på ett optimalt sätt (Deci & Ryan, 2000a, s. 227). Denna 

frågeställning ligger som en grundsten för denna studie på grund av att den är applicerbar på 

anställda inom alla organisationer. 

 

Ett verktyg som används för att stärka autonomin hos individer är något som Deci et al.,(2001, s. 

931) refererar som “Autonomy support”, vilket översatt till svenska blir autonomt stöd men som 

kan förklaras mer som ett stöd för att arbeta eller, att vara självständig. Deci et al.,(2001, s. 932) 

menar att autonomt stöd har ett positivt samband med arbetsresultatet och tillfredställelsen av 

individens behov. Men för att det autonoma stödet ska vara effektivt krävs det att cheferna har en 

grundlig förståelse för sina anställda. Förståelsen innebär bland annat att chefen delger information 

och underlag så att den anställda ges möjligheter till egna beslut på arbetsplatsen (Deci et al., 2001, 

s. 931). Även författarna Adie, Duda & Ntoumanis (2008, s. 190) påpekar att autonomt stöd uppstår 

när en auktoritär ledare respekterar, främjar samt uppmuntrar anställda att ta egna beslut på 

arbetsplatsen. 

 

En betydande mängd forskning har enligt (Gagné, 2003) bekräftat vikten av att stödja 

självständighet, vilket främjar ett positiv resultat av det som utövas. Till exempel har autonomt stöd 

visat sig leda till större engagemang i ointressanta aktiviteter och stödet ökade även de positiva 

känslorna gentemot verksamheten.  

 

En forskare som var skeptisk till att Maslows behovsteori var optimal vad gäller förståelsen för 

mänsklig motivation är Alderfer. Alderfer (1969, s. 142) utvecklade en teorin som han även 

namngav E.R.G. vilket står för Existence, Relatedness och Growth. I denna uppsats kommer dessa 

tre behov att översättas till existens, relation och utveckling.  



 O. Hallbygård 890125 & O. Hammenstål 910204 

 
 

7 

Författarna till denna uppsats anser att teorin som behandlas i teorikapitlet kan användas för att få 

fram information angående arbetsmotivation. Genom egna erfarenheter inom och runt omkring 

yrket så har författarna skapat sig en bild om att branschen speglas av självständigt arbete. Det 

denna uppsats har som mål är att analysera om autonomi, autonomt stöd och behovet att utvecklas 

på arbetsplatsen påverkar det självständiga arbetet. De tre komponenterna som nämns ovan går att 

med hjälp av teorin som studerats och egna erfarenheter att koppla till självständigt arbete.   

 

Vi kommer genom ett linjärt diagram illustrera allmänintresse och antal utgivna artiklar inom ämnet 

på Google Scholar här nedan: 

 

 
 

Modell 1.1 Allmänintresse för Autonomy support och ERG Theory (egen)  

 

1.2 Syfte: 

Syftet med detta examensarbete är att ur ett arbetstagarperspektiv analysera huruvida chefer i 

praktiken stödjer/uppmuntrar sina anställda att bli mer självgående på arbetsplatsen.  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer inte att analysera hur självgående fastighetsmäklare är ur ett arbetsgivarperspektiv 

på grund av att författarna till studien tycker att en arbetsgivare inte besitter den verkliga vetskapen 

om hur dennes anställda känner sig självgående. Författarna till studien har valt att inte analysera 

två behov som ingår i SDT, kompetens och samhörighet. Även inom E.R.G. har författarna till 

uppsatsen valt att inte analysera existens och relationsbehoven. Studien kommer inte att behandla 

någon annan typ av anställning än verksamma registrerade fastighetsmäklare.  
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Arbetets disposition 

 

 
Modell 1.2 Disposition av arbete (egen)
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2. Teori 
 

I detta teorikapitel presenteras arbetets teoretiska referensram, kritiskt förhållningssätt, state of the 

art därefter studiens forskningmodell samt arbetets forskningsfrågor. 

 

 

2.1 Motivation:  

Adair (1996:9) förklarar att begreppet motivation kommer från latinska verbet movere, som betyder 

flytta eller röra sig framåt. Motivation handlar om riktning, energi, uthållighet och alla aspekter som 

av aktivering samt avsikt (Ryan & Deci, 2000b, s. 69). Författarna till samma artikel förklarar att 

motivation är ett ämne som har varit en centralt inom psykologin under en lång tid. Motivation ses 

som en värdefull egenskap där det centrala är drivet och viljan att aktiveras. Ryan & Deci (2000c, s. 

54) menar att en individ som är motiverad utstrålar energi och har en drivkraft att ständigt slutföra 

exempelvis arbetsuppgifter. Detta stödjer även författaren Adair (1996, s.10) som menar att 

arbetsgivare söker individer som är motiverade och som har energi samt beslutsamhet.  
 

Många författare menar på att motivation står för aktivitet och rörelse men Hein (2012, s.13) menar 

på att definitionen är ytlig och förenklad. Hein (2012, s.15) förklarar utifrån (Larsen, Munkgård 

Pedersen & Aagaard, 2005) och deras motivationsmodell hur motivation uppstår och påverkas. 

Motivationen kan enligt Hein (2012, s.15) uppstå och påverkas i tre huvudkategorier. Det första 

kategorin beror på förhållanden hos den enskilda människan och styrs utifrån gener, behov och 

enskild mål (Hein, 2012, s.16). Den andra kategorin behandlar om att motivation beror på 

förhållanden inom företaget, dvs. att arbetet tjänar ett syfte i ett samhälleligt perspektiv, löner samt 

självförstärkande processer inom organisationen (Hein, 2012, s.16). Den tredje kategorin menar 

Hein (2012, s.16) att motivation skapas av konjunkturer, värderingar i samtiden, nationella kulturer 

som resulterar i att samhället påverkar den enskilda individens motivation. Författarna Deci & Ryan 

(2000c, s. 60) menar att STD har valt att leverera ett mer specifikt synsätt på begreppet motivation, 

genom att fråga vilken typ av motivation som används vid ett speciellt tillfälle. Det grundar sig 

författarna på att varje individ har olika erfarenheter och externa regleringar.  
 

Maslows teori om mänsklig motivation är en motivationsteori som baserar sig på fem mål, som 

också refereras till fem basbehov.  Maslow (1943, s. 394) påstår att de fem basbehoven som en 

individ motiveras att uppfylla är psykologiska behov(basbehov), behov som bygger på trygghet, 

behov som kärlek och gemenskap, behov av uppskattning och det sista som är ett behov av 

självförverkligande.   



 O. Hallbygård 890125 & O. Hammenstål 910204 

 
 

10 

2.1.1 Inre och Yttre motivation:  

Hein (2012, s.16) förklarar att de inre motivationsfaktorerna skapas inifrån, av människan själv och 

det kan exempelvis vara knutna till en önskan om att prestera eller utvecklas. Stello (2011, ss. 6-7) 

hävdar för att känna inre motivation är det viktigt att personen upplever sina arbetsuppgifter 

meningsfulla, viktiga och värdefulla. I en studie som gjorts av Lindner (1998, s. 3) var syftet att öka 

förståelsen för de anställdas motivation. Studien visade att de tre högst prioriterade 

motivationsfaktorerna var att ha intressanta arbetsuppgifter, löner samt att få bekräftelse på utfört 

jobb (Lindner, 1998, s.6). Ryan & Deci (2000b, s. 70) beskriver fenomenet inre motivation som ett 

enskilt fenomen som har mycket positiv potential om den mänskliga naturen. Själva fenomenet har 

möjlighet att söka nya områden, framtida forskning samt nya utmaningar och tankesätt. Fenomenet 

uppmärksammas och har vuxit fram för lärare eftersom det är naturlig källa till lärande och 

prestation. Det har visat sig att inre motivation ger högkvalitativt lärande samt upphov till 

kreativitet (Ryan & Deci, 2000b, s. 69).  

 

De yttre motivationsfaktorerna ligger utanför individens kontroll och skapas utifrån. Ryan & Deci 

(2000c, s.55) beskriver att yttre motivation speglas av att prestationen leder till ett separat utfall. 

Författarna beskriver vidare att individer styrs i grund och botten av inre motivation från födseln 

men att individerna påverkas och triggas av yttre motivation. Ryan & Deci (2000c, s. 55) beskriver 

att inre och yttre motivation kan påverka varandra. Individen motiveras att utföra en uppgift för att 

intresset för arbetsuppgiften är hög men i slutändan kan en extern belöning påverka individens 

motivation. Individen kan reagera på yttre motivationsfaktorer men kan inte själv styra över om det 

föreligger eller inte (Hein, 2012, s. 17). Ryan & Deci (2000c, s. 55) beskriver att över tre decenniers 

forskning har visat att kvalitén på erfarenhet och prestation kan variera beroende på hur en individ 

beter sig utifrån inre kontra yttre orsaker.  

 

2.2 Self-Determination Theory 

En teori som är väl utforskad är den som går under benämningen “Self-Determination Theory” 

(Fortsättningsvis benämnt SDT). Enligt Gagné & Deci (2005, s. 331) så handlar teorin om 

arbetsmotivation, människors personlighet samt psykologiska behov. En liknande definition på 

STD är att teorin kräver medvetenhet av känslor, autonomi samt samhörighet för att effektivisera 

lärandet (ten Cate, 2012, s.1). Moller, Ryan & Deci, (2006, s. 104) menar på att STD är en 

motivationsteori som skiljer sig ifrån tidigare forskning. Moller et al. (2006, s. 104) menar på att 

teorin ser på begreppet motivation på ett nytänkande sätt genom att specificera begreppet i olika 

processer. Teorin hävdar att en förståelse för mänsklig motivation kräver ett övervägande av de 

psykologiska behoven av kompetens, autonomi och samt en känsla av samhörighet i samhället 
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(Deci & Ryan, 2000c, s. 54). Det första behovet är kompetens och White (1959, s. 297) beskriver 

begreppets innebörd som en individs förmåga att på ett effektivt sätt interagera med omgivningen. 

Det andra behovet är autonomi och De Charms (1968, s.231) menar att det berör individen genom 

att få uppleva val och en känsla av att ta egna beslut. Det tredje och sista behovet handlar om att 

söka och utveckla relationer i olika sociala sammanhang, känna samhörighet i en grupp (Standage, 

Duda & Ntoumanis, 2003, s. 97; ten Cate, 2012, s.1). Deci & Ryan (2000a, s. 227) beskriver vidare 

att dessa behov måste vara uppfyllda för att en individ ska kunna utvecklas och fungera på ett 

optimalt sätt.  
 

Baard, Deci, & Ryan (2004, s. 2049) ger ytterligare stöd för betydelsen av SDT till motivation på 

arbetsplatsen. De menar att prestation och psykologiska anpassningar på jobbet påverkas av 

människans inneboende behov av kompetens, självständighet och samhörighet på jobbet. Enligt 

Deci & Ryan (2002, s.27) fokuserar SDT på att sätta begrepp i motsats till varandra. Deci & Ryan 

(2002) anser att förekomsten mellan den aktiva, utvecklingsorienterade mänskliga individen och 

sociala sammanhang som antingen stödjer eller underminerar människors försök att behärska och 

införliva sina erfarenheter till en sammanhängande självkänsla. 
 

 

2.3 Basic Psycholical Needs Scale  

Brien, Forest, Mageau, Boudrias, Desrumax, Brunet & Morin (2012, s. 167) har gjort en omfattande 

studie där dem förklarar att Basic Psychological Need Scale (benämns fortsättningsvis BPNS) är en 

arbetsrelaterad rapport som används som ett instrument med utformning för att mäta i vilken grad 

STD’s behov autonomi, kompetens och samhörighet uppfylls på arbetsplatsen. Forskningen inom 

de grundläggande psykologiska behoven är bred och enligt Brien et al. (2012, s.168) börjar det 

redan när Maslow (1943, s. 370) framförde en lista över medfödda behov, hierarkisk indelade i en 

pyramid där toppen bestod av behovet självförverkligande. För att modernisera forskningen 

gällande de mänskliga psykologiska behoven gjorde Sheldon, Elliot, Kim & Kasser (2001, s. 331) 

en undersökning där syftet var att, i tre studier, jämföra tio psykologiska behov som är centrala för 

oss människor. Undersökningarnas resultat visade sig stödja STD’s resonemang att autonomi, 

kompetens och samhörighet är det viktigaste behoven för människor.  
 

Fram tills nu har dessa tre behov visat sig spela en viktig roll i branscher såsom utbildning 

(Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006, s. 28), idrott (Gagne, Richard & Bargmann, 2003, s. 374) 

arbetsplatsen (Baard et al., 2004, s. 2058) samt välmående (Patrick, Knee, Canevello & Lonsbary, 

2007, s. 452).  
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Inom STD är det viktigt för välmående att behoven är tillfredsställda (Brien et al., 2012, s. 168). 

Brien et al. (2012, s. 169) beskriver vidare att studier har visat ett positivt samband mellan 

uppfyllande av behov och välmående och även ett negativt samband mellan uppfyllande av behov 

och vantrivsel. Samtidigt så har Ryan & Deci (2000b, s. 70) slagit fast att den inre motivationen 

påverkas positivt genom tillfredställandet av behoven.  

 

2.4 E.R.G. Theory 

Alderfer (1969 s. 144) utvecklade en teori efter att han fått intrycket att en mer lämplig förståelse 

skulle kunna uppnås för den typ av fenomen som Maslows teori var inriktad mot. Arnolds & 

Boshoff (2002, s.698) menar att en av de största bristerna med Maslow’s teori är att den behandlar 

människans utveckling snarare än en beskrivning av arbetsmotivation som en central och viktig 

aspekt.  

 

Existens, relation och utveckling är tre psykologiska behov som ingår i en teori som går under den 

engelska benämningen E.R.G. theory. Schneider & Alderfer (1973, s.490) beskriver att existens-

behoven handlar om att uppfylla den fysiska och materiella önskan. Vidare beskriver författarna att 

relationsbehoven i E.R.G.-teorin som är något som uppfylls när en individ har en relation med en 

närstående som han/hon kan utbyta tankar och känslor tillsammans med. Det sista behovet inom 

E.R.G. teorin är utveckling, något som Schneider & Alderfer (1973) anser att kreativitet och 

produktivitet hjälper till att uppfylla. Genom att få vara kreativ och produktiv, kan individen 

påverka sig själv och sin omgivning vilket uppfyller behovet av att utvecklas. En avsikt som 

Alderfer (1969, s.171) hade var att undersöka om E.R.G.-teorin kunde lösa problemet med att se hur 

behov av tillfredställelse hänger ihop med styrkan hos begär. Behovet av utveckling hos en individ 

är något som författarna till uppsatsen kan relatera till autonomi.      

 

Alderfer (1969 s. 145) som utvecklade denna teori, framhåller att karaktären av existensbehov kan 

förklaras så att det en individs vinst är en annan individs förlust när resurser är begränsade. 

Relationsbehovet som beskrivs tidigare involverar närstående, Alderfer (1969 s. 146) menar att 

närstående kan räknas som chefer, medarbetare, underordnade, vänner men också fiender. 

Beskrivningen av utvecklingsbehoven är redovisade på liknande sätt av både Schneider & Alderfer 

(1973, s. 490) och Alderfer (1969, s.146-147). Alderfer är lite mer utförlig i sin egen artikel då han 

förklarar att en människa får en större känsla av helhet om individen uppfyller behovet av 

utveckling.     
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Arnolds & Boshoff (2002) har genomfört en studie på chefer och anställda i Sydafrika, vars syfte 

var att utvärdera ersättning, självkänsla, entusiasm och arbetsprestation med hjälp av Alderfers 

E.R.G.-teori. Studien resulterade i att författarna (Arnolds & Boshoff, 2002, s. 707) fick fram 

följande resultat: Chefer som deltog i studien motiverades i arbetet av en utmanande arbetsmiljö 

som gav möjligheter till kreativitet, självförverkligande, avancemang inom organisationen och 

autonomi (självständighet). Anställdas arbetsmotivation stärks främst av tillfredsställelsen av 

relationsbehov från arbetskamrater och existensbehov så som ekonomisk ersättning (monetära 

belöningar) enligt resultatet från studien. Att studera en bransch där anställda kan behöva en större 

dos självständighet än i detta fall kan både vara intressant för oss författare till uppsatsen men också 

framtida forskning.    

 

E.R.G.-teorins tre behov skiljer sig från varandra i huruvida konkreta de är. Det är Alderfer (1969, s 

150-151) som hävdar att existensbehovet är det mest konkreta då närvaron eller frånvaron av 

behovet är enklast att kontrollera för att det kan mätas i materiella ting eller tillstånd. 

Relationsbehoven är inte lika konkreta (Alderfer, 1969, s. 151) då detta behovs närvaro eller 

frånvaro beror på relationer mellan två eller fler personer. För att kontrollera detta behov krävs 

samförstånd inom relationen eller relationerna. Slutligen är utveckling det behov som är minst 

konkret. Alderfer (1969, s.151) förklarar att anledningen till detta beror på att behovet är unikt för 

varje individ. Den faktiska utvecklingen kan på en exakt nivå bara upplevas av individen det 

handlar om och bara om denne inte lurar sig själv. 

 

2.5 Autonomi 

Benson (2013, s. 1) beskriver begreppet autonomi som när en individ tar kontroll över sitt liv, både 

individuellt och i grupp. Brien et al. (2012, s. 169) menar att definitionen ligger i att den enskilda 

individen har möjlighet till egna val, att uttrycka sina känslor samt att ta egna beslut på 

arbetsplatsen. Detta resulterar i att individen upplever en frihet att kunna organisera, besluta och 

påverka sina egna handlingar (Deci & Ryan, 2000a, s. 246). Hackman & Oldham (1975, s.162) 

beskriver autonomi i vilken grad arbetet erbjuder en stor frihet, självständighet och flexibiliteten vid 

schemaläggningen samt bestämmandet av procedurerna på arbetsuppgifterna. Benson (2013, s.1) 

beskriver vidare att autonomi är förmågan att ta ansvar och kontroll över individens lärande. Gagné 

(2003, s. 203) har med hjälp av Baard et al. (2004, s.2062) visat att anställda med en hög orientering 

av autonomi har upplevt en högre tillfredställelse av sina behov på arbetsplatsen, vilket ökar 

välbefinnandet och utförda prestationsutvärderingar. Detta stödjer även Dickinson (1995, s. 165) 

som plockar fram bevis på att autonomin ökar individens motivation för att lära sig och även 

effektiviseringen av inlärningsförmågan vilket genererar högre resultat. En självständig person som 
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har utvecklat sin autonoma förmåga har inte bara lättare att lära sig och vara självständiga i 

inlärningsprocessen utan även; förmågan att identifiera nya mål, formulera sina egna mål och 

prioritera och samordna så att målen passar individens egna behov (Dickinson, 1995, s. 167). En 

studie gjord av Barrick & Mount (1993, s. 113) där författarna undersökte 154 individer för att 

undersöka relationen mellan autonomin och arbetsprestationen på arbetsplatsen. Resultatet visade 

att arbeten som kräver en hög dos av självständighet också påverkas av individens upplevda 

ansvarsplikt och detta påverkade även arbetsprestationen på arbetsplatsen (Barrick & Mount, 1993, 

s. 116). En förståelse för kontrollerad autonomi kan enligt Deci och Ryan (1987, s. 1035) påverka 

individens beteende, utveckling och erfarenheter i auktoritära relationer. Detta är även betydande 

för förståelsen vad gäller beteende, utveckling och erfarenheter.  
 

McClelland (1942, s. 282) ansåg att autonomi var ett begrepp som inte hade någon vetenskaplig 

förankring var. Han ansåg år 1942 att autonomi skulle betraktas av övriga forskare som ett onödigt 

begrepp. Han tillade dock att det skulle betraktas onödigt tills att en studie med trovärdigt resultat 

kunde bevisa motsatsen. Som nämnt ovan har ett antal studier gjorts där autonomi har varit en 

bidragande komponent till resultat baserade på mänsklig motivation. 

 

2.5.1 Autonomt stöd 

Ett verktyg som nämnts tidigare används för att stärka individens autonomi är något som Deci et al. 

(2001, s. 931) kallar för autonomy support. Författarna beskriver vikten med att ha stöd för sin 

självständighet på arbetsplatsen och att det autonoma stödet har ett positivt samband med 

arbetsresultatet. Autonomt stöd uppstår när en auktoritär ledare respekterar arbetstagaren, 

uppmuntrar, samt främjar anställda att ta egna beslut på arbetsplatsen. En viktig aspekt är att chefen 

på arbetsplatsen måste vara införstådd i vad som motiverar arbetstagaren, att chefen ger meningsfull 

information samt erbjuder möjligheter till självständiga val (Deci et al., 2001, s. 931). (Ryan & 

Deci, 2001, s.931) hävdar att kompetens och samhörighet är nödvändiga för självständig 

motivation, men att stöd för kompetens och samhörighet underförstått kan ingå i autonomt stöd.  En 

studie av Gagné, Koestner, & Zuckerman, (2000, s.1848) visade att individer är generellt negativt 

inställda till organisatoriska förändringar inom verksamheten. Undersökningen visade att förvalt-

ningen av autonomt stöd också ökade acceptansen av organisatoriska förändringar inom en 13-

månaders period. McClelland (1978, s. 201) syftar även han på att för att skapa förändring genom 

motivation krävs det att alla som är involverade har förståelse och insyn i delarna av den uppstådda 

situationen. Enligt McClelland är det svårt att skapa förändring på grund av att individer inte har en 

specifik eller precis kunskap om vad som motiverar en själv.  
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Gagné (2003, s. 203) menar att autonoma stöd karakteriseras av att kontinuerligt ge arbetstagarna 

möjlighet till egna val. En betydande mängd tidigare forskning har bekräftat vikten med autonomt 

stöd för att främja positiva påföljder. Eghrari et al. (1994) har visat att autonomt stöd kan leda till 

ökat engagemang i initialt ointressanta arbetsuppgifter samt att det ökar intresset för själva 

arbetsuppgiften. Vidare betonar även Gagné (2003 s. 203-204) att interaktioner med betydande 

människor så som en chef, lärare eller förälder kan påverka självständigheten, kompetensen och 

samhörigheten om dessa interaktioner har kvalité. Detta leder även som tidigare nämnt ovan till att 

individen känner mer värde och kan glädjas åt mindre intressanta arbetsuppgifter. En omfattande 

undersökning som gjordes i grundskolor med hjälp av föräldrar och lärare, visades det att autonoma 

stöd ökade barnens skolresultat samt att barnen anpassade sig bättre i skolan (Grolnick & Ryan, 

1989; Ryan, Stiller, & Lynch, 1994). Ett konkret exempel är undersökningen som gjordes av Jang, 

Reeve, & Deci (2010, s. 589), där de menar på att lärare som har utvecklat en pedagogisk autonom 

stil har en förmåga att aktivera studenternas självständiga arbete vilket leder till en högre motivation 

och aktivitet i klassrummet.  

 

2.6 Utveckling 

Alderfer (1969, s.152) framhåller att utvecklingsbehovet till sin natur är tillfredsställande. Ju mer en 

person växer, desto mer vill personen växa. Samtidigt som en person som inte känner behovet av att 

växa, växer mindre som person. Hackman, Oldham, Janson & Purdy (1975, s.60) belyser dock att 

inte skapa stela kategorier när dem belyser utveckling under en vis tidpunkt hos individer. I studien 

gjord av Hackman & Oldham (1975) kunde dem med gjorda mätningar förutse vilka som vid det 

tillfället hade störst sannolikhet att bli motiverade samtidigt som mätningarna förutsåg vilka som för 

tillfället saknade den inre motivationen. Men detta betyder inte att dessa resultat är stadigvarande. 

En person med begränsat utvecklingsbehov vid tidpunkten behöver inte få samma resultat i 

framtiden.  
 

Som påtalats tidigare är behovet av utveckling något som uppfylls av kreativitet och produktivitet. 

Genom att använda sin kreativitet och produktivitet skapas nya erfarenheter och prestationer som 

enligt Alderfer (1969, s.152) förstärker, berikar och ger en större funktion till individen som 

uppfyller utvecklingsbehovet. Men det bör tilläggas att denna process kan förekomma både vid ett 

lyckat och misslyckat resultat vid tillexempel försöket att uppnå ett förutbestämt mål. Det kan 

tyckas underligt att misslyckande stärker en individ och får den att växa. Alderfer (1969, s.152) 

hävdar att misslyckanden är en del av livet. När en individ då tar sig an ett misslyckande leder detta 

till att individens personlighet växer och känner sig mer kompetent.     
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2.7 Kritiskt förhållningssätt  

McCally (2014-05-23) menar att teorin SDT inte främjar individualism, där den enskildes behov 

och samhällets konflikt står i fokus. Teorin förlitar sig istället på gemensamma förpliktelser och 

gemensamt ansvar. McCally (2014-05-23) nämner två psykologer, Locke och Latham, som är 

kritiska till SDT; de anser att SDT inte att applicerbart på individens verkliga liv. Carver & Baird 

(1998, s. 289) kritiserar SDT och menar att individer som drivs av yttre motivations mål tenderar att 

styras i sin självreglering vilket i sin tur har en negativ effekt på välbefinnande och prestation. 

Pyszczynski, Greenberg, Solomon, Arndt & Schimel (2004, s. 453) menar även att teorin brister i 

förklaringen av varför individer behöver självkänsla. Författarna menar att när teorin fokuserat på 

självkänslan har det varit med inriktning att förstå hur en självständig samordning av personliga mål 

genererar en form av självkänsla medan en form av yttre kontrollerad målbild leder till en mer 

driven del av självkänsla. Miles (2012, s. 236) beskriver att teorin har kritiserats för att vara 

optimistisk samt att ha ett för starkt positivt synssätt till livet snarare än att vara realistisk och 

kritisk. Deci & Ryan (2000b, s. 75) besvarar kritiken med att säga att teorin även fokuserar på den 

oro, sorg och fientlighet som uppstår när grundläggande behov inte uppfylls. Kritiken hävdar även 

att SDT’s antaganden om att alla människor har en tendens till hälsa och välbefinnande, inte gäller 

för alla människor (Miles, 2012, s. 236).  

 

2.8 State of the art 

Här nedan kommer författarnas försök till att framställa en State of the art att presenteras som en 

överskådlig tabell. Artiklarnas dominans samt validering kommer att redovisas för att tydliggöra 

arbetets teoriförankring. Artiklarna är presenterade dels utifrån dispositionen av teorikapitlet samt 

fenomen. Vidare kommer vi att utvärdera fenomenen i sin helhet. 
 

Enligt Philipson (2013, s. 9) kan en State of the art redovisa om forskningen som berörs i uppsatsen 

är relativt pålitlig. Det är inte troligt att forskning är 100 % säkert, så mellan 0 % och under 100 % 

kan teorierna variera mellan dominerande (50-70%), framväxande (20-30%) och förslag till ny teori 

(5-10%). Genom att läsa abstracts i vetenskapliga artiklar som har citerat den artikel som utvärderas 

kan enligt Philipson (2013, s. 9), en slutsats dras kring hur validerad den vetenskapliga artikeln är.   

 

Här nedan presenteras en tabell som visar hur författarna har gått tillväga vad gäller validering och 

utvärdering av uppsatsens fenomen.  
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Fenomen	   Referenser	   Citeringar	   Validering	   Teorins	  styrka	  

x	  

x	   ca	  >	  500	   Väl	  validerad	   Dominerande	  teori	  

x	  

ca	  200-‐

300	   Viss	  validerad	   Framväxande	  teori	  

x	   ca	  100	  >	  	   Begränsad	  validering	  

Föreslagen	  ny	  

teori	  

Tabell 2.0 Beskrivning state of the art. (egen) 

 

Fenomen: Referenser: Citeringar: Validering: Teorins styrka 

Motivation: Ryan & Deci (2000c) 3851 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Ryan & Deci (2000b) 10140 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Maslow (1943) 10927 Väl 

validerad 

Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande    

Yttre & Inre 

motivation: 

Lindner (1998) 150 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Vansteenkiste, Lens & 

Deci (2006) 

480 Viss 

validering 

Framväxande 

 Deci & Ryan (2000c) 3851 Väl 

validerad  

Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande    

Self determination 

theory:  

Moller, Deci & Ryan 

(2006) 

52 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Standage, Duda & 

Ntoumanis (2003) 

408 Viss 

Validering 

Framväxande 

 Baard, Deci & Ryan 

(2004) 

642 Väl 

validerad  

Dominerande 

 Gagné & Deci (2005) 1551 Väl 

validerad 

Dominerande 

 White (1959) 6640 Väl Dominerande 
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validerad 

 Deci & Ryan (2000a) 7264 Väl 

validerad 

Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande    

Basic Psychological 

Needs Scale: 

Brien, Forest, Mageau, 

Boudrias, Desrumaux, 

Brunet & Morin (2012) 

8 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Patrick, Knee, 

Canevello & Lonsbary 

(2007) 

213 Viss 

validering 

Framväxande 

 Gagné, Ryan & Deci 

(2003) 

393 Viss 

validering  

Framväxande 

 Vansteenkiste, Lens & 

Deci (2006) 

480 Viss 

validering 

Framväxande 

 Baard, Deci & Ryan 

(2004) 

642 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Sheldon, Elliot, Kim & 

Kasser (2001) 

710 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Ryan & Deci (2000b) 10140 Väl 

validerad 

Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande    

E.R.G Theory: Arnolds & Boshoff 

(2002) 

52 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Schneider & Alderfer 

(1973) 

114 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Alderfer (1969) 1196 Väl 

validerad 

Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande    

Autonomi: Brien, Forest, Mageau, 

Boudrias, Desrumaux, 

Brunet & Morin (2012) 

8 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 McClelland (1942) 16 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 
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 Gagné (2003) 398 Viss 

validering 

Framväxande 

 Dickinson (1995) 597 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Baard, Deci & Ryan 

(2004) 

642 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Barrick & Mount 

(1993) 

797 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Deci & Ryan (1987) 1956 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Hackman & Oldham 

(1975) 

4913 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Deci & Ryan (2000a) 7264 Väl 

validerad 

Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande    

Autonomt stöd: McClelland (1978) 91 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Gagné, Koestner & 

Zuckerman (2000) 

122 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Jang, Reeve, Deci 

(2010) 

154 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Gagné (2003) 397 Viss 

validering 

Framväxande 

 Ryan, Stiller & Lynch 

(1994) 

575 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Deci, Ryan, Gagné, 

Leone, Usunov & 

Kornazheva (2001) 

652 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Grolnick & Ryan 

(1989) 

1068 Väl 

validerad 

Dominerande 

 Deci, Eghrari & Patrick 

(1994) 

1155 Väl 

validerad 

Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande    
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Utveckling (Growth) Hackman, Oldham, 

Janson & Purdy (1975) 

563 Viss 

validering 

Framväxande 

 Alderfer (1969) 1196 Väl 

validerad 

Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande    

Tabell 2.1 State of the art (egen) 

 

Motivation:  

Motivation är ett område som forskare har varit verksamma inom i decennier och är ett väl utforskat 

område. Efter att ha läst in sig på området har författarna valt att i ett relativt tidig stadium, rikta in 

sig på motivation som ökar arbetsprestationen. I verkligheten är motivation högt värderat på grund 

av dess konsekvenser, motivation producerar och effektiviserar arbetet (Deci & Ryan, 2000b, s. 69). 

Artiklarna som bearbetats i denna teoridel är väl validerade inom området motivation och är även 

dominerande vilket följaktligen resulterar i ett dominerande fenomen.  

 

Inre och yttre motivation:  

Fenomenet i sig är ett väl utforskad område där forskare beskriver begreppet med stor positiv 

potential om den mänskliga naturen. Vi har med stöd av teorin valt detta fenomen då det berör 

arbetsprestationen i alla branscher. Själva fenomenet har möjlighet att söka nya områden, framtida 

forskning samt nya utmaningar och tankesätt. Den teoretiska referensram kring ämnet är dels från 

Deci & Ryan, som genomgående aktualiseras i uppsatsen och dels andra referenser för att skapa en 

relevant bredd i ämnet. Det finns övrigforskning kring detta men artiklarna och fenomenet 

utvärderas som framväxande.   

 

Self-Determination Theory 

En teori som enligt Gagné & Deci (2005, s. 331) handlar om arbetsmotivation, människors 

personlighet samt psykologiska behov. Inom ämnet motivation är artiklarna om SDT högt 

validerade och styrkan är generellt dominerande. Teorin menar på att motivation påverkas av tre 

faktorer: kompetens, autonomi samt känslan av samhörighet. Denna teori genererar kompetens om 

ämnet och leder oss vidare ner i tratten för att studien ska kunna fullbordas. Utvärderingen kring 

detta fenomen landar i att den bedöms som dominerande.  
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Basic Psycological Need Scale 

Denna arbetsrelaterade rapport fungerar som ett instrument för att mäta om SDT’s aktualiserade 

behov uppfylls på arbetsplatsen. Brien et al.,(2012, s.168) menar att forskningen om de 

grundläggande psykologiska behoven är bred börjar redan på 40-talet när Maslow framförde en lista 

över medfödda behov. Den teoretiska referensramen kring ämnet är bred och kommer ligga som en 

av grundstommarna till arbetet. Artiklarnas validering sprider sig från begränsat till väl validering 

men själva instrumentet är väl utformat för vetenskapliga studier. Valideringen kring BPNS 

utvärderas som dominerande trots att det finns en blandning av väl, -viss och begränsat validerade 

artiklar.  

 

E.R.G. Theory 

Uppsatsen har en teoretisk referensram eftersom Schneider & Alderfer (1973) anser att individens 

behov av utveckling uppfylls av kreativitet och produktivitet. Alderfer (1973) beskriver att en 

individ som har ett behov av att utvecklas får en större känsla av helhet. Teorin hävdar att genom att 

få vara kreativ och produktiv, kan individen påverka sig själv och sin omgivning vilket uppfyller 

behovet av att utvecklas. Denna teori ligger som en av grundstenarna till vår uppsats, där författarna 

till denna uppsats anser att teorin är relevant för studien. Utvärderingen av detta fenomen i 

uppsatsen bedöms av författarna som dominerande. 

 

Autonomi 

Detta fenomen kommer ständigt kopplas och styrkas under arbetes gång. Då denna studies teori 

angående autonomi grundar sig i stort på Deci & Ryans forskning kan detta fenomen tolkas som 

dominerande enligt författarna. Anledningen till denna utvärdering är att autonomi enligt Deci & 

Ryan (2000a, s. 227) är en del av deras egenkonstruerade teori SDT. Övriga författare som 

innefattas i den teoridel där autonomi som fenomen förekommer i denna uppsats stärker till stor del 

denna teori (med något enstaka undantag) vilket ökar valideringen av fenomenet och som 

förklarades ovan utvärderas detta fenomen som dominerade. 

 

Autonomt stöd 

Precis som i ovanstående fenomen är autonomt stöd ett verktyg som framställts av Deci & Ryan, 

med viss hjälp från övriga forskare som presenteras i State of the art. Detta gör att författarna till 

uppsatsen bedömer att fenomenet autonomt stöd och forskningen kring den som stödjer teorin i 

uppsatsen är dominerande. 
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Utveckling (Growth) 

Fenomenet utveckling som är hämtat ur ERG teorin utformad av Alderfer (1969 s. 144) blir även 

den utvärderad och bedömd som dominerande då fenomenet i teorikapitlet stärks av forskaren som 

skapat själva teorin som kretsar kring fenomenet.      

 

Reflektion över State of the art: 

Då författarna till uppsatsen färdigställt en State of the art och bearbetat den teori som presenterats 

har författarna reflekterat kring hur dessa teorier kan utmynna i egen forskning. Då forskning 

angående SDT och ERG grundar sig i motivation finns här ett samband men fortfarande 

åtskillnader. Detta leder författarna vidare ner i tratten där autonomi och utveckling representerar ett 

behov från båda teorierna. Dessförinnan går författarna även in på Yttre och inre motivation samt 

Basic Psycological Need Scale, men för att skapa en tydligare förståelse och uppfattning för den 

slutliga forskningmodell som presenteras nedan. Autonomt stöd är ett fenomen som kopplas till 

behovet autonomi, som författarna anser bidra starkt till självständigheten på arbetsplatsen. 

Fenomenen autonomi, autonomt stöd och utveckling är det som författarna till uppsatsen kommer 

att undersöka då självständigheten på arbetsplatsen enligt författarna går att knyta an till dessa 

fenomen. Detta ligger till grund för utformningen av forskningmodellerna och forskningsfrågorna 

som presenteras i uppsatsen.   

  

 

Modell 2.0 Överskådlig forskningmodell  

 

Denna modell förklarar det överskådliga sambandet mellan fenomenen som presenteras i studien. 

Syftet med detta är att få personen som läser att på ett enkelt sätt se det samband som förekommer. 

Motivation innehåller inre och yttre motivationsfaktorer och var nödvändiga att förklara för en 

lättare förståelse. Sedan kommer det två olika teorierna in i bilden (SDT & ERG) varpå behoven 
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som författarna valt att fokusera på i denna studie presenteras. Under kommer ytterligare en modell 

att presenteras var syfte är att förklara författarnas slutliga forskningmodell.  

 

2.8 Forskningmodell 

 

 
Modell 2.1 Forskningmodell (egen) 

 

Forskningmodellen symboliserar sambandet mellan det autonoma stödet från arbetsgivare och den 

upplevda autonomin vilket mynnar ut i individens personliga utveckling. Tidigare forskning menar 

på att den enskilda individen bör ha möjlighet till egna val samt att ta egna beslut på arbetsplatsen. 

Det autonoma stödet uppstår när en auktoritär ledare uppmuntrar arbetstagaren att ta egna beslut 

vilket bidrar till individens personliga utveckling.  

 

2.9 Forskningsfrågor  

Deci et al. (2001, s. 939) menar att beroende på graden av autonomt stöd som en individ tar 

upplever påverkar dennes tillfredställelse som i sin tur ökar engagemang i uppgifter och välmående. 

Detta är två aspekter som uppfylls av att vara autonom. 

1. Finns det ett tydligt samband mellan arbetsgivarens självständiga stöd och 

arbetstagarens självständighet?  

 

Schneider & Alderfer (1973, s. 490) anser som ovan nämnt att kreativitet och produktivitet är två 

faktorer som påverkar individens utveckling, vilket författarna till denna studie anser hänga ihop 

med engagemang på arbetsplatsen. Det kan då finnas ett liknande samband mellan autonomt stöd 

och personlig utveckling som det finns i mellan autonomi och autonomt stöd. 

2. Kan en arbetstagares personliga utveckling på arbetsplatsen påverkas eller hänga 

ihop med arbetsgivarens stöd åt/till arbetstagarens självständighet? 
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(Ryan & Deci, 2001, s.931) menar att stöd för samhörighet och kompetens underförstått kan ingå i 

autonomt stöd. Vi anser att kompetens och samhörighet har en koppling vid nyanställning och vi 

anser att dessa två attribut kan påverkas samt utvecklas under den första tiden som anställd.  
3. Finns det en signifikant skillnad på den uppfattade självständigheten och stödet av  

självständighet hos nyanställda? 
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3. Metod 

 

I följande metodavsnitt presentera de metodologiska val som gjorts, alltså undersökningsdesign, 

population, urval, operationalisering, analysmetod, kvalitetsmått slutligen etiska förhållningssätt. 
 

3.1 Forskningsansats 

I vår studie har vi valt att utgå från Basic Psychological Need Scale och utifrån från artiklarna som 

återfinns inom frågeställningen. Vi har använd BPNS som en grundstomme och format frågorna där 

samtliga har en teoriförankring från artiklarna i frågeställningen. Förankringen till teorin har varit 

av stor vikt för oss då vi anser att frågornas utformning blir mer relevant för vår studie.  

 

Philipson (2013, s. 1805) menar på att det deduktiva synsättet speglas av att verkligheten ses genom 

vår förförståelse, vilket resulterar i att vi ser ingenting annat än det vi redan vet. Bryman & Bell 

(2005, s. 25) menar på att den induktiva processen innebär att slutsatser dras på grundval av sina 

egna observationer. Philipson (2013, s. 1804) menar på att det är närmast är omöjligt att göra 

induktiv forskning utan att ha bagage av förförståelse. All forskning borde i verkligenheten ha ett 

abduktivt synsätt (Philipson, 2013, s. 1804). Författaren beskriver vidare att det är viktigt att vara 

medveten om forskarnas åsikter samt världssyn men samtidigt öppen för att hitta det oväntade. 

Björklund & Paulsson (2012, s. 64) menar att under arbetets gång vandra mellan olika abstraktions-

nivåer där det generella (teorierna) och det konkreta (empirin) utgör ändpunkterna. Det är när 

nivåvandringen sker fram och tillbaka mellan de olika abstraktionsnivåerna som det kallas för 

abduktion. Vi har i vår undersökning valt att ha ett abduktivt synsätt (se modell 1.5) där vi utgått 

från teorin och gått ut i praktiken för att frambringa ny kunskap som ska kunna appliceras i vår 

studie. Vi har sett att fastighetsmäklarna betraktar sig själva som självständiga arbetstagare med ett 

varumärke i ryggen. Vi ser samtidigt ett teoretiskt samband, med stöd av SDT ett självständighets-

behov som behövs uppfyllas på arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

Modell 3.1 Abduktiv forskningsansats (egen) 
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3.2 Undersökningsdesign 

För att besvara våra forskningsfrågor och besvara vårt syfte har vi använd oss utav en digital 

enkätundersökning som innefattar 22 frågor. Vi kan dra en slutsats att tidigare forskning som 

bedrivs inom SDT har en kvantitativ inriktning, vilket följaktligen motiverar vårt val av 

undersökningsmetod. Eliasson (2013, s. 29) menar på att kvantitativa metoder fungerar bäst när det 

är viktigt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. Författaren beskriver vidare att 

kvantitativa metoder också är bra på att kunna säga något om stora grupper. Precis som Schmidt 

(1997, s. 274) påstår så har forskare predikat många fördelar med digitala enkätundersökningar i 

jämförelse med fysiska pappersenkäter. Den största fördelen för forskarna med att tillämpa digitala 

enkätundersökningar är att använda sig utav en bred population samt möjlighet att nå ut till enskilda 

individer (Schmidt, 1997, s. 274). Denna fördel har ytterligare ökat vår motivation till att arbeta 

kvantitativt och med digitala enkäter. Vi ansåg att metodvalet fick spegla en del av populationen då 

vi ansåg att yrkesgruppen fastighetsmäklare i Sverige är för omfattande för en kvalitativ studie. 

Schmidt (1997, s. 274) och Dillman (1991, s.226) menar att digitala enkätundersökningar är en 

metod som både är tidseffektiv och mindre ekonomiskt krävande. Fenomenet kan via en kvalitativ 

metod undersökas mer djupgående men samtidigt, så kan en kvantitativ undersökningsmetod, enligt 

Bryman & Bell (2013, ss. 177-179) ge möjlighet att statistisk analysera de empiriska data som vi får 

in på ett lättare sätt. 
  
3.2.1 Enkätutformning 

Denna undersökning bygger på våra digitala enkäter som innefattar frågor som dels besvaras genom 

en sju-gradig skala samt slutna frågor. Vi har blivit inspirerade av Likert-skalan som beskrivs som 

ett alternativ där utformningen av svaren bygger på ett intervall från 1-7. Forza (2002, s. 169) menar 

på att Likert-skalan är ett populärt tillvägagångssätt som skapar ett intervall som erbjuder skillnad, 

ordning men samtidigt distans. Lewicki & Hill (2006, s.5) menar på att intervallvariabler erbjuder 

oss inte bara att rangordna respondenternas svar utan även jämföra och analysera skillnaderna i 

intervallet. Denna utformning stödjer vår tes om att smidigare sätt att analysera all data som vi får 

in. Vi hade som avsikt att vår enkätundersökning skulle vara öppen för våra respondenter mellan 

tisdagen den 21/4 till fredagen den 25/4 fram till klockan 12:00. Vi har dessutom valt att informera 

alla våra respondenter via mail om enkätens öppettider.  

 

Fördelarna med att ha en skala med ett intervall som sträcker sig ifrån 1-7 är att det låter 

respondenten ha en möjlighet att svara i mitten. Forza (2002, s. 169) beskriver att valet av skala ska 

grunda sig i hur enkelt det är för respondenterna att svara och även förebyggande för en eventuell 

analys. Vi har därför valt att applicera en sjugradig skala på majoriteten av våra frågor. Detta gör 
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det möjligt för oss som författare att bearbeta det empiriska material som vi får in. Detta 

tillvägagångssätt har också gett oss möjlighet att analysera på ett mer övergripande och enklare sätt.   

 

Vi har haft som vision att tillämpa och använda frågeställningarna som finns inlagd i Basic 

Psychological Need Scale men inte lyckats på grund av underhållningsarbete på deras hemsida. Vi 

valde att gå vidare och utformade våra egna frågeställningar med samma teoretiska referensram 

som finns tillgängligt inom SDT. Detta tillvägagångsätt har gjort det möjligt att utveckla frågorna 

och ständigt koppla frågorna till syftet med studien, vilket stärker validiteten i arbetet.  

 

3.3 Population och Urval 

3.3.1 Population	  
Enligt Fastighetsmäklarinspektionen (2013-10-13) finns det 6 702 registrerade fastighetsmäklare i 

Sverige. Med fastighetsmäklare menas i detta hänseende en person som yrkesmässigt ägnar sig åt 

förmedling av alla typer av fastigheter förutom personer som ägnar sig åt kommersiella-och 

hyresfastigheter. Vi anser att dessa två inriktningar idag är under utveckling och kommer inte att 

delta i vår undersökning. Vi har valt en population där vi undersöker fastighetsmäklare som är 

anställda och har en arbetsgivare på ett lokalt kontor. För att underlätta förståelsen för läsaren om 

hur fastighetsmäklarbranschen är uppdelat är det relevant att veta att många kontorschefer på lokal 

nivå har idag en mäklarregistrering men deras huvudsyssla lutar mer åt en administrativ nivå där 

förmedlingen av fastigheter kommer i andra hand. Därför har vi under en längre tid arbetat med att 

kategorisera bort kontorscheferna och därefter valt att fokusera vidare på fastighetsmäklarna. Av 

egna erfarenheter vet vi att fastighetsmäklarna ständigt är uppdaterade och uppkopplade på internet 

för att kunna återkoppla till kunder vilket i sin tur kan resultera i snabbare affärer. Schmidt (1997, s. 

274) beskriver internet som en möjlighet att nå ut till en stor massa med sina digitala enkäter. Vi har 

implementerat denna metod i vår undersökning och valt att nå ut till våra respondenter via deras 

mailadressen på arbetsplatsen.  

 

3.3.2 Urval 

I början av vår undersökning hade vi som mål att skicka ut minst 1000 enkäter till enskilda 

fastighetsmäklare i Sverige. Vi uteslöt, i ett tidigt stadie en totalundersökning på 6700 registrerade 

mäklare eftersom vi ansåg att omfattningen var för stor på kandidatnivå. Vi har i vårt 

tillvägagångssätt delvis använt oss utav ett stratifierat urval. Forza (2002, s. 165) beskriver 

tillvägagångsättet som effektivt och användbart eftersom det genererar värdefull information om 

populationen. Tillvägagångsättet går ut på att dela in populationen i grupper eller skikt och därefter 

göra ett urval inom vart och ett av dem (Forza, 2002, s. 165). Vi har delat in fastighetsmäklar-
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branschen efter Boolis (Booli, 2014-02-19) statistik på marknadsandelar som varje fastighets-

mäklarföretag har i Sverige. Vi valde ut de sex största företagen som hade de största marknads-

andelarna i landet. Top sex företag år 2014 vecka 14-17 är enligt (Booli, 2014-02-19);  
 

 

Modell 3.2 Marknadsandelar Fastighetsmäklarbranschen (egen) 
 

Dessa sex företag representerar 59 % av Sveriges marknadsandelar under vecka 14-17 år 2014. 

Därefter gjorde vi ett obundet slumpmässigt urval av de sex största företagen för att få fram tre 

representativa företag som vi valde att skicka ut de digitala enkäterna till. Obundet slumpmässigt 

urval är den mest grundläggande formen av sannolikhetsurval där alla har samma möjlighet att 

komma med i urvalet Forza (2002, s. 164). Syftet med tillvägagångssättet gör det möjligt för 

forskarna att generalisera och att generaliserbarheten ökar (Forza, 2002, s. 165). För att göra urvalet 

slumpmässigt har vi använd oss utav en slumpgenerator som också är godkänt i vetenskapliga 

studier (Haahr, 2014).  
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 Modell 3.3 Disposition av enkäter (egen) 

 

Vi tog sedan det resultatet från det obundna slumpmässiga urvalet och började handplocka varje 

enskild mäklares mailadress. Metoden för att hitta mailadresser skedde manuellt via varje kontors 

hemsida och fördes sedan in i ett Excell dokument. Vi har i denna studie inte begränsat oss 

geografiskt utan tagit samtliga fastighetsmäklare runt om i landet.  

 

Totalt fick vi in 1 375 mailadresser från enskilda fastighetsmäklare runt om landet och fördelningen 

ser ut enligt nedan: 

 

Modell 3.4 Fördelning av totala enkätutskick (egen) 

 

3.4 Kontrollvariabler  

Vi har valt att ta med några kontrollvariabler för att dels sålla ut respondenterna och även göra det 

intressant och givande i analysarbetet. Vi började med att medvetet sålla ut respondenterna i typ av 

anställning för att få att öka validiteten samt kopplingen mellan syftet och undersökning. Vi har 

som syfte att undersöka ur ett arbetstagarperspektiv där fastighetsmäklarna står i fokus. Givetvis 

kan andra typer av anställningsformer ligga som grund till framtida forskning. Forza (2002, s. 160) 
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menar att det är viktigt att ständigt ifrågasätta i vilken grad mätningen kopplas till den teoretiska 

referensramen. Vi anser att dessa kontrollvariabler är viktiga för att kunna relatera undersökningen 

till vår teoretiska referensram. Dillman (1991, s. 229) beskriver vikten men att ha variabler i en 

undersökning. Kontrollvariabler är till för att kontrolleras för exempelvis en analysdel. 

 

Vi har dessutom valt att ha två frågor som berör hur länge respondenten har varit verksam på 

kontoret samt en fråga som berör antalet fastighetsmäklare på kontoret. Den första frågan berör 

verksamhetsår på respondentens nuvarande kontor för att se om det finns ett samband mellan 

verksamhetsår och synen på självständigt arbete i fastighetsmäklarbranschen. Den andra frågan som 

berör hur många verksamma fastighetsmäklare som finns på respektive kontor har vi medvetet valt 

för att ha en möjlighet att se ett samband mellan antalet och det självständiga stödet från 

arbetsgivaren.  

 

3.4.1 Bortfall 

Ett begrepp som ofta tas upp i kvantitativa undersökningar är bortfall. Enkätundersökningar innebär 

vanligtvis ett större bortfall i jämförelse om vi hade valt att göra intervjuer. Bortfallet har en tendens 

att öka om vi skulle ha valt att göra fysiska pappersenkäter som sedan skickas via post till 

respondenterna. Detta motiverade oss ytterligare med att göra en digital enkätundersökning så att 

respondenterna får snabbare och lättare tillgång till materialet. Vi har valt att kategorisera upp 

respondenterna efter bortfall med information från våra mailadresser. 

 

Modell 3.5 Resultat bortfall 

 

*Automatiskt frånvaromail är den kategori där vi har samlat alla respondenter som har svarat via en 

automatisk funktion som informerade på att respondenten inte är tillgänglig under perioden där 

enkätundersökningen är öppen. 

** Manuella svar innebär att respondenterna har svarat att de inte kommer delta av olika 

anledningar. 

*** Felaktig mailadress är den kategorin där mailadresserna är felaktiga eller ur bruk.  

 

Denna tabell har vi utformat för att redogöra preliminära bortfallet redan innan enkätunder-

sökningen stängdes. Det visade sig att 60 respondenter av 1 375 utskickade enkäter föll bort innan 

Automatiskt Frånvaromail* Manuella svar** Felaktig mailadress*** 

52 4 4 
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undersökningen stängdes. Resultatet visar att 4,3 % av de utskickade enkäterna får vi ta bort redan 

innan enkäten stängdes.  

 

När enkäten stängdes fredagen den 25/4 2014 så hade vi fått in 209 svar från enskilda respondenter. 

Vår avsikt i denna uppsats är att analysera fastighetsmäklarna och ingen annan typ av anställning. 

Dispositionen av respondenternas svar ser ut enligt följande: 

 

Fastighetsmäklare Kontorschef/Franchisetagare Assistent Annan anställning 

191 17 1 0 

Modell 3.6 Disposition av respondenternas svar (egen) 

 

Denna enkätundersökning resulterade i 191 stycken godkända och användbara svar till vår 

undersökning. Vid enkätundersökningar förekommer vanliga begrepp såsom svarsfrekvens och 

bortfall. Det gäller att skilja på dessa begrepp då innebörden är helt olika. Bortfall består av 

respondenter som inte svarar, medan svarsfrekvensen representerar den procentuella andelen av 

arbetets urval som besvarar frågorna. Forza (2002, s 167) beskriver att nackdelen med digitala 

enkät-undersökningar är att svarsfrekvensen tenderar att bli lägre i jämförelse med andra metoder. 

Vi har tagit detta i anspråk men samtidigt anser Forza (2002, s 167) att fördelarna överväger 

nackdelarna. Digitala enkäter erbjuder forskarna en möjlighet till tidsbesparing, kostnads-

besparingar och det erbjuder respondenten möjlighet att besvara i lugn och ro.  

 

För att räkna ut svarsfrekvensen är det viktigt att ta hänsyn till några parametrar. Dels är det viktigt 

vid beräkningen av svarsfrekvensen att kunna undersöka bland annat det interna bortfallet. Med 

interna bortfallet syftar vi på respondenter som besvarat på enkäten men inte fullgjort den och 

lämnat någon fråga tom. Vi genomförde en klusteranalys där resultatet visade att den interna 

bortfallet i vår studie uppkom till 63 respondenter (Tabell 3.2).  

 
Number of Cases in each 
Cluster 

Cluster 

1 21,000 

2 79,000 

3 26,000 

4 2,000 

Valid 128,000 

Missing 63,000 
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Tabell 3.2 Uppsatsens interna bortfall (egen) 

 

Baruch & Holtom (2008, s.1155) beskriver tillvägagångsättet för att beräkna svarsfrekvensen. Först 

måste det dokumenteras hur många enkäter som har skickats ut, hur många av dessa enkäter får vi 

tillbaka från våra respondenter och hur många av svaren är användbara och relevant för studien. Vi 

kommer genom en modell illustrera hur vi har gått tillväga för att räkna ut svarsfrekvensen.  

 

 

 

 
 

 

 

 Modell 3.7 Uträkning av svarsfrekvens (egen) 

 

I vår ekvation (Modell 3.7) har vi använt oss antalet besvarade enkäter (209), dividerat med det 

antal som exponerats för enkäten (1 375), subtraherat med det preliminära bortfallet (60). Detta 

resulterar i den slutgiltiga svarsfrekvensen i vår enkätundersökning hamnade på 15,9 %. Svars-

frekvensen påverkas inte av det interna bortfallet som vi har redovisat i Tabell 3.2. Det interna 

bortfallet presenteras och tillämpas i analysdelen. Vi ser ett samband mellan den relativt låga 

svarsfrekvensen och antal utskickade enkäter. Författarna till denna uppsats anser att svars-

frekvensen är acceptabel i och med att antalet utskickade enkäter översteg visionen om 1 000 

enkäter.  
    

3.5 Operationalisering 

Begreppet symboliserar hur materia ska samlas in och tolkas. Saunders, Lewis & Thornhill (2012, 

s.44) beskriver operationalisering som den strategi forskaren använder för att uppnå sitt syfte. I en 

undersökning där det viktiga är att komma fram till ett mått på ett visst begrepp är det nödvändigt 

att ha en eller fler indikatorer för begreppet i fråga. Vi har använt oss av en snarlik metod som även 

tillämpats av. I vår undersökning har använt oss olika begrepp och fenomen från vår teoretiska 

referensram som vi har valt att kalla Kategori. Detta har vi gjort för att välja ut meningsfulla 

begrepp från teorin som vi vill undersöka i studien. Dessa teoretiska fenomen har vi valt att ställa 

upp under kolumnen kategori för att få en lätt överskådlig blick.   
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Vi har sedan rannsakat syftet med det utvalda fenomenet för att lättare kunna utforma en 

frågeställning som passar studien och har en förankring i den teoretiska referensramen. Det är 

viktigt under arbetes gång att ständigt ha belägg och ständigt ifrågasätta uppsatsens syfte och 

relatera det i alla delar. Frågeställningarna har formulerats utifrån den tillgängliga teoretiska grund 

samt syftet med den framtida datainsamlingen.  

 

Kategori Vad frågan syftar till Frågeställning Källinformation 

SDT Undersöka om behovet 

självständighet uppfylls i 

fastighetsmäklarbranschen. 

Anser du att ditt behov av 

självständighet uppfylls på 

arbetsplatsen? 

Gagné (2003) 

 En fråga som grundas i 

SDT’s grundbehov 

autonomi samt känslan av 

självständighet 

Jag anser att jag själv får 

avgöra hur jag disponerar 

min tid på arbetsplatsen? 

Deci & Ryan (2000b) 

BPNS Undersöka vikten med att 

arbetstagare har tillgång till 

underlag för egna beslut. 

Upplever du som anställd 

att din arbetsgivare ger dig 

underlag för att ta egna 

beslut på arbetsplatsen? 

Deci et al. (2001); Adie, 

Duda & Ntoumanis (2008) 

ERG Undersöka om populationen 

har ett driv och en strävan 

efter personlig utveckling. 

Jag som anställd har en 

strävan att utvecklas som 

person på min arbetsplats? 

Alderfer (1969), Schneider 

och Alderfer(1973) 

 

 Testa teorins trovärdighet 

genom att jämföra 

kreativiteten och påverkan.  

Jag anser att min 

arbetsgivare tillåter mig 

som anställd att vara kreativ 

på arbetsplatsen? 

 

Alderfer(1969); Arnolds & 

Boshoff (2002); Schneider 

& Alderfer (1973) 

 Testa teorins trovärdighet 

genom att jämföra 

kreativiteten och påverkan. 

Jag som anställd har 

möjlighet att påverka min 

omgivning på 

arbetsplatsen? 

 

Deci & Ryan (2000b) 

Autonomi 

 

Undersöka om autonomt 

stöd grundas i främjandet av 

egna beslut från 

arbetsgivaren  

I vilken mån har du som 

arbetstagare möjlighet att ta 

egna beslut på 

arbetsplatsen? 

Brien et al. (2012); De 

Charms (1968); Benson 

(2013); Hackman & 

Oldham (1975)  
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 Tidigare forskning betonar 

vikten med en upplevd 

känsla av att individen kan 

påverka sina egna 

arbetsuppgifter 

Jag anser att jag har 

möjlighet att påverka mina 

egna arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen? 

 

Hackman & Oldham 

(1975); Ryan & Deci 

(2000a); Stello(2011) 

 Undersöka om 

arbetstagaren kan applicera 

självständiga beslut även 

vid problemlösning. 

Jag anser att om ett problem 

på arbetsplatsen uppstår har 

jag som anställd befogenhet 

att ta itu med problemet 

utan att behöva rådfråga 

min arbetsgivare? 

Brien et al. (2012), Deci & 

Ryan (2000a) 

Autonomt stöd Undersöka frekvensen i hur 

arbetsgivarna erbjuder 

fastighetsmäklarna en 

möjlighet till att ta egna 

beslut. 

Jag anser att min 

arbetsgivare erbjuder mig 

möjligheter till 

självständiga val på 

arbetsplatsen? 

Deci et al. (2001); Gagné 

(2003) 

 Syftet är att ta reda på 

fastighetsmäklarnas syn på 

arbetsgivarens stöd 

Jag anser att min 

arbetsgivare stöttar mig vid 

självständiga val? 

Gagné (2003); Deci et al. 

(2001) 

 Undersöka om hur 

engagemanget påverkar 

arbetsprestationen 

Min arbetsgivares stöd av 

självständigt arbete ökar 

mitt engagemang på 

arbetsplatsen? 

Eghrari et al. (1994); 

Gagné (2003) 

 

 Undersöka om Eghrari’s 

teori stämmer överens med 

vår population. 

Mitt engagemang i mindre 

intressanta självständiga 

arbetsuppgifter ökar då jag 

får stöd från min 

arbetsgivare? 

Gagné (2003); Eghrari et al. 

(1994) 

 Undersöka om prestationen 

påverkas av det 

grundläggande behovet 

Jag anser att stöd från min 

arbetsgivare kan påverka 

min prestation på 

arbetsplatsen? 

Deci et al. (2001); Barrick 

& Mount (1993) 

 Delvis undersöka om 

Gagne’s teori stämmer 

överens i praktiken 

Jag upplever att 

arbetsgivaren uppmuntrar 

mig att ta egna initiativ på 

arbetsplatsen? 

 

Gagné (2003); Mcclelland 

(1978) 

 En förståelse att motivation 

är en stark bidragande 

faktor i ett 

företagsekonomiskt 

Jag anser att det är relevant 

att arbetsgivare är 

införstådd i vad som 

motiverar mig som anställd? 

Adair (1969); Mcclelland 

(1978) 
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Tabell 3.3 Operationalisering (egen) 

 

3.6 Analysmetod 

3.6.1 Tillvägagångssätt 

När enkätundersökningen stängdes hade vi en stor mängd rådata som behövde bearbetas. Vi 

använde oss utav statistikprogrammet SPPS som är utformat och ett vanligt mjukvaruprogram vid 

kvantitativa metoder. Preacher & Hayes (2004, s.719) beskriver SPSS som det mest populära 

programmet och mest använt inom ämnet. SPSS har gett oss möjlighet att statistiskt analysera all 

data på ett mer övergripande sätt.  

 

3.6.2 Faktoranalys 

Pallant (2010, s. 181) förklarar att SPSS tar det frågor eller indikatorer som finns tillgängliga i  

studien och summerar ner till färre antal faktorer. I faktoranalysen bearbetas respondenternas svar 

och beräknar med hjälp av en matematisk modell fram faktorer där endast den gemensamma 

variansen analyseras (Pallant, 2010, s.182). Sedermera kan samband mellan dessa finnas som 

författarna till uppsatsen sedan analyserar men utgångspunkt från den teori som presenterats. I 

resultat-och analysdelarna kommer författarna att påvisa det statistiska samband som påträffades 

efter att faktoranalysen genomförts.  

 

För att mäta den interna reliabiliteten på insamlad data är Cronbach´s alpha ett användbart verktyg. 

Genom att räkna ut snittet av alla tänkbara reliabilitetskoefficienter tar det fram den insamlade datas 

reliabilitet. Detta gör SPSS genom att frågorna till respondenterna delas upp i två slumpmässigt 

valda grupper som sedan jämförs med varandra. Resultatet av Cronbach´s alpha för denna studie 

kommer att redovisas i resultat och analysdelen. 

 

perspektiv 

Utveckling Testa påståendet i en 

population där utvecklingen 

sker kontinuerligt  

Håller du med om 

påståendet? "Ju mer en 

person utvecklas, desto mer 

vill personen utvecklas. 

Alderfer (1969); Schneider 

& Alderfer (1973); Deci & 

Ryan (2000c)  

 

 Undersöka om 

misslyckanden kan påverka 

individens utveckling  

Jag anser att min 

arbetsgivare ger mig 

utrymme att misslyckas på 

arbetsplatsen? 

 

Gagné, Koestner & 

Zuckerman (2000); Alderfer 

(1969) 
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För att få reda på om den insamlade data som används i studien är lämplig för en faktoranalys har 

författarna iakttagit det framtagna resultatet av KMO står för Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of 

Sampling Adequacy (Pallant, 2010, s. 192). Mer om vilka krav som ställs på KMO värdet 

presenteras i resultat och analys delen. 

 

Total Variance Explained är det mått som uppstår när faktoranalysen tagits fram i SPSS och klargör 

förklaringsgraden av det faktorer som uppkommer. Det faktorer som är av intresse för studien är 

faktorer som är lika med 1 eller överstiger 1 under rubriken ”Total”. Till sist har författarna med 

hjälp av SPSS fått fram en Rotated Component Matrix där författarna utläst resultatet genom att 

jämföra två axlar. Frågorna till respondenterna återfinns på den ena axeln och på den andra de 

faktorer som SPSS tagit fram.   

3.6.3 Klusteranalys 

 

När en Klusteranalys genomförs kommer SPSS att med hjälp av de svar som respondenterna 

medfört kategorisera dem i olika grupper, det vill säga kluster. Lewicki & Hill (2006, s. 124) anser 

att det är ett bra hjälpmedel vid kategoriseringen av respondenter och deras svar. Anledningen till 

att en klusteranalys är användbar för denna uppsats är att kunna kategorisera svar från exempelvis 

respondenter med varians i antal år i branschen eller kön. Analysen av denna data kommer att 

genomföras av författarna till uppsatsen och inte SPSS. 
 

Genom SPSS fick författarna fram 4 kluster där den avvikande faktorn tillhörde indikatorn ”Hur 

många år har du varit verksam som Fastighetsmäklare på nuvarande kontor?”. Författarna till 

uppsatsen körde 5 olika kluster analyser där vi började med två till antalet kluster och därefter 

genomförde 4 till så att det högsta antalet kluster var 6. Efter det undersökte författarna de kluster 

som tagits fram och hittade ett mönster i klusteranalysen som innehöll 4 kluster.  

 

3.7 Kvalitetsutvärdering 

Författarna till denna studie har valt att avgränsa arbetet till anställda fastighetsmäklare som är 

verksamma och har en huvudsyssla att förmedla bostäder. Vi har haft med en kontrollvariabel i vår 

enkätundersökning där respondenterna kategoriserades ut där typ av anställning tillfrågades. Detta 

gör det möjligt att koppla empirin till studiens syfte, vilket i sin tur ökade validiteten.  

 

Studien har tillämpat ett kvantitativt metodval och grundar sig på att tillvägagångsättet fungerar bra 

vid undersökningar om stora grupper. Författarna till denna studie har även utformat en digital 

enkätundersökning då alternativet är bra för att nå ut till enskilda individer i en stor population. Vi 
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kan även motivera vårt val genom tidsbesparing och även att respondenterna har möjlighet att svara 

i lugn och ro. Författarna i studien anser att enkätundersökningen skickades ut en vecka för sent. Vi 

har förstått att ett flertal studenter har skickat ut deras enkäter lite tidigare än oss med samma 

population. Detta tror författarna till denna studie har påverkat svarsfrekvensen eftersom 

engagemanget från populationen har en tendens att minska under en tid med många utskick från 

studenter.   

 

Som tidigare nämnt hade vi gärna velat ha tillgång till de frågeställningar som finns tillgängliga 

inom BPNS för att underlätta enkätundersökningen. Deras hemsida har under 40 dagar legat nere på 

grund av underhåll vilket resulterat i att vi har fått konstruera enkätundersökningens frågor från den 

teoretiska referensramen här ovan. Vi har under en tid försökt få tag på dessa representanter för 

hemsidan genom mail men inte lyckats. Vi har sett en fördel med dessa frågor eftersom tids-

besparingen hade varit hög och relevansen i frågorna hade möjligtvis varit högre.  

 

Syftet med vårt val av urval är för att öka generaliserbarheten i studien. Genom att tillämpa ett 

stratifierat samt ett obundet slumpmässigt urval medför det att generaliserbarheten i studien ökar.  

 

Författarna till studien har haft en kontinuerlig strategi om hur uppsatsens syfte ska uppfyllas. Vi 

har kategoriserat upp de teoretiska fenomenen i kategorier och även utformat ett syfte till varje 

enskild frågeställning som finns. Det är viktigt för studiens validitet att frågeställningarna är 

relevanta och har en koppling till den teoretiska referensramen samt syftet. Författarna till denna 

studie vill även påpeka att den subtila skillnaden mellan de teoretiska fenomenen, som frågorna är 

uppbyggda ifrån kan ha misstolkats av respondenterna. Detta kan bero på att den teoretiska 

referensramen, som frågorna är uppbyggda ifrån är närbesläktade med varandra. Vi hade kunnat 

utforma frågorna så att det tydligare avspeglades vilket teoretiskt fenomen frågorna bottnade i. 

Detta hade resulterat i att symbolerna i analysen skulle blir tydligare för författarna.  

 

Författarna till studien har valt att tillämpa statistikprogrammet SPSS. Detta har gett oss en 

möjlighet att analysera all data på ett övergripande sätt. SPSS har strukturerat det empiriska 

materialet vilket har hjälpt författarna att analysera resultatet. Vi har utformat en faktoranalys vilket 

har resulterat i att SPSS har strukturerat upp olika samband i faktorer. Dessa samband är kopplade 

till respondenternas svar på respektive frågeställning. Författarna till studien har även utformat en 

klusteranalys för att kategorisera respondenterna i olika kluster och kunna urskilja avvikande 

faktorer. Detta har resulterat författarna, med hjälp av kontrollvariabler kunnat analysera skillnader 

mellan respondenter.  
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3.7.1 Teoretisk granskning 

Författarna till denna studie har tillämpat både tryckta samt elektroniska referenser genom hela 

uppsatsen. Elektroniska källor har resulterat i fler tillgängliga referenser i studien. Vi har tillämpat 

elektroniska läroböcker även fast tryckta exemplar har varit tillgängliga. Syftet med användandet av 

elektroniska källor är för att ha tillgång till de nyaste uppdateringarna. Syftet med att redogöra 

denna teoretiska granskning är för att tydliggöra författarnas medvetna val av referenser i arbetet.  

 

3.8 Validitet och Reliabilitet 

3.8.1 Reliabilitet 

Lewicki & Hill (2006, s. 6) beskriver begreppet i reliabilitet som tillförlitligheten i en mätning. Med 

andra ord, det säger hur troligt det är att resultatet av en mätning blir detsamma vid upprepande 

mätningar med samma population. Författarna påpekar vikten om begreppets innebörd där resultatet 

av en undersökning ska vara representativt och spegla populationen. Resultatet är inte bara 

intressant för själva studien utan även i ett större perspektiv där slutsatser kan dras för hela 

populationen. Lewicki & Hill (2006, s. 6). En mer konkret definination på reliabilitet är att 

begreppet anger pålitlighet, stabilitet, förutsägbarhet, hur konsekvent och hänvisar till i vilken 

utsträckning en mätning ger samma resultat på upprepade försök (Forza, 2002, s. 176).  

 

Vi har under arbetets gång jobbat med att få en hög pålitlighet för att sedan kunna se om vårt 

resultat kan spegla populationen fastighetsmäklare. Detta har vi gjort genom ett seriöst och noggrant 

urval samt en ständig strävan efter en hög validitet.  

 

Vi har valt att fokusera på en annan form av reliabilitet, intern konsistens, som avser hur delar av 

måttet mäter samma sak. Forza (2002, s. 177) beskriver den interna konsistensen som en metod som 

använder olika algoritmer för att uppskatta reliabiliteten av två mätningar vid ett tillfälle. För att 

tillämpa detta har vi använt oss utav Cronbach’s alfa. Även författaren Forza (2002, s. 177) menar 

på att den mest använda och den populäraste metoden på den inre konsistensen är Cronbach Alfa. 

Denna referens gjorde även oss mer motiverade att tillämpa metoden i vår uppsats. 

 

3.8.2 Validitet 

Vi anser att validiteten är viktig för all forskning då det handlar om att mäta det som verkligen skall 

mätas. Polit & Beck (2006, s.489) beskriver begreppet i vilken utsträckning ett instrument har ett 

lämpligt urval av artiklar för konstruktionen som mäts. Begreppet symboliserar ett viktigt kvalitets-

kriterium och är relevant för alla typer av forskning och validiteten kan förklaras som korrelationen 

mellan vår teoretiska definition och den operationella definitionen. I vår operationalisering har vi 
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betonat vikten med syftet vill varför vi har med en viss fråga i vår enkät. Vi har arbetat mycket för 

att frågorna i enkäten ska ha en stark koppling till syftet i studien. Eftersom vårt syfte går ut på att 

undersöka ur ett arbetstagarperspektiv är det viktigt att sålla ut respondenterna som inte är 

relevanta. Vi vill undersöka hur den enskilda fastighetsmäklaren uppfattar stödet från sin 

arbetsgivare vid självständiga val. Därför är det viktigt att vi plockar ut svaren som kommer från 

fastighetsmäklarna och inte arbetsgivarna.  

 

3.9 Etiska förhållningssätt 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individens och samhällets utveckling. För att 

forskning ska kunna bedrivas krävs det att forskningen håller en god kvalité och håller de krav som 

ställs (Vetenskapsrådet, 2002). Med tanke på vi undersöker arbetsgivarens stöd ur ett 

arbetstagarperspektiv är det extra viktigt för oss som författare att respektera och bejaka etiska 

frågeställningar i undersökningen. Frågornas utformning kan uppfattas som känsliga i den mån att 

det är sin egen arbetsgivare som är inblandad. Därför har vi informerat alla våra respondenter i 

förtid att vi kommer att tillämpa konfidentialitetskravet och att informationen från våra anonyma 

enkäter enbart kommer att användas till vår undersökning.  

 

Vetenskapsrådet (2002, s. 12) beskriver att innebörden med kravet är att behandla alla uppgifter i en 

undersökning på rätt sätt. Alla personer i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi har 

behandlat alla uppgifter i ett Excel dokument som bara författarna till denna uppsats har haft 

tillgång till. Vad som kan vara etiskt känsligt varierar ständigt från samhälle till samhälle men vi 

utgick från oss själva och slog fast att behandla informationen varsamt och tillämpa kraven. Vi har 

också haft en tanke om att svarsfrekvensen blir högre om vi skulle ha valt att informera 

respondenterna i förväg. 
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4. Resultat 
 

I föreliggande kapitel kommer författarna att presentera det empiriska resultatet som framkommit 

av undersökningen. Presentationen av den empiriska insamlingen kommer att presenteras genom 

ordningen som följer: reliabilitettest, faktor- och klusteranalys. Analyseringsprogrammet SPSS har 

nyttjats för att få fram resultatet av det empiriska materialet. 

 

4.1 Validitet och reliabilitet 

Cronbach´s alpha är som tidigare förklarat ett vanligt sätt att mäta den interna reliabiliteten. Hair Jr, 

Babin, Money & Samouel (2003, s.104) uttalar sig om att värdet på Cronbach´s alpha bör överstiga 

0,6 för att samslagningen av de olika frågeställningarna till en variabel skall bli ansenlig för studien. 

Vid den första körningen av Cronbach´s alpha utnyttjade vi alla indikatorer, förutom variabeln kön. 

Detta resulterade i att vi erhöll ett Cronbach´s alpha värde på 0,7 (se modell 4.1) vilket är ett 

godkänt värde. Men om det existerar en eller fler indikatorer som indikerar på låga värden kan 

dessa avlägsnas för att få en högre reliabilitet. Det författarna tagit hjälp av i detta skede är 

”Cronbach´s alpha if item deleted” vilket visar det värde som kommer att redovisas om vi skulle 

tagit bort den relevanta indikatorn. Den indikator som med sitt bortfall skulle öka Cronbach´s alpha 

avsevärt i är ”Hur många år har du varit verksam som fastighetsmäklare på nuvarande kontor?”, 

som med sitt bortfall ökar Cronbach´s alpha till 0,9. Men denna indikator har en viktig roll i 

klusteranalysen vilket utmynnade i att denna kvarhölls.  

 

Men ”Cronbach´s alpha if item deleted” blev användbart då den andra av dessa två indikatorer som 

vid eliminering ökade Cronbach´s alpha studerades. Om vi avlägsnade indikatorn ”Antal 

registrerade fastighetsmäklare på nuvarande kontor?” skulle det resultera i att Cronbach´s alpha 

ökade till 0,8 (se modell 4.2) vilket inte är en lika stark ökning som fallet hade varit om ”Hur många 

år har du varit verksam som fastighetsmäklare på nuvarande kontor?” men tillika en ökning. Denna 

indikator, som redovisar ytterligare i detta kapitel som avlägsnad, kommer inte att medverka som en 

indikator i körningarna i SPSS då den saknar relevans i det presenterade resultatet. Så författarna till 

uppsatsen valde att avlägsna denna för att öka reliabiliteten i uppsatsen.   

            
           Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,727 19 

     Tabell 4.1  Första Cronbach’s alpha (egen) 
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Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,769 18 

     Tabell 4.2 Cronbach’s Alpha efter eliminering (egen) 

 

Vid genomförandet av en faktoranalys ska en utvärdering av KMO värdet ske innan själva analysen 

av faktorerna, detta värde framkommer vid samma tillfälle som faktoranalysen. KMO värdet har 

stor betydelse för helheten av det insamlade dataunderlaget till skillnad från Cronbach´s alpha där 

reliabiliteten förklarade variablerna och inte helheten. Enligt Dziuban & Shirkey (1974, s. 349) är 

ett KMO resultat på 0.8 ett ”väldigt bra” resultat, men enligt dessa forskare så är 0.9 det bästa 

resultatet som motsvarar utmärkta resultat. KMO värdet som presenteras här nedan (figur 3) 

tillhörande det empiriska material som samlats in av författarna har ett värde på 0.9. Författarna gör 

avrundningen uppåt och använder sig av Dziuban & Shirkey´s (1974, s.359) runt 0.9 värde som 

definieras ”väldigt bra”.     
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,889 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1301,713 

df 136 

Sig. ,000 

 

Tabell 4.3 KMO & Bartletts’s test (egen) 

 

4.2 Faktoranalys  

Från KMO och Cronbach´s alpha har författarna gått vidare till Faktoranalysen där vi med hjälp av 

det insamlade materialet får fram olika faktorer som beskriver delar av det empiriska materialet. 

SPSS har reducerat ner det 17 mätinstrument som är i form av frågor till 3 faktorer som enligt 

tabellen nedan visar på att dessa 3 faktorer förklarar 63 % (avrundat uppåt) av den insamlade data 

som presenteras i uppsatsen. Att utfallet av 3 faktorer presenterades i SPSS körningen var i detta 

skede ett positivt utfall då författarna började spekulera kring om Autonomi, Autonomt stöd och 

Utveckling möjligviss var det tre faktorer som förklarade dessa 63% av den data som samlats in.    

 

Reliability Statistics 
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Tabell 4.4 Total Variance Explained (egen) 

 

Faktoranalysen som resulterade i 3 faktorer visar att faktor 1 beskriver cirka 46 % av de 

bakomliggande faktorerna. Men faktor 2 och 3 utger information som lättare går att analysera då 

dessa faktorer går att kategorisera. Analysen av dessa faktorer kommer att beröras i analyskapitlet. I 

analyskapitlet kommer också anledningar till varför faktoranalysen inte utmynnade i ett resultat som 

visade på liknande bakomliggande faktorer.  

 

Genom att markera varje indikator/fråga har författarna som avsikt att underlätta och ge en tydligare 

översikt åt läsaren. Fenomenen som är från liknande teorier har märkts med liknande färger. 

 

 

 

 

Fact

or 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 7,931 46,653 46,653 7,469 43,938 43,938 4,348 25,575 25,575 

2 1,683 9,901 56,555 1,175 6,909 50,847 2,777 16,337 41,912 

3 1,092 6,426 62,981 ,628 3,697 54,544 2,147 12,632 54,544 

4 ,886 5,214 68,194       

5 ,801 4,712 72,906       

6 ,768 4,517 77,423       

7 ,628 3,693 81,116       

8 ,575 3,382 84,498       

9 ,490 2,882 87,380       

10 ,431 2,532 89,913       

11 ,373 2,196 92,108       

12 ,354 2,084 94,192       

13 ,282 1,661 95,853       

14 ,217 1,278 97,131       

15 ,194 1,142 98,273       

16 ,161 ,948 99,221       

17 ,132 ,779 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
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SDT  BPNS  ERG  Autonomi  Autonomt stöd  Utveckling 
 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

1 2 3 

F:10 Jag upplever att arbetsgivaren uppmuntrar mig att ta egna 

initiativ på arbetsplatsen? 
,795 ,223 ,255 

F:7 Jag anser att min arbetsgivare stöttar mig vid självständiga 

val? 
,741 ,390 ,223 

F:12 Jag anser att min arbetsgivare tillåter mig som anställd att 

vara kreativ på arbetsplatsen? 
,708 ,397 ,251 

F:14 Jag som anställd har möjlighet att påverka min omgivning på 

arbetsplatsen? 
,694 ,258 ,167 

F:13 Jag anser att min arbetsgivare ger mig utrymme att 

misslyckas på arbetsplatsen? 
,632 ,291 ,130 

F:19 Upplever du som anställd att din arbetsgivare ger dig 

underlag för att ta egna beslut på arbetsplatsen? 
,607 ,402 ,210 

F:8 Min arbetsgivares stöd av självständigt arbete ökar mitt 

engagemang på arbetsplatsen? 
,600 ,453 ,216 

F:18 Jag anser att om ett problem på arbetsplatsen uppstår har jag 

som anställd befogenhet att ta itu med problemet utan att behöva 

tillfråga/rådfråga min arbetsgivare? 

,428 ,297 ,163 

F:9 Mitt engagemang i mindre intressanta självständiga 

arbetsuppgifter ökar då jag får stöd från min arbetsgivare? 
,350 ,330 ,263 

F:3 Jag anser att min arbetsgivare erbjuder mig möjligheter till 

självständiga val på arbetsplatsen? 
,428 ,803 ,105 

F:4 I vilken mån har du som arbetstagare möjlighet att ta egna 

beslut på arbetsplatsen? 
,380 ,779 ,217 

F:6 Jag anser att jag har möjlighet att påverka mina egna 

arbetsuppgifter på arbetsplatsen? 
,315 ,460 ,327 

F:5 Jag anser att jag själv får avgöra hur jag disponerar min tid på 

arbetsplatsen? 
,348 ,401  

F:17 Jag anser att stöd från min arbetsgivare kan påverka min 

prestation på arbetsplatsen? 
 ,164 ,798 

F:16 Jag anser att det är relevant att arbetsgivare är införstådd i 

vad som motiverar mig som anställd? 
,160  ,698 

F:11 Jag som anställd har en strävan att utvecklas som person på 

min arbetsplats? 
,386 ,200 ,482 

F:15 Håller du med om påståendet? "Ju mer en person utvecklas, 

desto mer vill personen utvecklas." 
,156 ,100 ,465 

Tabell 4.5 Rotated Factor Matrix (egen) 
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4.2.1 Vikten av självständighet 

Faktor 1 som beskriver en stor del av de underliggande faktorer som förekommer handlar generellt 

om hur viktigt det autonoma stödet och den autonoma känslan samt den personliga utvecklingen är 

för anställda på Fastighetsmäklarkontor. Den innehåller frågorna F10, F9, F8 och F7 som alla är 

frågor som ligger till grund för det autonoma stödets teoriförankring. Fråga F12 och F14 

härstammar från ERG teorin som behandlar den personliga utvecklingen. Frågorna F19, F18 och 

F13 är alla förankrade i olika teoridelar. Anledningen till att variationen är så stor i faktor 1 och 

övergripande i hela faktoranalysen kommer det att analyseras vidare kring i Analyskapitlet då 

sammanhanget i faktor 1 inte är lika tydligt som i faktor 2 och 3.     

 

4.2.2 Vikten av att utöva sin självständighet 

Faktor 2 visar ett tydligare sammanhang av frågor än vad faktor 1 gör. Här återfinns frågorna F3, 

F4, F6 och F5 som alla är uppbyggda utifrån en arbetstagares möjlighet att utöva sin självständighet 

med stöd från arbetsgivaren. Då frågorna inom denna faktor riktar in sig mer på att undersöka 

arbetstagarens möjlighet till självständighet på nuvarande arbetsplats och inte bara vikten av att få 

vara självständig. Här ser vi ett tydligt samband på respondenternas svar, då det självständiga stödet 

från arbetsgivaren förekommer genererar i egna val och frihet att avgöra hur en anställd vill 

disponera sin tid och påverka sina arbetsuppgifter på nuvarande arbetsplats.  

 

4.2.3 Utvecklas med hjälp av arbetsgivaren	  
Även faktor 3 visar ett tydligt och intressant sammanhang där frågeställningar som berör det 

autonoma stödet och den personliga utvecklingen samspelar. Fråga F17 och F16 är frågor som berör 

det självständiga stödet som arbetsgivare ger till sina anställda och fråga F11 och F15 behandlar 

arbetstagarens personliga utveckling och förklarar strävan efter den personliga utvecklingen. Det 

redovisade resultatet visar på att två par frågeställningar från skilda teorier visar ett samband, ett 

intressant samband som vidare kommer att analyseras i följande analysdel.  
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4.3 Klusteranalys 

 Cluster 

1 2 3 4 

Hur många år har du varit verksam som fastighetsmäklare på 

nuvarande kontor? 
13 2 2 33 

I vilken mån har du som arbetstagare möjlighet att ta egna 

beslut på arbetsplatsen? 
6 6 5 6 

Jag anser att jag själv får avgöra hur jag disponerar min tid på 

arbetsplatsen? 
6 6 5 5 

Jag anser att jag har möjlighet att påverka mina egna 

arbetsuppgifter på arbetsplatsen? 
6 6 5 5 

Jag anser att min arbetsgivare erbjuder mig möjligheter till 

självständiga val på arbetsplatsen? 
6 6 5 5 

Jag anser att min arbetsgivare stöttar mig vid självständiga 

val? 
5 6 4 5 

Min arbetsgivares stöd av självständigt arbete ökar mitt 

engagemang på arbetsplatsen? 
6 6 4 5 

Mitt engagemang i mindre intressanta självständiga 

arbetsuppgifter ökar då jag får stöd från min arbetsgivare? 
5 6 4 4 

Jag upplever att arbetsgivaren uppmuntrar mig att ta egna 

initiativ på arbetsplatsen? 
6 6 4 5 

Jag som anställd har en strävan att utvecklas som person på 

min arbetsplats? 
6 7 5 6 

Jag anser att min arbetsgivare tillåter mig som anställd att 

vara kreativ på arbetsplatsen? 
6 6 4 6 

Jag anser att min arbetsgivare ger mig utrymme att 

misslyckas på arbetsplatsen? 
6 6 3 4 

Jag som anställd har möjlighet att påverka min omgivning på 

arbetsplatsen? 
5 6 4 5 

Håller du med om påståendet? "Ju mer en person utvecklas, 

desto mer vill personen utvecklas." 
6 6 5 6 

Jag anser att det är relevant att arbetsgivare är införstådd i 

vad som motiverar mig som anställd? 
6 6 6 6 

Jag anser att stöd från min arbetsgivare kan påverka min 

prestation på arbetsplatsen? 
6 7 6 6 

Jag anser att om ett problem på arbetsplatsen uppstår har jag 

som anställd befogenhet att ta itu med problemet utan att 

behöva tillfråga/rådfråga min arbetsgivare? 

6 6 4 5 

Upplever du som anställd att din arbetsgivare ger dig 

underlag för att ta egna beslut på arbetsplatsen? 
6 6 4 5 

Tabell 4.6 Final Cluster Centers (egen) 
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Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 

1 21,000 

2 79,000 

3 26,000 

4 2,000 

Valid 128,000 

Missing 63,000 

Tabell 4.7 Number of Cases in each Cluster (egen) 

 

Kluster 1: Den erfarna med glöden kvar. 

Kluster 1 har författarna valt att namnge ”Den erfarna med glöden kvar”. Detta kluster representerar 

16 % av det svar som körts med hjälp av klusteranalysen. Den analys som författarna gjort av detta 

kluster är att anställda Fastighetsmäklare som har jobbat på nuvarande Fastighetsmäklarkontor i 

omkring 13 år är självständiga i sitt arbete och får bra stöd av arbetsgivare såsom Franchisetagare 

och kontorschefer. Strävan efter att få utvecklas på sin arbetsplats är också något som stämmer 

överens med respondenterna som tillhör detta kluster.  

 

Kluster 2: Nyanställda som stöttas till att vara självständig. 

Motsvarade 62 % av respondenterna i klusteranalysen är kluster 2 som har fått högst svarsfrekvens 

på den 1-7 gradiga skalan som innefattar alla indikatorer i studiens enkät. Detta innefattar 

Fastighetsmäklare som har jobbat på nuvarande Fastighetsmäklarkontor i omkring 2 år, vilket 

författarna till uppsatsen tolkar som nyanställd. Den generella svarsfrekvensen i detta kluster är 6 på 

den 7-gradiga skalan som nyttjats i alla indikatorer, men ett undantag för två 7or således är det 

högsta resultatet på skalan. Författarna till uppsatsen drar slutsatsen att anställda Fastighetsmäklare i 

kluster 2 är väldigt nöjda med självständigheten, det självständiga stödet och möjligheterna att 

utvecklas på det nuvarande kontoret. Vidare analyser kring detta kluster återupptas senare i 

uppsatsen. 

 

Kluster 3: Nyanställda vars självständighet är begränsad.  

Enligt författarna är kluster 3 de kluster som gett störst utdelning analysmässigt inom 

klusteranalysen. I det kluster som övergripande hade lägst resultat på den 1-7 gradiga skalan 

återfinns 20 % av respondenterna som även här tolkas av författarna som nyanställd. Det intressanta 

här i ett analytiskt perspektiv är att det finns två varierande kluster innehållande nyanställda. Även 

här kommer vidare analyser att genomföras då kluster 2 och 3 enligt författarna bidrar till en 
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förståelse för självständighet och vikten av att arbetsgivaren stödjer självständighet hos den 

anställda.  

 

Kluster 4: Den långtidsanställda.   

Det 4e och sista klustret är det som författarna valt att benämna ”Den långtidsanställda” då detta 

kluster berör respondenter vars anställning på nuvarande mäklarkontor sträcker sig till omkring 33 

år vilket i mäklarbranschen får ses som onekligen långt. Enbart 1,5 % av respondenterna omfattas 

av kluster 4. Svarsfrekvensen i kluster 4 ligger lite över medel då många svar innefattar 5 och 6 på 

den 7 gradiga skalan vilket gör att författarna drar slutsatsen att respondenterna som tillhör ”Den 

långtidsanställda” är nöjda med sin självständighet, det stöd av självständighet som ges från 

arbetsgivare och den personliga utvecklingen.  

 

Internt Bortfall  

Klusteranalysen redovisar i Tabell 4.7 hur många respondenter som hamnar i varje kluster. Det 

redovisar även det interna bortfallet som i denna studies fall är 63 respondenter. Detta beror på att 

dessa respondenter valt att hoppa över någon fråga i enkäten vilket resulterar i att respondenten blir 

oanvändbar i körningar som exempelvis ”Final Cluster Centers”.   
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer det resultat som presenterats i föregående kapitel att analyseras och kopplas 

samman med teori. Även egna reflektioner kommer att tas upp i detta kapitel. 

 

5.1 Forskningsfråga 1 

Finns det ett tydligt samband mellan arbetsgivarens självständiga stöd och arbetstagarens 

självständighet?  

 

I faktoranalysen presenteras redan i faktor 1 ett resultat som tyder på att sambandet mellan 

autonomt stöd och autonomi. En anställd fastighetsmäklare kan uppleva en känsla av att vara 

självständig, detta påpekar Deci & Ryan (2000a, s. 246) är när en individ har frihet att få besluta 

men också att organisera och påverka sina egna handlingar. Dessa självständiga handlingar behöver 

nödvändigtvis inte stödjas av en arbetsgivare eller auktoritär person. Resultatet i studien har likväl 

utmynnat i att det finns ett samband mellan arbetstagare som känner sig autonoma och dessutom får 

autonomt stöd av arbetsgivare. Faktor 1 i faktoranalysen visar samband som tidigare påtalats. I 

faktor 2 ser vi ett starkare samband då arbetstagare erbjuds möjlighet till att vara självständiga på 

arbetsplatsen vilket är det autonoma stödet, får ta egna beslut, påverka sina egna arbetsuppgifter och 

avgöra hur ens tid disponeras. Detta är aspekter som Deci & Ryan (2001, s. 931) anser 

karakteriserar det autonoma stödet från en arbetsgivare.    

 

Klusteranalysen visar också på ett övergripande samband mellan det autonoma stödet och 

autonomi. De respondenter som svarat högt på respektive fråga/indikator, vad gäller det autonoma 

stödet har också svarat högt på frågor/indikatorer som handlar om utövandet och känslan av det 

autonoma på arbetsplatsen. Med stöd från Gagné (2003, s. 203), Baard et al. (2004, s. 2062) och 

Dickinson (1995, s. 165) så är autonomi något som en arbetsledare bör stödja och ge utrymme för 

sina anställda. Detta leder till ett ökat välbefinnande och prestationsvärderingar hos arbetstagaren 

som i sin tur genererar ett högre resultat.  

 

5.2 Forskningsfråga 2 

Kan en arbetstagares personliga utveckling på arbetsplatsen påverkas eller hänga ihop med 

arbetsgivarens stöd åt/till/för arbetstagarens självständighet? 
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Behovet av utveckling, som person är något som författarna kan se har ett samband med det 

autonoma behovet trots att dessa är från skilda teorier. Behovet av att utvecklas som person uppfylls 

då en individ/arbetstagare får utöva sin kreativitet och produktivitet (Schneider & Alderfer 1973, s. 

490) vilket författarna till uppsatsen kan göra en liknelse med att en individ får uppleva 

valmöjlighet och en känsla av att kunna få ta egna beslut vilket De Charms (1968, s.231) anser 

karakterisera autonomi. Detta gjorde författarna nyfikna på om en arbetstagares personliga 

utveckling påverkas eller möjligtvis har ett samband med det autonoma stödet som en arbetsgivare 

bidrar med. Faktor 3 i faktoranalyser presenterar ett samband mellan frågorna F17, F16, F11 och 

F15 där dessa frågor grundar sig i autonomt stöd och utveckling. Resultatet som författarna 

presenterat med hjälp av faktoranalysen utmynnar i att arbetsgivares autonoma stöd och arbets-

tagares personliga utveckling har ett samband.  

 

Arbetstagare som har en strävan efter att utvecklas på sin arbetsplats och därefter fortsätta att 

utvecklas anser att stöd från sin arbetsgivare är viktigt. Detta visar på att autonomi och personlig 

utveckling inte är så särskiljande, menar författarna till uppsatsen.     

 

Alderfer (1969, s. 151) hade visserligen en annan åsikt då han menar att utvecklingsbehovet är unikt 

för varje individ och kan bara upplevas av individen själv. Då autonomt stöd förknippas med en 

auktoritär person som ofta är införstådd i arbetstagarens motivation visar resultatet i vår uppsats att 

detta möjligtvis inte är applicerbart på alla individer.  

 

5.3 Forskningsfråga 3 

Finns det en signifikant skillnad på den uppfattade självständigheten och stödet av självständighet 

hos nyanställda?   

 

Från klusteranalysen som presenteras är det 2 kluster som är av större intresse för studien och dess 

författare. Kluster 2 och 3 är innehållande nyanställda som har jobbat omkring 2 år på nuvarande 

kontor men som har en avvikelse i resultatet. Avvikelsen visar ett samband där grupp 2 i klustret 

anser att deras autonoma stöd och autonomin i sig är väldigt hög medan respondenterna i grupp 3 

svarat lägre och ligger i mitten av den 1-7 gradiga skalan.  

 

Respondenterna som har svarat mer positivt på frågor angående autonomi, det autonoma stödet och 

den personliga utvecklingen bör uppleva en högre tillfredställelse av sina behov på arbetsplatsen 

(Gagné, 2003, s. 203) än respondenterna som inte svarat lika positivt på dessa frågor. Som påtalats 

tidigare resulterar en högre tillfredställelse på arbetsplatsen i bättre resultat.  
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Författarna till uppsatsen har inte stött på någon exakt teoretiskt förankring som tyder eller stärker 

någon underliggande anledning till varför autonomi och det autonoma stödet kan vara mindre eller 

begränsat hos nyanställda. Det kan dock ha ett underliggande samband med samhörighet och 

kompetens som enligt Ryan & Deci (2001, s. 931) underförstått kan ingå i det autonoma stödet. En 

nyanställd känner antagligen inte den samhörighet som övriga fastighetsmäklare och besitter ofta 

inte heller den kompetens som krävs för att ha självförtroende i arbetet. Dock är dessa attribut något 

som involverar både kluster 2 och 3 i analysen. Känslan, utövandet och stödet av autonomi är högt 

vilket gör att en analys kring detta är en anledning.  

 

Författarna till denna uppsats kan med säkerhet påstå att det upplevda autonoma stödet från sin 

arbetsgivare är mer relevant och påverkar individen mer vid nyanställning. Detta resonemang 

kommer från författarnas egna erfarenheter då vi anser att samhörigheten i gruppen och 

kompetensen inom yrkesutförandet utvecklas under tid och är en kontinuerlig utvecklingsprocess 

för individen.  

 

Författarna till denna studie har tagit andra forskares kritiska åsikter i beaktning vid utformandet av 

studien. Dessa åsikter har bidragit till en större bredd och kunskap inom ämnet. Trots dessa brister 

samt kritik har detta inte påverkat författarnas vilja och övertygelse om att studien är genomförbar 

och att det teoretiska vetenskapsgrunden är pålitlig.  

 

Enligt författarna är den kritik som behandlar åsikten om att SDT är för optimistisk och positiv den 

kritik som väger tyngst, vilket Deci & Ryan (2000b, s. 75) på ett trovärdigt sätt motbevisar. Oro, 

sorg och fientlighet är känslor som författarna till uppsatsen inte förknippar med optimism och 

positivitet.
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6. Slutsats 
 

Detta kapitel behandlar arbetets slutsats samt författarnas förslag till vidare forskning 

 

Vid presentationen av en slutsats i en uppsats är det relevant att utgå från studiens syfte. Vi har valt 

att analysera ur ett arbetstagarperspektiv huruvida cheferna på fastighetsmäklarkontoren stödjer 

samt uppmuntrar sina anställda att bli mer självgående på arbetsplatsen. Vi har funnit att 

fastighetsmäklarna överlag känner sig självständiga och får stöd från sin chef/chefer vid 

självständiga beslut. Arbetsgivarens stöd och arbetstagarens upplevda självständiga arbete visar i 

denna studie ha ett starkt samband. Respondenter som anser sig själv vara autonoma på 

arbetsplatsen upplever också ett autonomt stöd från sin arbetsgivare. Studiens faktoranalys påvisar 

även att fastighetsmäklarens personliga utveckling påverkas av arbetsgivarens autonoma stöd. Vår 

studie tyder på att fastighetsmäklarna betonar vikten med att arbetsgivaren är införstådd i vad som 

motiverar den enskilda individen för att främja arbetstagarens personliga utveckling på 

arbetsplatsen. Detta har vi genom vår forskningmodell försökt att illustrera.  

 

Studiens klusteranalys gör det även tydligt för oss författare att förstå att det förekommer två olika 

grupper på nyanställda där individen har varit verksam i runt 2 år. Vi har fått fram ett tydligt 

resultat, i klusteranalysen som tyder på att en grupp nyanställda anser att förekomsten på upplevd 

autonomi och autonomt stöd är signifikant lägre än den grupp som upplever att förekomsten av 

fenomenen är högre. Genom denna slutsats kan vi påstå att arbetsgivarens autonoma stöd kan 

påverka arbetstagarens upplevda autonomi och benägenheten till att ta egna beslut på arbetsplatsen. 

Vi kan även dra en slutsats som tyder på att gruppen nyanställda som upplever att förekomsten av 

fenomenen är låg, även anser att arbetsgivaren kan påverka arbetstagarens prestation samt att 

arbetsgivaren är införstådd i vad som motiverar arbetstagaren. Detta ger en tydlig indikator på att 

stöd och förståelse från arbetsgivaren är en betydande faktor för trivsel och resultat på arbetsplatsen 

då teorin visar på att en autonom arbetstagare upplever tillfredställelse och ökade resultat.   

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Författarna till studien skulle vilja se en framtida studie i en bransch som är känd för att inte 

förespråka självständighet och se om arbetsgivaren bidrar med stöd för självständighet. 

 

Vi rekommenderar även en framtida undersökning där både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod tillämpas. Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ undersökning för att se 
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chefernas syn på arbetstagarnas autonoma arbete och även undersöka konkret hur arbetsgivarna 

arbetar aktivt med det autonoma stödet mot sina arbetstagare. Genom att intervjua arbetsgivarna får 

vi en bredare kunskap om hur relationen mellan chefer och anställda ser ut i fastighetsmäklar-

branschen.  
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7.0 Bilaga 
 

 

Kön 

o   Kvinna 

o   Man 

 

Typ av anställning 

o   Kontorschef/Franchisetagare 

o   Fastighetsmäklare 

o   Assistent 

o   Annan anställning 

 

F1. Antal registrerade fastighetsmäklare på nuvarande kontor? 

(Räkna inte med kontorschef/franchisetagare, besvara med en siffra) 

  

F2. Hur många år har du varit verksam som fastighetsmäklare på nuvarande kontor? 

(Besvara frågan med en siffra) 

  

F.3 Jag anser att min arbetsgivare erbjuder mig möjligheter till självständiga val på 

arbetsplatsen? 

(Arbetsgivare = franchisetagare/kontorschef) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.4 I vilken mån har du som arbetstagare möjlighet att ta egna beslut på arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.5 Jag anser att jag själv får avgöra hur jag disponerar min tid på arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.6 Jag anser att jag har möjlighet att påverka mina egna arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.7 Jag anser att min arbetsgivare stöttar mig vid självständiga val? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.8 Min arbetsgivares stöd av självständigt arbete ökar mitt engagemang på arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.9 Mitt engagemang i mindre intressanta självständiga arbetsuppgifter ökar då jag får 

stöd från min arbetsgivare? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.10 Jag upplever att arbetsgivaren uppmuntrar mig att ta egna initiativ på arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.11 Jag som anställd har en strävan att utvecklas som person på min arbetsplats? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.12 Jag anser att min arbetsgivare tillåter mig som anställd att vara kreativ på 

arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.13 Jag anser att min arbetsgivare ger mig utrymme att misslyckas på arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.14 Jag som anställd har möjlighet att påverka min omgivning på arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.15 Håller du med om påståendet? "Ju mer en person utvecklas, desto mer vill personen 

utvecklas." 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Håller inte med               Håller med helt och hållet 

F.16 Jag anser att det är relevant att arbetsgivare är införstådd i vad som motiverar mig 

som anställd? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F. 17 Jag anser att stöd från min arbetsgivare kan påverka min prestation på 

arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F.18 Jag anser att om ett problem på arbetsplatsen uppstår har jag som anställd 

befogenhet att ta itu med problemet utan att behöva tillfråga/rådfråga min arbetsgivare? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 
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F.19 Upplever du som anställd att din arbetsgivare ger dig underlag för att ta egna beslut 

på arbetsplatsen? 

(Om du ej vet så hoppar du över frågan) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

F. 20 Anser du att ditt behov av självständighet uppfylls på arbetsplatsen? 

o   Ja 

o   Nej 

o   Vet ej 

 

 


