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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka inre och yttre motivationsfaktorer mellan 

mäklarstudenter och lärarstudenter. Studien syftade också till att undersöka huruvida det fanns 

några tecken på gruppolarisering, efter att mäklar- och lärarstudenter hade spenderat sin 

studietid med likasinnade. Studien genomfördes på mäklar- och lärarstudenter på en högskola 

i Sverige. Mätinstrumentet som användes var Work Preference Inventory (WPI), som är ett 

etablerat formulär för att mäta självskattad inre och yttre arbetsmotivation. Totalt deltog 101 

studenter i enkätundersökningen. Resultatet visade att mäklarstudenter i större utsträckning 

drivs av yttre motivationsfaktorer än lärarstudenter. Resultatet visade inte att lärare motiveras 

mer av inre motivation eller att det fanns några tecken på gruppolarisering. 

Nyckelord: Inre motivation, yttre motivation, WPI, gruppolarisering, mäklarstudenter, 

lärarstudenter 
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English title: The impact of intrinsic and extrinsic motivation for real estate students and 

teacher students 

Abstract 

The purpose of the study was to compare intrinsic and extrinsic motivational factors 

between real estate students and teacher students. The study also aimed to examine whether 

there were any sign of group polarization, after real estate students and teacher students 

spending time with like-minded people. The study was conducted on real estate and teaching 

students at a university in Sweden. The instrument used were Work Preference Inventory 

(WPI), which is an established form to measure self-perceived intrinsic and extrinsic work 

motivation. A total of 101 students participated in the survey. The result showed that real 

estate students were more driven by extrinsic motivation factors than teacher students. The 

result did not show that teacher students were more driven by intrinsic motivation or any sign 

of group polarization.  

Keywords: Intrinsic motivation, extrinsic motivation, WPI, group polarization, real estate 

students, teacher students 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Mårten Eriksson för ett gott samarbete och 

ditt stora engagemang under arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till alla 

respondenter som deltagit i studien. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra studien. 

Avslutningsvis vill vi även tacka varandra för en rolig och givande tid samt att vi gett 

varandra möjlighet att utveckla våra kulinariska smaklökar under alla middagar 

examensarbetet gett upphov till. Tack! 

 

Gävle 2016-05-27 

Rasmus Bjerre och Anton Henziger  
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Introduktion 

Motivation har varit huvudfokus inom området arbetspsykologi under en lång period 

(Steers, Mowday & Shapiro, 2004). Motivation är en grundläggande beståndsdel i den 

mänskliga prestationen. Motivationen är dessutom en central komponent i prestationen och 

det personliga välbefinnandet (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014). Det är viktigt att hålla 

medarbetare motiverade då det genererar en signifikant högre produktivitet och ekonomisk 

vinst. Det är därför viktigt att förstå hur man håller sin personal motiverad då det kostar 

företaget pengar när produktiviteten blir lidande (Björklund, Jensen & Lohela-Karlsson, 

2013). Cerasoli et al. (2014) belyser vidare att arbetet med motivation är det största problemet 

många organisationer står inför idag. 

Inom området motivation finns det två typer av motivation, den inre (interna) och den 

yttre (externa) motivationen (Ryan & Deci, 2000; Cerasoli et al., 2014). Enligt Damij, 

Levnajić, Suklan och Skrt (2015) kommer motivation generellt från ett brett spektrum av 

personliga och sociala faktorer. Motivation kan antingen komma från yttre faktorer som 

pengar och erkännande eller från inre faktorer som personlig övertygelse. Inre motivation är 

en inre tillfredsställelse för individen, snarare än en konsekvens som kommer utifrån. Yttre 

motivation innebär att du utför en handling för att få något i gengäld (Ryan & Deci, 2000). 

Amabile, Hill, Hennessey och Tighe (1994) nämner tydliga exempel på inre och yttre 

motivation. Inre motivation benämns som självbestämmande, kompetens, glädje och intresse 

där alla kommer inifrån personen själv. Yttre motivation benämns som utvärdering, 

erkännande, pengar och materiella belöningar som kommer utifrån. Al-Dhamit och Kreishan 

(2016) beskriver deltagandet i aktiviteter där individer med mer inre motivation gör det för 

tillfredsställelse och uppfyllelse, medan individer med mer yttre motivation gör det för 

instrumentella värden, det vill säga för att få något i gengäld. Enligt Damij et al. (2015) är det 

inom västvärldens ekonomier yttre motivationsfaktorer som lön och prestige som är 

drivkrafterna inom arbetet. Det passar bra in på mäklarstudenter som enligt Berg och Berg 

(2012) i hög grad motiveras av yttre faktorer som belöning och försäljningssiffror. 

Mäklaryrket är uppbyggt på ett sätt att det präglas av materiella belöningar, pengar och 

erkännande vid försäljning av objekt. Stöd för detta ges i Turner, Lasserre och Beauchet 

(2007) som framhäver att yttre motivationsfaktorer i form av bonusar är en utmärkt 

motivationsfaktor hos säljare samt i Campos Monteiro, Peñaloza, Pinto, Denegri Coria och 

Orellana Calderón (2015) som i sin studie av företagsekonomistudenter kom fram till att 

individens motivation i arbetet var kopplat till yttre motivation i form av pengar. Säljare och 
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ekonomer anses i den här studien likartad med mäklaryrket då deras yrke är uppbyggt på ett 

sådant sätt att det kretsar kring pengar. 

Enligt en studie av Brookhart och Freeman (1992) väljer studenter läraryrket på grund av 

att de motiveras av inre motivationsfaktorer framför yttre motivationsfaktorer, där en känsla 

av altruistiska och serviceorienterade mål är viktiga. I en studie av Toode, Routasalo, 

Helminen och Suominen (2015) undersöks sjuksköterskors arbetsmotivation och det 

framkommer att sjuksköterskorna i studien i högre grad är motiverade av inre 

motivationsfaktorer än av yttre motivationsfaktorer. Denna yrkesgrupp anses i den här studien 

likartad med läraryrket då de båda yrkena är uppbyggda på ett sådant sätt att det kretsar kring 

att hjälpa människor. 

Work Preference Inventory (WPI) som används som mätinstrument i den här studien har 

tidigare använts i många studier för att förutse inre och yttre motivationsfaktorer. Det har 

bland annat använts av Hadi och Adil (2010), för att förutse inre och yttre motivation hos 

bankanställda. Campos Monteiro et al. (2015) använde även de WPI där de i en studie 

undersökte företagsekonomistudenter på ett universitet för att se om det fanns ett samband 

mellan motivation och pengar.  

 

Social Comparison Theory och gruppolarisering 

Normer uppstår genom interaktioner mellan individer. Under dessa interaktioner minskas 

osäkerhet och potentiella konflikter genom att anpassa sina egna attityder och åsikter mot 

gruppens generella åsikter. Mindre grupper av individer tenderar därigenom att utveckla 

gemensamma normer. Ur det här utvecklades Social Comparison Theory (SCT) som menar 

att individer ständigt jämför sina åsikter, attityder och föreställningar med andras (Van Rooy, 

Tran & Wood, 2016). Social jämförelse förklaras genom att människor ständigt är motiverade 

till att uppfattas och presentera sig själv i ett mer gynnsamt ljus. För att detta ska uppnås krävs 

det att individen ständigt jämför sig med andra. När individer i samma grupp jämför sig med 

varandra tenderar gruppen att gå i riktning mot ett högre socialt värde (Isenberg, 1986; Eger, 

2016). SCT menar att interaktioner mellan människor ger delade attityder och konsensus (Van 

Rooy et al., 2016). Vidare beskriver Isenberg (1986) att individer under gruppdiskussioner 

blir influerade av hur gruppens norm ser ut. Individer i grupper vill anpassa sig till andra i 

gruppen och har en benägenhet att flytta fram sina egna ideal till att stämma överens med 

gruppens ideal. När detta händer sker en övergripande gruppolarisering.  

Gruppolarisering förklaras genom att enskilda åsikter från individer förstärks efter att ha 

diskuterat i grupp med likasinnade och blir mer extrema i den riktning som genomsnittet var 
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bland individerna innan de träffades i grupp (Myers & Lamm, 1976; Van Rooy et al., 2016). 

Gruppolarisering uppstår på grund av tre faktorer. Utbyte av information mellan individer, 

social jämförelse där människan vill bli gillad av andra människor och att medhåll från andra 

individer tenderar att öka självförtroendet i sin åsikt (Sunstein, 2007).  

Keating, Boven och Judd (2016) genomförde ett experiment där studenter fick diskutera 

ett ämne i grupp och fick i resultatet fram ett signifikant resultat att människors attityder blir 

mer extrema efter diskussion med likasinnade. I resultatet framkom det även att individer 

uppfattar sina egna attityder som stabila och opartiska över tid, men att en underskattning av 

hur mycket gruppdiskussion med andra polariserar ens attityd. Vidare tar Sunstein (2002) upp 

ett fall där en grupp kvinnor träffades varannan vecka under en ettårsperiod för att diskutera 

feminismens negativa inverkan på samhället. Kvinnorna i gruppen ansåg att män och kvinnor 

är födda olika och att deras skillnader leder till olika sociala roller. Sunstein (2002) säger att 

efter ett år med likasinnade kommer deras åsikter gå i riktning att bli ännu mer konservativa i 

sin syn på könsrollerna i samhället. Baserat på experimentet av Keating et al. (2016) och 

artikeln av Sunstein (2002) var det intressant att se om det gick att finna några tecken på 

gruppolarisering hos mäklar- och lärarstudenter efter att ha spenderat tid med likasinnade. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om mäklarstudenter i högre grad motiveras av yttre 

faktorer, medan lärarstudenter i högre grad motiveras av inre faktorer. Studien syftade också 

till att undersöka huruvida det fanns några tecken på gruppolarisering, efter att mäklar- och 

lärarstudenter hade spenderat tre år med likasinnade. 

 

Frågeställningar 

1. Påverkas mäklare mer av yttre motivationsfaktorer och lärare mer av inre 

motivationsfaktorer? 

2. Finns det några tecken på gruppolarisering? Om ja, finns det en tydlig effekt av att 

motivationsfaktorerna förstärks över utbildningstiden?  

 

Hypoteser 

H1. Mäklarstudenter motiveras i högre grad av yttre faktorer än lärarstudenter 

H2. Lärarstudenter motiveras i högre grad av inre faktorer än mäklarstudenter. 

H3a. I tredje årskursen kommer de yttre motivationsfaktorerna ha större betydelse än i första 

årskursen för mäklarstudenterna, 
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H3b I tredje årskursen kommer de inre motivationsfaktorerna ha större betydelse än i första 

årskursen för lärarstudenterna 

 

Metod 

Deltagare och urval  

I studien deltog 81 kvinnor och 20 män. Av dessa var 46 mäklarstudenter från årskurs 1, 

16 mäklarstudenter från årskurs 3, 21 lärarstudenter årskurs 1 och 18 lärarstudenter årskurs 3. 

Två av enkäterna var ofullständigt ifyllda och togs därför inte med i studien. Respondenterna 

var i åldern 19-42 år (M = 23.6, SD = 0.28). Kriterierna var att deltagarna i studien var 

campusbaserade studenter från samma högskola. De skulle vara inskrivna på lärarprogrammet 

respektive mäklarprogrammet. . 

 

Material 

Instrumentet som användes i studien för att mäta arbetsmotivation var Work Preference 

Inventory (WPI). WPI är ett etablerat formulär som mäter självskattad inre och yttre 

arbetsmotivation (Amabile et al., 1994). Det består av 30 frågor som är indelade i två primära 

kategorier, 15 om inre motivation och 15 om yttre motivation. Den är även indelad i fyra 

underkategorier; inre motivation-utmaning, inre motivation-nöje, yttre motivation-

kompensation och yttre motivation-erkännande. Fem av frågorna (fråga 1, 9, 14, 16 och 22) 

var omvända. Frågorna bestod av påståenden som skulle självskattas på en fyra-gradig skala 

där 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer ibland, 3 = stämmer ofta och 4 = stämmer alltid.  

 

Tillvägagångssätt  

För att nå ut till de olika årskurserna inom mäklar- och lärarprogrammet togs kontakt med 

den ansvarige för respektive program som sedan vidarebefordrade till den aktuella läraren vid 

tidpunkten för enkätinsamling. Respondenterna delades in i fyra förutbestämda grupper, 

årskurs 1 mäklarstudenter, årskurs 1 lärarstudenter, årskurs 3 mäklarstudenter och årskurs 3 

lärarstudenter. I tre av grupperna (år 1 mäklarstudenter, år 1 lärarstudenter och år 3 

lärarstudenter) bokades en tid för att komma till lektionssal för att dela ut enkäterna i början 

av föreläsningen. I den fjärde gruppen, mäklarstudenter årskurs 3, gavs ingen möjlighet att 

komma ut till lektionssalen för att dela ut enkäterna, utan den ansvarige läraren delade ut 

enkäterna till frivilliga i årskursen. Enkätundersökningen presenterades där respondenterna 

informerades om enkätens uppbyggnad, hur lång tid enkäten skulle ta och att den syftade till 

att ta reda på hur respondenterna blir motiverade i sitt framtida arbetsliv.  
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Design och dataanalys 

Studien hade två beroende variabler och två oberoende variabler. Studiens oberoende 

variabler var studieår och programtyp och de beroende variablerna var inre och yttre 

motivation. Dataanalys skedde med hjälp av programmet SPSS Statistics. Två seperata 

ANOVOR, en för inre motivation och en för yttre motivation, genomfördes. Resultatet från 

enkätinsamlingen analyserades i SPSS version 22.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Respondenterna informerades om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om så 

önskades. De fick också information om att all insamlad data skulle komma att behandlas 

konfidentiellt och anonymt. Respondenterna blev också informerade om att de kunde kontakta 

studiens ansvariga via telefon eller mail ifall frågor eller funderingar uppstod. Därmed anser 

vi att vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer är uppfyllda. 

 

Resultat 

Inledningsvis för inre och yttre motivation redovisas den deskriptiva statistiken innan en 

tvåvägs ANOVA för varje motivationstyp redovisas. I tabell 1 visas den deskriptiva 

statistiken för inre och yttre motivation. Analysen av en tvåvägs ANOVA med programtyp 

(mäklare, lärare) och studieår (1 år, 3 år) som oberoende variabler och yttre motivation som 

beroende variabel, visade att mäklarstudenternas genomsnittliga motivationsskattning för yttre 

motivationsfaktorer (M = 2.78, SD = 0.28) låg över lärarstudenternas (M = 2.55, SD = 0.28), 

F(1, 97) = 10.3, p = .002, ηp²  = .096. Mäklarstudenter drivs i större utsträckning av yttre 

motivationsfaktorer än lärarstudenter. Därmed bekräftas hypotes 1. Inga andra värden var 

signifikanta (p > .10) och H3a fick därmed inget stöd.  

Analysen av en tvåvägs ANOVA med programtyp (mäklare, lärare) och studieår (1 år, 3 

år) som oberoende variabler och inre motivation som beroende variabel gav inget signifikant 

resultat (alla p-värden >.10). H2 och H3b får därmed inget stöd.  
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Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för mäklarstudenter (n=62) och 

lärarstudenter (n=39) i skattad inre och yttre motivation (skala 1-4) i WPI. 

  Mäklare Lärare 

Programtyp Studieår M      (SD) M      (SD) 

Yttre motivation År 1 

År 3 

Total 

2.83    (0.28) 

2.65    (0.26) 

2.78    (0.28) 

2.55    (0.26) 

2.55    (0.31) 

2.55    (0.28) 

Inre motivation År 1 

År 3 

Total 

3.09    (0.26) 

2.89    (0.24) 

3.04    (0.27) 

2.96    (0.32) 

2.98    (0.27) 

2.97    (0.30) 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren visar medelvärden för inre och yttre motivation för mäklar- och 

lärarstudenter i årskurs 1 och 3. Felstaplar i SEM. 
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Diskussion 

Studiens resultat bekräftade hypotes 1, att mäklarstudenter i högre grad motiveras av yttre 

motivationsfaktorer än lärarstudenter. Hypotes 2, att lärarstudenter i högre grad motiveras av 

inre motivationsfaktorer än mäklarstudenter, fick inte stöd då resultatet inte var signifikant. 

Hypotes 3a, att i tredje årskursen kommer de yttre motivationsfaktorerna ha större betydelse 

än i första årskursen för mäklarstudenterna, och hypotes 3b, att i tredje årskursen kommer de 

inre motivationsfaktorerna ha större betydelse än i första årskursen för lärarstudenterna, fick 

inte stöd då resultatet inte var signifikant.  

Damij et al. (2015) belyser att yttre motivationsfaktorer som lön och prestige är 

drivkrafter inom arbetet i västvärlden. Detta stämmer väl in på mäklaryrket som präglas av 

bonusar och prestige i yrket att landa högprofilerade objekt. Tidigare forskning visar att 

mäklarstudenter och ekonomistudenter i hög grad motiveras av yttre motivationsfaktorer 

(Berg & Berg, 2012; Campos Monteiro et al., 2015). Hypotes 1, som grundades på dessa 

studier, bekräftades i studien. Resultatet visade att mäklarstudenter i högre grad än 

lärarstudenter motiveras av yttre motivationsfaktorer, vilket stämmer väl in med både tidigare 

forskning och den förväntade hypotesen.  

Tidigare forskning har påvisat att lärarstudenter i hög grad motiveras av inre 

motivationsfaktorer. Det belyses i Brookhart och Freeman (1992) som menar att inre 

motivationsfaktorer är viktigare än yttre motivationsfaktorer för lärarstudenter och Toode et 

al. (2015) som fick fram att sjuksköterskor i högre grad är motiverade av inre 

motivationsfaktorer än av yttre motivationsfaktorer. Till skillnad från tidigare studier 

(Brookhart & Freeman, 1992; Toode et al., 2015) kunde det i denna studie inte ges stöd till att 

lärarstudenter i högre grad motiveras av inre faktorer än mäklarstudenter då resultatet inte var 

signifikant.  

Sunstein (2002) tog i artikeln om gruppolarisering upp att kvinnor som träffas under en 

ettårsperiod skulle påverka varandra och efter att ha spenderat tid med likasinnade skulle 

deras åsikter gå i riktning att bli mer extrema än vad de tidigare var. Keating et al. (2016) 

genomförde ett experiment där studenter fick diskutera ett ämne i grupp och fick fram ett 

signifikant resultat att människors attityder blir mer extrema efter diskussion med likasinnade. 

Olikt studien av Sunstein (2002) fanns det inga tecken på gruppolarisering och olikt 

experimentet av Keating et al. (2016) fanns det i föreliggande studie inte några signifikanta 

resultat på gruppolarisering. 

Gällande eventuella ovidkommande variabler som kan ha medfört det icke-signifikanta 

resultatet, så kan det ha funnits en brist på antalet respondenter i studien. Ett större antal 
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respondenter skulle öka tillförlitligheten i studien och gett resultatet statistisk power. Antalet 

respondenter i varje grupp kan också ha haft en påverkan på resultatet. Eftersom underlaget i 

tre av grupperna hade ett lågt antal respondenter (16, 18 och 21 respondenter) finns risken att 

de inte var representativa för den grupp som undersöktes. Önskvärt för denna studie hade varit 

att ha haft fler respondenter i varje grupp för att få ett så representativt urval som möjligt. En 

annan potentiell ovidkommande variabel i studien är att vi endast undersökt en klass per 

årskurs. Detta lämnar utrymme för varje klass egna identitet, vilket kan innebära att dessa 

klasser kan skilja sig från genomsnittliga mäklar- och lärarklasser.  

Mätinstrumentet WPI bedömer vilken motivationsinriktning individer har och påvisar att 

WPI är användbart i studier som skall undersöka inre och yttre motivation (Amabile et al., 

1994). Detta gör WPI som mätinstrument tillförlitligt i denna studie. Vi tror dock att det kan 

ha funnits potentiella brister i WPI som mätinstrument i just den här studien, som kan kopplas 

till tidigare nämnda ovidkommande variabler som antalet respondenter i studien. I skalan går 

det att finna ord som ”ofta” och ”ibland”, vilket lämnar utrymme för olika tolkningar hos 

individer. Detta kan innebära att respondenternas tolkning av vad varje ord och därmed varje 

siffra i skalan betyder, vilket riskerar att påverka resultatet. Ett högre antal respondenter hade 

minskat betydelsen av varje enskild tolkning.  

Ett annat problem i studien som kan ha påverkat resultatet är vid utdelandet av enkäterna. 

Eftersom det i tre av grupperna skedde en fysisk utdelning i klassrummet kan det ha stressat 

respondenterna att svara snabbt då deras ordinarie lektion försenades, samt att de kände en 

press att svara eftersom vi var kvar i salen under tiden. Även om vi informerade 

respondenterna om att deltagandet i studien var frivilligt, är det möjligt att respondenterna inte 

upplevde det så då vi stod kvar i salen och väntade på deras svar. Det kan också ha varit ett 

problem att alla enkäter inte delades ut på lika sätt. I den fjärde klassen delades enkäterna inte 

ut fysiskt av oss utan av klassens lärare, vilket kan ha inneburit att det förekommit okända 

ovidkommande variabler som ej kunnat påverkas av oss.  

 

Förslag till vidare forskning 

I föreliggande studie har den inre och yttre arbetsmotivationen bland mäklar- och 

lärarstudenter i årskurs 1 och 3 undersökts. Förslag till framtida forskning är att använda sig 

av samma metod som den här studien, men med fler respondenter för att varje individs svar 

inte ska ha lika stor påverkan på resultatet som i föreliggande studie. Det hade också varit 

intressant att istället för att undersöka fyra klasser endast undersöka två klasser över tid. Detta 

likt Sunstein (2002) beskrev när kvinnor träffades i grupp varannan vecka under en 
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ettårsperiod och deras åsikter skulle tendera att bli mer extrema. Även om det inte fanns några 

signifikanta resultat i denna studie som visade på gruppolarisering, anser vi att det är ett 

väldigt intressant område att i framtiden forska om. Förståelse i hur människor i grupp 

fungerar och vetskapen om att motivation kan förändras över tid, ger värdefull information för 

att förutse åt vilket håll en grupps utveckling är på väg. Kan man göra detta i ett tidigt skede 

finns förutsättningar att i tid sätta in relevanta åtgärder för att hålla en grupp motiverad. Vårt 

förslag för framtida studier är att man börjar följa en klass i vardera program i årskurs ett, för 

att sedan undersöka samma klass två år senare i årskurs 3. På så vis är förutsättningarna lika 

och möjlighet till tecken på gruppolarisering kan eventuellt bli större att finna.  

 

Resultatets praktiska relevans 

Resultatet kan ge värdefull insikt i arbetslivet för yrkesroller där personalhantering ingår. 

Björklund et al. (2013) skriver om vikten av att hålla personalen motiverad, vilket kan 

kopplas samman med resultatet från denna studie. I en yrkesroll där man hanterar personal bör 

man veta hur man skall investera i personalen för att uppnå önskad effekt. Vid hantering av 

mäklarstudenter ger yttre motivationsfaktorer högre effekt än hos lärarstudenter. Figur 1 visar 

dock att oavsett program och studieår så har de inre motivationsfaktorerna ett högre 

medelvärde än de yttre motivationsfaktorerna. 

Motiverade medarbetare är viktigt att uppnå då det genererar en signifikant högre 

produktivitet och ekonomisk vinst. Det är därför viktigt att förstå hur man håller sin personal 

motiverad då det kostar företaget pengar när produktiviteten blir lidande (Björklund et al., 

2013). 
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