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Syftet med vår studie var att skapa ett ramverk som beskriver vilka faktorer det är som kan 
fungera som motiverande för fastighetsmäklare med olika personliga egenskaper och 

beteenden. Denna studie bygger på fyra kvalitativa intervjuer som gjorts med utvalda 
fastighetsmäklare som var och en haft en stark koppling till beteendena; dominant, 
inflytelserik, stödjande och analytisk. Dessa intervjuer har efter insamlingen analyserats 

med hjälp av tidigare forskning och teorier som undersökt vad det är som fungerar som 
motiverande i arbetet som fastighetsmäklare. Resultatet i vår studie visar att det finns tydliga 

skillnader i vad de olika individerna motiveras av.  
 
Det tydligaste resultatet var hur viktigt uppskattning och beröm från omgivningen var för 

samtliga respondenter. Självförverkligande var likaså viktigt för nästan samtliga 
respondenter med undantag för den respondent med en stark analytisk beteendestil som 

ensam hade den ekonomiska drivfaktorn som starkast. De två respondenterna med en 
dominant och inflytelserik beteendestil visade på tydliga likheter för vad de fann som 
motiverande. Återkommande faktorer hos det dominanta och det inflytelserika beteendet var 

möjligheten till personlig utveckling, utmaningar, ökat ansvar och strävan efter att uppfylla 
mål: i teorin kopplade till inre motivationsfaktorer. Dessa respondenter visade en tydligare 

strävan att genom arbetet och sina egna prestationer uppnå självförverkligande. De andra två 
respondenterna som hade en tydlig koppling till det stödjande och analytiska beteendet 
visade precis som för det dominanta och inflytelserika beteendet på likheter sinsemellan. 

Den främsta likheten var betydelsen av arbetsklimatet. För att de skulle behålla en hög 
motivation krävdes det även en öppen och social stämning; fokus låg genomgående på 

arbetsgruppen och teamet. Vår respondent med koppling till det stödjande beteende strävade 
även efter självförverkligande. Skillnaden från den dominanta samt inflytelserika 
respondenten var att hon uppnådde självförverkligande genom att skapa och befinna sig i ett 

harmoniskt och välmående arbetsklimat, i teorin kopplade till yttre motivationsfaktorer. 
 

Nyckelord: Fastighetsförmedling, Personliga Egenskaper, Beteende, Motivation 
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1. Inledning  

I uppsatsens inledande kapitel kommer läsaren att få en presentation av arbetets 
problembakgrund följt av dess problemdiskussion. Därefter redovisas arbetets syfte som har 
för avsikt att beskriva problemet med hjälp av insamlad empiri, därefter avslutas 

inledningen med arbetets centrala begrepp, avgränsningar samt dess disposition. 
_________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Efter över 50 års forskning har det konstaterats finnas fem stycken grundläggande 

karaktärsdrag hos människan, även kallat personliga egenskaper (Yakasai & Jan, 2015). De 
fem olika delarna utgör femfaktorsteorin och består av; extrovert, där personen 

karaktäriseras av att vara utåtriktad, öppen, dominant och aktiv. Vänlig, där personen 
karaktäriseras av att vara osjälvisk genom att visa omtanke för sin omgivning. 
Samvetsgrann, där personen karaktäriseras av att vara noggrann, plikttrogen och skötsam. 

Neurotisk, där personen karaktäriseras av att vara ängslig med en tendens att se 
omgivningen som fientlig. Öppen, där personen karaktäriseras av att vara positiv och öppen. 

De olika karaktärsdragen påverkar det mänskliga beteendet och skiljer individer från 
varandra privat såväl som i arbetssituationer (Yakasai & Jan, 2015). Wong, Gardiner, Lang 
och Coulon (2008) påstår att en individs värderingar påverkar individens beteende på 

arbetsplatsen, men att det är de personliga egenskaperna som avgör individens beteende på 
arbetsplatsen. 

 
Den mänskliga motivationen kan beskrivas som en egen vetenskap. Definitionen varierar 
men en återkommande definition är “enthusiasm for doing something” eller “the need or 

reason for doing something”. Fritt översatt “entusiasmen till att göra något” eller 
“anledningen till att göra något” (Cambridge Dictionaries Online, 2015). Motiverade 

medarbetare är grunden för en väl fungerande organisation. Guthrie (1999) beskriver hur 
bristande motivation hos anställda slutligen kommer att leda till uppsägningar vilket vidare 
resulterar i en hög personalomsättning, bristfälliga produkter- och service samt slutligen till 

en lägre produktion. Företag och organisationer bör av den anledningen sträva efter att 
skapa en dynamisk relation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, med målet att undvika 

låg motivation hos de anställda. Fokus har hela tiden legat på att hitta förklaringsmodeller 
för arbetstagarens motivation, tillfredsställelse över arbetet, engagemang och produktivitet 
för att skapa en hållbar och lönsam organisation (Guthrie, 1999). Genom att skapa goda 

förutsättningar och förstå vad det är som motivera de anställda, ökar motivation och 
effektiviteten inom företaget stiger. Motiverade anställda känner sig i högre grad delaktiga 

vilket leder till att större ansvar tas och vidare till att de anställda arbetar mot gemensamma 
mål. En av utmaningarna för ledningen i en organisation är att se vilka motivationsfaktorer 
det är som påverkar dess anställda, samt inse att samma motivationsfaktorer inte fungerar på 

samma sätt för de olika individerna (Guthrie, 1999). 
 

Vid köp eller försäljning av en bostad är det vanligt att du som köpare eller säljare kommer i 
kontakt med en fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren är en expert inom 
fastighetsförmedling och har som arbetsuppgift att på ett yrkesmässigt och professionellt sätt 

förmedla fastigheter. Fastighetsmäklarens roll är att med hjälp av sin kunskap och erfarenhet 
dels säkerställa att både köparen och säljaren känner sig trygga i bostadsaffären, samt dels 

att se till att affären sker på ett korrekt sätt. Efterfrågan på bostäder är ständigt hög då 
behovet av bostäder hela tiden finns.  
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Under 2013 såldes det i Sverige 49,000 småhus, 90,000 bostadsrätter samt 9,000 fritidshus 

till ett sammanlagt värde av totalt 249 miljarder kronor. I slutet av 2014 fanns det totalt 
6,892 stycken registrerade fastighetsmäklare i Sverige (Mäklarsamfundet, 2014). 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns sedan tidigare forskning som har undersökt bland annat (i) faktorer som påverkar 

motivationen hos anställda (ⅱ) hur personliga egenskaper påverkar prestationen och 

framgång hos individer (ⅲ) skillnader i personliga egenskaper och motivation mellan olika 

generationer (ⅳ) motivation hos fastighetsmäklare.  

 

(ⅰ) Guthrie (1999) har med hjälp av bland annat de tre faktorerna tillfredsställelse, 
åtaganden och produktivitet i arbetslivet undersökt vad det är som motiverar de anställda på 

en arbetsplats. Med hjälp av motivationsfaktorer (till exempel självförverkligande) och 
hygienfaktorer (till exempel lön) har Guthrie (1999) undersökt om motivationen hos 
ledningen och de anställda skiljer sig åt, samt om det fanns några likheter och skillnader 

mellan kvinnliga och manliga anställda. Studien visade att det råder stora skillnader för vad 
som fungerar som motiverande mellan olika nivåer inom en organisation samt likaså mellan 

könen (Guthrie, 1999). 
 

(ⅱ) En individs personliga egenskaper kan vara avgörande för huruvida ett nystartat företag 

kan komma att drivas framgångsrikt. Individer som är målinriktade, har en hög självkänsla, 

är innovativa, självständiga och stresståliga är de individer som visat på höga resultat i sin 
företagsamhet (Estay, Durrieu & Akhter, 2013; Göksel & Aydintan, 2011; Mueller & 
Thomas, 2001 & Rauch & Frese, 2007). Vidare har Hamer (2001) konstaterat att de 

personliga egenskaperna skiljer sig hos olika typer av individer beroende på hur viktig den 
ekonomiska faktorn var. Studien visade att individer som presterade bättre (i denna 

undersökning baserat på inkomst) visade på en högre nivå av narcissism där individen ses 
som självisk och självupptagen och lägre nivå av empati; där individen visar på en högre 
grad av medkänsla gentemot andra personer i dennes närhet. 

 

(ⅲ) Vad individer motiveras av kan påverkas beroende på vilken generation denne tillhör. 

Wong et al. (2008) har i Australien undersökt om det finns skillnader mellan personliga 
egenskaper och motivation mellan olika generationer. Genom att undersöka fyra olika 

generationer inom samma organisation ville Wong et al. (2008) se om han kunde upptäcka 
några likheter och skillnader bland de personliga egenskaperna. Wong et al. (2008) ville 

även undersöka vad det var som fungerar som motiverande för de olika generationerna. 
Studien visar att de yngre generationerna i större utsträckning motiveras av att utveckla sin 
karriär och att avancera inom sitt yrke. De äldre generationerna motiverades istället av makt 

inom arbetslivet. Skillnader som visas i de personliga egenskaperna är att de som var födda 
mellan 1965-1981 kunde ses som mindre plikttrogen till sin arbetsplats än de som var födda 

mellan 1982-2000. Ett ytterligare konstaterande var att de som var födda mellan 1982-2000 
hade en avsevärt bättre anpassningsförmåga än de som var födda mellan 1965-1981 (Wong 
et al., 2008). 

 

(ⅳ) Bekräftelse, självförverkligande och måluppfyllnad är de tre främsta faktorerna som är 

avgörande för huruvida en fastighetsmäklare känner sig motiverad i sitt arbete eller inte. 
Jessee (2007) har undersökt vad det är som håller fastighetsmäklare fortsatt motiverade i sitt 

arbete.  
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Vad gäller måluppfyllnad beskriver Jessee (2007) de olika målen som dels behärskande mål 

(kompetensutveckling), resultatmål (vinna eller uppnå höga referenser) och sociala mål 
(gruppdynamik och prestationer inom gruppen). De främsta karaktärsdragen hos en 

fastighetsmäklare är högt självförtroende samt ett positivt synsätt på omvärlden (Jessee, 
2007). 
 

Efter att ha tagit del av den tidigare forskning ovan har vi kunnat konstatera att motiverade 
anställda är av avgörande betydelse för en fungerande organisation. Det råder även tydliga 

skillnader mellan olika generationer vad gäller motivationsfaktorer och likaså vad gäller 
personliga egenskaper mellan dessa. Det vi saknar är tidigare studier som undersökt hur 
dessa motivationsfaktorer påverkas av en fastighetsmäklares personliga egenskaper och 

beteende. Detta leder oss vidare in på vår frågeställning nedan.  

1.3 Frågeställning 

Med bakgrund av tidigare forskning utgår studien från frågeställningen: Hur påverkas en 
fastighetsmäklares motivationsfaktorer av dennes personliga egenskaper och beteende? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att skapa ett ramverk som beskriver vilka faktorer det är som kan 
fungera som motiverande för fastighetsmäklare med olika personliga egenskaper och 
beteenden. Vi vill med hjälp av detta ramverk, genom insamlad empiri, skapa en förståelse 

för hur de olika motivationsfaktorerna skiljer sig åt mellan olika individer med ett stereotyp 
beteende. 

 
Genom att fokusera på fyra utvalda individer ska arbetet fungera som ett ramverk och 
indikator för arbetsgivaren med information om vad en fastighetsmäklare med särskilda 

personliga egenskaper och med ett visst beteende kan motiveras av i sitt arbete. 
Anledningen till att vi valt att ta med de båda faktorerna personliga egenskaper och beteende 

är för att de personliga egenskaperna påverkar en individs beteende, vilket även underlättar 
för arbetsgivaren att kategorisera den anställde. 

1.5 Avgränsningar 

I följande studie har vi har valt att enbart undersöka hur motivationsfaktorerna hos 

fastighetsmäklare påverkas av dennes personliga egenskaper och beteende. Vi har medvetet 
valt att avgränsa fastighetsmäklarna från övriga säljare, då vi menar att den gemensamma 
benämningen “säljare” inte kan generaliseras till fastighetsmäklaren. Detta då det råder stora 

skillnader mellan de produkter som förmedlas. 
 

I arbetet kommer vi endast att fokusera på fyra fastighetsmäklare som visar på en speciellt 
stark koppling till olika typer av personliga egenskaper och beteenden.  Anledningen till 
detta är att vi vill se vilka motivationsfaktorer det är som kan ses som speciellt framträdande 

hos individer med ett specifikt beteende. Vi har vidare valt att avgränsa oss till 
fastighetsmäklarens naturliga grundbeteende (mer om detta i teoriavsnittet). 
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1.6 Centrala Begrepp 

I följande avsnitt kommer vi kort att redogöra för ett antal, i uppsatsen, återkommande 
begrepp. Dessa begrepp fungerar som uppsatsens centrala delar och kan uppfattas som 
mångtydiga. Av den anledningen har vi valt att i denna inledande del redovisa vår definition 

av begreppen; fastighetsmäklare, motivation, personliga egenskaper samt beteende. 
 

Fastighetsmäklare 
En fastighetsmäklare har som yrke att förmedla fastigheter. I rollen som fastighetsmäklare är 
den främsta uppgiften försäljning, där fastighetsmäklaren har som uppdrag att skapa en 

kontakt mellan köpare och säljare. Denne ska även fungera som en förmedlare av kontakter 
och avtal rörande den fastighet som ska säljas. Fastighetsmäklaren ska fortsättningsvis även 

erbjuda rådgivning- allt för att skapa en trygg affär. De objekt som förmedlas varierar från 
småhus, bostadsrätter, andelslägenheter, hyreshus, jord- och skogsfastigheter till 
kommersiella fastigheter. För att en person ska ha tillåtelse att arbeta som fastighetsmäklare 

krävs det att denne är utbildad och registrerad hos fastighetsmäklarinspektionen 
(Mäklarsamfundet, 2014). 

                                     
Motivation 
Vi har valt att i arbetet definiera motivation som: “enthusiasm for doing something” eller 

“the need or reason for doing something” fritt översatt “entusiasmen till att göra något” eller 
“anledningen till att göra något” (Cambridge Dictionaries Online, 2015). Motivation kan 

beskrivas som drivkraften bakom en individs beteende. I arbetet kommer vi att fokusera på 
den yttre motivationen: där vi gör något för att belönas och den inre motivationen: där vi gör 
något av egen lust (Form, Jansson och Neuman 2014). 

 
Personliga Egenskaper 

En personlig egenskap är en egenskap hos en person som skiljer denne från andra individer. 
Dessa egenskaper skapar tillsammans en individualitet hos personen (Nationalencyklopedin, 
2015). Form et al. (2014) beskriver hur dessa personliga egenskaper påverkar individen: hur 

denne är och beter sig. I vårt arbete menar vi att en personlig egenskap är en del av ett 
beteende, där olika personliga egenskaper skapar ett beteende hos en individ. De personliga 

egenskaperna är således en utgångspunkt för en individs beteende. Med anledning av Forms 
konstaterande kommer vi i arbetet att skriva om både personliga egenskaper och beteende då 
beteendet påverkas av individens personliga egenskaper.  

 
Beteende 

Nationalencyklopedin (2015) beskriver det mänskliga beteendet som ett iakttagbart sätt att 
uppföra sig hos en person. Yakasai och Jan (2015) menar att människans beteende påverkas 
av dennes personliga egenskaper. Vi menar i vår uppsats att ett beteende består av olika 

personliga egenskaper som formar ett beteende och visar hur en individ uppför sig i olika 
situationer.  Som nämns i stycket ovan påverkas beteendet hos en individ av dennes 

personliga egenskaper och kommer av den anledningen även att behandlas i studien.  
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1.7 Disposition 

Arbetet är indelat i totalt sex olika kapitel. Nedan följer en kortare presentation av samtliga 
kapitel för att på ett enkelt sätt skapa en förståelse för vad som kommer att behandlas i 
vilken del. 

 
1. I det första kapitlet; Inledningen, kommer läsaren att få en presentation av arbetets 

problembakgrund följt av dess problemdiskussion. Därefter redovisas arbetets syfte 
som har för avsikt att beskriva problemet med hjälp av insamlad empiri, därefter 
avslutas inledningen med en sammanfattning av arbetets centrala begrepp, 

avgränsningar samt dess disposition. 
 

2. I det andra kapitlet; Teoretisk Referensram, kommer tidigare forskning som berör 
personliga egenskaper, beteenden samt motivationsfaktorer att redovisas. Teorin är 
indelad i två olika delar; en första del som behandlar människans personliga 

egenskaper och beteenden samt en andra del som behandlar ämnet motivation. 
Kapitlet kommer att sammanfattas med en redogörelse för teorins centrala delar. 

 
3.   I det tredje kapitlet; Metoden, kommer läsaren få möjlighet att på egen hand ta 

ställning till studiens slutgiltiga resultat. Kapitlet redovisar bland annat vårt val av 

metod och det tillvägagångssätt som använts för att samla in arbetets empiri samt 
tillhörande motiv bakom dessa metodval. Därefter ges förslag på alternativa metoder 

för datainsamling, en kritisk granskning av vald metod samt en redogörelse för val 
av litteraturstudie. 

 

4.   I det fjärde kapitlet; Empirin, presenteras all insamlad data. Empirin har samlats in i 
två separata steg. Steg ett har fungerat som en grund, där fokus har legat på att hitta 

respondenter med en stark koppling till ett visst beteende. När dessa respondenter 
identifierats har vi sedan gått vidare till steg två; med frågor till de utvalda 
respondenterna som berör motivation i arbetet. 

 
5.   I det femte kapitlet; Analysen, ställs resultatet från den insamlade empirin i relation 

till arbetets teori. Här kommer en jämförelse mellan empirin och teorin att ske, för 
att se vilka eventuella likheter och skillnader bland motivationsfaktorerna som 
återfinns mellan respondenterna. Målet med studiens analys är att få svar på frågan: 

hur påverkas fastighetsmäklares motivationsfaktorer av dennes personliga 
egenskaper samt beteende? Analysen kommer att avslutas med en sammanfattande 

slutsats. 
 
6. I det sjätte kapitlet; Slutsatsen, kommer analysens viktigaste upptäckter att 

presenteras. Syftet med slutsatsen är att få svar på frågan vad studiens resultat 
faktiskt betyder. Slutsatsen kommer att avslutas med en argumentation för 

upptäckterna samt förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer tidigare forskning som berör personliga egenskaper, beteenden 
samt motivationsfaktorer att redovisas. Teorin är indelad i två olika delar; en första del som 

behandlar människans personliga egenskaper och beteenden samt en andra del som 
behandlar ämnet motivation. Kapitlet kommer att sammanfattas i med en redogörelse för 
teorins centrala delar. 

2.1 Personliga Egenskaper 

2.1.1 Femfaktorsteorin 

Femfaktorsteorin kan användas för att förutsäga anställdas agerande på arbetsplatsen. 
Femfaktorsteorin bygger på Campbell och Fiskes (1959) teori som senare har utvecklats av 

en rad olika forskare (Yakasai & Jan, 2015). De mänskliga egenskaperna delas in i fem olika 
kategorier; extrovert, vänlig, samvetsgrann, neurotisk och öppen. Hur en individ agerar 
grundar sig i de tillhörande personliga egenskaperna (Yakasai & Jan, 2015). 

 

 
Tabell 1. Egendesignad tabell som visar en sammanställning av femfaktorsteorins fem olika 

personlighetsdrag 

 
 Den extroverta individen karaktäriseras av att visa på ett stort självförtroende. Denna 

typ av människa uppfattas ofta av andra som dominant, aktiv samt genom att alltid 

vara på jakt efter spänning och utmaningar (Bakker, Van Der Zee, Lewig & Dollard, 
2006). Hen är tillmötesgående och tycker om att interagera med andra personer. 

Problem uppfattas inte som problem utan förvandlas istället till möjligheter, ofta tack 
vare individens hoppfulla inställning till nya situationer (Betts, 2012). 
 

 Den vänliga individen karaktäriseras av att denne är osjälvisk med en genuin kärlek 
och intresse till andra människor. Beteendet präglas av en stark omtanke och empati 

gentemot personer i den vänliga individens omgivning (Bakker et al., 2006). 
 

 Den samvetsgranne individen karaktäriseras som problemlösaren. Dessa individer ses 

av andra som envisa och ihärdiga. De har en stor självdisciplin, strävar efter höga 
individuella prestationer, är plikttrogna samt drivs av- och värdesätter kunskap. 

Envisheten och disciplinen hos dessa personer får dem att starta, genomföra- och 
även avsluta de projekt som en gång har påbörjats (Bakker et al., 2006). Deary, 
Watson, och Hogston (2003) konstaterar vidare ett tydligt samband mellan dessa 

individer och självförverkligande. 
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 Den neurotiska individen karaktäriseras som ängslig och nervös. De upplevs ofta som 
negativa, tillbakadragna, med ett lägre självförtroende än de övriga 

personlighetsstilarna. Individer med ett neurotiskt beteende tenderar att sätta höga mål 
för den egna personen och underskattar allt för ofta den egna förmågan (Bakker et al., 
2006). 

 
 Den öppne individen kännetecknas av att denne alltid försöker lära sig något nytt från 

tidigare erfarenheter för att främja den egna personliga utvecklingen. Individen ses av 
sin omgivning som öppen, social, nyfiken och har inga problem med stressiga 
situationer då de alltid har ett öppet och positivt sinne (Bakker et al., 2006). Det finns 

ett positivt samband mellan dessa personer och risktagande, detta då de strävar efter 
att utveckla den egna personen (Betts, 2012). 

2.2 Det grundläggande beteendet 

Grundbeteendet kan beskrivas som en individs naturliga beteende. Det är medfött och svårt 
att anpassa efter omgivning och situation. Grundbeteendet härstammar dels från det 
genetiska arvet och dels från ett tidigt inlärt beteende som till viss del kan fortsätta formas 

under uppväxten, dock är det svårare att förändra det vid vuxen ålder. Människan har olika 
medfödda sätt att vara. Några exempel kan vara: utåtriktad, blyg, pratglad eller tystlåten. 

Dessa personliga egenskaper visar sig som karaktärsdrag hos människan (Form et al., 2014). 

2.2.1 Det grundläggande beteendet 

DISC-analysen (i andra studier även kallat DISA-analys) är ett verktyg som är framtaget för 
att särskilja olika beteenden hos människan. Suman (2009), Turnasella (2002) och Form et 

al. (2014) beskriver DISC-analysen som ett redskap som bland annat ledare kan använda för 
att utveckla och engagera sina medarbetare. DISC-analysen är framtagen av forskaren och 

psykologen William Moulton Marston som på 1920-talet publicerade teorier om mänskliga 
beteenden i boken “Emotions of normal people”. Boken är baserad på hur människor 
samverkar och kommunicerar med andra i sin omvärld. William Marston utvecklade ingen 

mätmetod för hur beteendet skulle mätas, utan tog enbart fram teorin bakom modellen. 
Walter V. Clarke använde sig av Marstons teori för att sedan utveckla ett instrument för att 

särskilja individers beteende, vilket resulterade i DISC-analysen (Form et al., 2014; Suman, 
2009 & Turnasella, 2002). 
 

DISC-analysen är indelad i fyra olika beteenden; dominant, inflytande, stödjande och 
analytisk. DISC-analysen mäter inte enbart dessa beteenden var och en för sig, utan den 

mäter även förhållandet mellan de olika beteendena. Analysen kan användas för att beskriva 
en individs beteende samt personliga egenskaper (Form et al., 2014; Suman, 2009 & 
Turnasella, 2002). 
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Tabell 2. Egendesignad tabell över tillhörande karaktärsdrag hos de olika beteendena 

 

Form et al, (2014) delar in de olika beteendestilarna i fyra olika kategorier: 
 

 Dominant beteende (röd) 
Individer med en dominant beteendestil upplever den egna förmågan som stark. De 
är viljestarka och strävar efter höga prestationer. Problem uppfattas inte som 

problem utan förvandlas med hjälp av den egna kreativiteten till möjligheter. Den 
röda individen är tävlingsinriktad och arbetar målinriktat för att snabbt nå sina mål. 

Dominanta personer tar snabbt till sig ny information och handlar gärna ensam 
framför i ett team (Form et al., 2014). 
 

 Inflytelsefullt beteende (gul)       
Individer med en inflytelserik beteendestil är ofta vänliga och kan beskrivas som 

vänligt övertalande. Ett inflytelsefullt beteende innebär ofta att personen är 
entusiastisk och engagerad och har lätt att se nya möjligheter. Gula personer 
uppskattar social samvaro; att träffa nya människor och knyta nya kontakter. De har 

en beteendestil som karaktäriseras av engagemang och teamanda (Form et al., 2014). 
 

 Stödjande beteende (grön)           
Individer med en stödjande beteendestil inger ofta lugn och harmoni. De är personer 
som vill uppmuntra och stödja andra, de är goda lyssnare vilket leder till att de 

framstår som tålmodiga och tillmötesgående. De undviker gärna snabba förändringar 
och prioriterar samarbete och en lugn och trygg miljö (Form et al., 2014). 

 
 Analytiskt beteende (blå)              

Individer med en analytisk beteendestil kännetecknas som ärliga, lugna och 

tillbakadragna. De är ofta personer som ser regler och logiska argument som viktiga. 
De blåa individerna genomför sitt arbete noggrant och eftersträvar hög kvalité. 

Struktur och ordning värdesätts högt, vilket medför att de ofta motsätter sig snabba 
och riskfyllda beslut (Form et al., 2014). 
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2.3 Beteenden kopplade till personliga egenskaper  

Yakasai och Jan (2015) menar att människans beteende påverkas av dennes personliga 
egenskaper. Wong et al. (2008) påstår på ett liknande sätt att en individs värderingar 
påverkar individens beteende på arbetsplatsen men att det är de personliga egenskaperna 

som avgör individens beteende på arbetsplatsen. Eftersom Yakasai och Jan (2015) menar att 
individens agerande grundar sig i de personliga egenskaperna och Suman (2009) och 

Turnasella (2002) beskriver beteendet som att det styrs av individens personliga egenskaper, 
anser vi att en individs personliga egenskaper formar individens beteende. Av den 
anledningen har vi valt att nedan koppla samman de personliga egenskaperna från 

femfaktorsteorin med beteendena från DISC-analysen.  
 

 
Figur 1. Egendesignad figur över koppling mellan femfaktorsteorin och DISC-analysens beteenden 

 
Det röda dominanta beteendet har efter egen analys en stark koppling till den extroverta 
individen i femfaktorsteorin. Form et al. (2014) beskriver grunden till det röda beteendet 

som dominant: individen har en stark vilja, drivs av den egna styrkan, är tävlingsinriktad 
och effektiv. Genom att jämföra ovan nämnda egenskaper med hur Bakker et al. (2006) och 

Betts (2012) beskriver de extroverta egenskaperna kan vi konstatera att det finns klara 
likheter mellan de båda delarna. Bakker et al. (2006) och Betts (2012) beskriver extroverta 
individer som aktiva personer med ett högt självförtroende samt med en dominant 

beteendestil som drivs av spänning och nya utmaningar. Ytterligare en återkommande faktor 
för både det dominanta beteendet och den extroverta individen är att problem inte uppfattas 

som problem, utan istället ses som utmaningar (Bakker et al., 2006; Betts, 2012 & Form et 
al., 2014). 
 

Det gula inflytelserika beteendet har efter egen analys en stark koppling till den öppne 
individen i femfaktorsteorin men även vissa kopplingar till den samvetsgranne individen. 

Form et al. (2014) beskriver individer med ett gult beteende som vänliga, ivriga, 
entusiastiska och engagerade med en stark egen drivkraft som hela tiden ser nya 
möjligheter. Dessa egenskaper har vi ställt i relation till hur Bakker et al. (2006) och Betts 

(2012) beskriver den öppne individen som präglas av en strävan efter personlig utveckling. 
Individen ses som öppen och nyfiken och har ofta inga svårigheter med stressiga situationer 

då de ofta går in i dessa situationer med ett öppet och positivt sinne. Vidare beskrivs 
samvetsgranna individer av författarna som envisa problemlösare med en strävan efter höga 
individuella resultat (Bakker et al., 2006 & Betts, 2012). 
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Det gröna stödjande beteendet har efter egen analys en stark koppling till den vänliga 

individen i femfaktorsteorin. Form et al. (2014) beskriver individer med ett grönt beteende 
som vänligt tillmötesgående, uppmuntrande och stödjande. De är goda lyssnare som 

värdesätter teamwork och ett gott samarbete. Genom att jämföra dessa egenskaper med hur 
Bakker et al. (2006) beskriver det vänliga beteendet i femfaktorsteorin ser vi att det finns 
tydliga likheter. Bakker et al. (2006) beskriver individer med ett vänligt beteende som 

osjälviska, sociala personer med en stark omtanke till folk i sin omgivning. De visar även på 
en hög grad av empati gentemot sina medmänniskor. 

 
Det blåa analytiska beteendet har efter egen analys en stark koppling till den samvetsgranne 
individen i femfaktorsteorin men visar även vissa svaga kopplingar till den neurotiska 

individen i femfaktorsteorin. Form et al. (2014) beskriver individer med ett analytiskt 
beteende som till viss del tillbakadragna. De ser regler och logik som viktigt, är noggranna 

och eftersträvar alltid en hög kvalité på arbetet. Dessa individer har oftast en negativ 
inställning till risker. Genom att jämföra dessa egenskaper med hur Bakker et al. (2006) och 
Deary et al. (2003) beskriver samvetsgranna individer upptäcker vi likheter. Individer med 

ett samvetsgrant beteende är individer med en hög självdisciplin, som är plikttrogna, 
noggranna, värderar kunskap högt och har höga individuella mål. Vi ser även vissa likheter 

med neurotiska individer där individerna kännetecknas som tillbakadragna med höga mål 
(Bakker et al., 2006). 
 

 
 

Tabell 3. Egendesignad sammanställning av beteende med tillhörande personliga egenskaper 

2.4 Motivation 

Cambridge Dictionaries Online (2015) definierar motivation som “enthusiasm for doing 
something” eller “the need or reason for doing something”. Fritt översatt: “entusiasmen till 

att göra någonting” eller “anledningen till att göra någonting”. Form, et al. (2014) utgår från 
frågan “varför?” när de har undersökt varför människor beter sig på ett visst sätt. Svaret på 

frågan handlar om den mänskliga motivationen. Ordet härstammar från latinets “Movere” 
och kan översättas med att “sätta i rörelse” (Latin Dictionary, 2015). 
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2.4.1 Två-faktors teorin 

Herzberg beskriver i boken The Motivation to Work som publicerades 1959 de 
bakomliggande faktorerna till den mänskliga motivationen. Motivationen delas i två delar; 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Herzberg 

et al. (1993) beskriver hygienfaktorer som till exempel lön och arbetsförhållanden (Herzberg 
et al., 1993). Motivationsfaktorerna beskrivs som prestation, ansvar, erkännande, 

uppskattning, mänskliga relationer och personlig utveckling (Guthrie, 1999; Herzberg et al., 
1993 & Siemens, 2005). 
 

Vad anställda motiveras av skiljer sig åt. Herzberg et al. (1993) och Siemens (2005) menar 
att vissa anställda enbart drivs av sin lön medan andra istället drivs av att utvecklas på 

arbetet. Olika anställda drivs av olika drivfaktorer och genom att identifiera dessa faktorer 
kan arbetsgivaren på ett mer effektivt sätt motivera varje enskild anställd med den faktor 
som efterfrågas (Herzberg et al., 1993 & Siemens, 2005). 

2.4.2 Inre och Yttre motivation 

Det är viktigt att skilja mellan den inre, mer abstrakta motivationen; där vi gör något av egen 

lust och den yttre, mer konkreta motivationen; där vi gör något för att eftersträva en 
belöning (Form, et al., 2014). 

 
Inre motivation kan vara något enkelt som känslan den anställde har till sitt arbete (Schmitz, 
2011). Bird (2006) beskriver en del av den inre motivationen som möjligheten till att få 

uppdrag som uppfattas som utmanande, erkännande från omgivningen och uppskattning från 
medarbetare och ledning. Inre motivation kan även vara personlig utveckling och 

sammanfattningsvis kan den inre motivationen definieras som “möjlighet till personlig 
utveckling” (Bethel, 2005 & Pink, 2011). Människor med behovet att själva utvecklas har en 
större lust att växa i sitt arbete och har således en större inre motivation till att prestera väl 

(Bethel, 2005 & Form, et al., 2014). 
 

Det vanligaste sättet att hålla medarbetare motiverade är med hjälp av yttre 
motivationsfaktorer främst i form av ekonomiska incitament. Form, et al. (2014) menar att 
ekonomiska incitament överlag inte alltid är det mest effektiva sättet att bibehålla en hög 

motivation hos medarbetarna och att det på sikt kan innebära problem för motivationen. 
Malik (2010) och Özutku (2012) nämner ytterligare exempel på yttre motivationsfaktorer 

som möjligheten till att avancera inom verksamheten eller förmånen till att få ett eget 
kontor. Herzberg kopplar ihop dessa yttre motivationsfaktorer med sina hygienfaktorer 
(Bethel, 2005). 

2.4.3 Push och Pull faktorer  

För att en idé ska kunna bli till verklighet behövs det ibland en avgörande, motiverande 
faktor. Sådana faktorer kan delas in i två olika delar; i push- och pull faktorer. Lee (1966) 
har undersökt varför människan söker sig till nya miljöer; varför de migrerar. Svaret finner 

vi bland dessa faktorer. Push faktorer är de faktorer som pushar individer bort från en plats 
och pull faktorer är faktorer som drar individer till en ny plats. 
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Push faktorer kan vidare beskrivas som negativa motivationsfaktorer. Dessa faktorer pushar 

en individ bort från ett ställe och kan bero på till exempel låga marknadsandelar eller 
negativa trender som till exempel lågkonjunkturer som påverkar bostadsmarknaden negativt. 

Ytterligare exempel på push faktorer kan vara att den anställde inte trivs i arbetsgruppen 
(Burns, 2010). Kirkwood (2009) och Sukriket (2015) menar att push faktorer har en 
koppling till personliga eller externa faktorer som sker utanför arbetet och kan således inte 

kontrolleras av företaget. 
 

Burns (2010) och Kirkwood (2009) beskriver några av pull faktorerna som människans 
behov av självständighet, nya utmaningar, mer frihet, höga prestationer, uppskattning, 
personlig utveckling samt rikedom. Fortsättningsvis har Kirkwood (2009) kommit fram till 

att det är vanligare att de individer som har en önskan att arbeta självständigt motiveras av 
pull faktorer framför push faktorer. Burns (2010) kopplar ihop dessa typer av behov med 

positiva motivationsfaktorer. Dessa faktorer fungerar som en dragkraft och kan visa sig 
genom att en anställd som vantrivts på sin tidigare arbetsplats vill förbättra sin situation och 
då söker sig till något bättre. Något som kan fungera som en pull faktor hos en individ kan 

vara irrelevant för en annan individ med andra intressen (Lee, 1966). 

2.4.4 De sju drivkrafterna 

Form et al. (2014) har identifierat sju olika drivkrafter som ligger till grund för vårt 
beteende. 

 
Ekonomisk drivkraft 

Individen menar att det är viktigt att arbetet denne gör resulterar i ekonomisk avkastning. 
(Form et al., 2014). 
 

Etisk-Moralisk 
Individen menar att det är viktigt med rättvisa, struktur, regler och delade värderingar inom 

verksamheten (Form et al., 2014). 
 
Kunskap 

Individen drivs av att upptäcka och att sökta fakta och information. Personen är observant 
och intresserad av att förstå sammanhang (Form et al., 2014). 

 
Makt & Inflytande 
I arbetet söker individen makt, inflytande och berömmelse. Det är viktigt för denne att ha en 

relation till inflytelserika personer (Form et al., 2014). 
 

Omtanke 
Individen är intresserad av andra människor, deras samspel och välmående (Form et al., 
2014). 

 
Praktisk 

Individen uppskattar möjligheten till handfast skapande. Denne ser sig själv som händig och 
startar, driver- och färdigställer gärna projekt (Form et al., 2014). 
 

Självförverkligande 
Individen värdesätter personlig utveckling, välbefinnande, kreativitet och nytänkande högt 

(Form et al., 2014). 
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2.4.5 Motivationsfaktorer hos anställda 

Det är lätt att tro att högre lön innebär ett bättre arbete från den anställde, men även om det 
skulle finnas obegränsat med tillgångar inom en organisation menar Chamorro-Premuzic 
(2013) att det inte stämmer. Undersökningar har visat att även om den anställde själv skulle 

få bestämma sin lön skulle den anställde förmodligen inte känna sig mer motiverad på sitt 
arbete än tidigare. Rooks (1991) hävdar likaså att den ekonomiska drivkraften är en låg 

faktor hos anställda. Faktum är att den anställdes egen prestation är den främsta drivkraften 
och att den ekonomiska belöningen endast fungerar som en fingervisning på huruvida de 
lyckats med sin prestation. 

 
Freifeld (2011) menar likaså att ekonomiska incitament inte fungerar som den främsta 

motivationsfaktorn. Istället visade det sig att beröm och lovord från omgivningen vara 
viktigt för den anställde. En undersökning via LinkedIn genomfördes av 665 respondenter 
med olika yrken och visade att ytterligare faktorer som var av avgörande betydelse för 

motivationen var självförverkligande samt möjligheten till att avancera uppåt i den bransch 
individen var verksam i (Freifeld, 2011). 

 
“Money is not a motivating force to get us to go the extra mile, to really push our limits. 
Money gets us in the door at the office every morning. But the stimulants that get is into 

high achievement are these: our ability to set challenging goals, out ability to get emotianlly 
engaged in our work, and our ability to focus.” 

 
– Tim Houlihan, vice ordförande för Reward Systems, BI Worldwide (Freifeld, 2011). 

 

Till skillnad från tidigare forskning som menade att ekonomiska incitament inte var av 
avgörande betydelse för motivationen menar Glower, Haurin och Hendershott (1998) och 
Kulchmanov (2014) att ekonomiska incitament är en betydande motivationsfaktor hos 

anställda.  Jessee (2007) har genomfört undersökningar på fastighetsmäklare i USA för att 
se vad de drivs- och motiveras av. Resultatet visade att den dominerande drivkraften var att 

uppnå rikedom, självförverkligande samt bekräftelse från omgivningen. Glower et al. (1998) 
bekräftar detta i sin studie och menar likaså att bekräftelse är en viktig faktor för den 
anställde. 

2.5 Motivationsfaktorer & Personliga Egenskaper 

Latham och Pinder (2005) menar att en individs personliga egenskaper fungerar som 
grundläggande för vad en individ motiveras av. Furnham, Eracleous, och Chamorro-
Premuzic, (2009) har utgått från Herzbergs tvåfaktorsteori och undersökt om det finns något 

samband mellan motivationen hos den anställde och dennes personliga egenskaper. Furham 
(2009) anser att det finns ett svagt samband mellan motivation och personliga egenskaper 

men där andra faktorer som tillexempel kön, ursprung och ålder hade en större påverkan i 
vad den anställde motiverades av. De individer med en neurotisk, ängslig stil fann 
hygienfaktorer som mer motiverande än de mer självsäkra personerna (Furnham et al. 

2009). 
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2.6 Analysmodell 

Med utgångspunkt från sammanställd teori ovan har vi sammanfattat vår teoretiska 
referensram i en enkel modell nedan. Modellen är till för att läsaren på ett enkelt sätt ska 
kunna skapa sig en bild över hur vår teori- med utgångspunkt från frågeställningen hänger 

samman med analysen.  Vår egenkonstruerade analysmodell förklarar hur en individs 
beteende, personlig egenskaper, inre- och yttre motivationsfaktorer tillsammans med dennes 

hygien- och motivationsfaktorer samt drivkrafter kan påverka individens slutgiltiga 
motivation på arbetsplatsen. 
 

 
Figur 2. Egendesignas analysmodell som visar relationen mellan ovan faktorer 

2.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Arbetets teori har delats upp i två olika delar. Den första delen har behandlat olika individers 
personliga egenskaper och beteenden. Här utgörs de centrala delarna av femfaktorsteorin där 

individer delas in i olika kategorier beroende på dennes personliga egenskaper: extrovert, 
vänlig, samvetsgrann, neurotisk och öppen. DISC (eller DISA-modellen) har även den 
spelat en större roll i kapitlet där den delat in människans beteendestilar i kategorierna 

dominant, inflytelserik, stödjande eller som analytisk. 
 

Den andra delen har behandlat motivation där de centrala delarna utgörs av bland annat 
tvåfaktorsteorin som behandlar hygien- och motivationsfaktorer. Denna del har även 
fokuserat på den inre- och yttre motivationen, olika push- och pull faktorer samt de sju 

drivkrafterna.   
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3. Metod 

Följande metodkapitel kommer att ge läsaren möjlighet att på egen hand ta ställning till 
studiens slutgiltiga resultat. Kapitlet redovisar bland annat vårt val av metod och det 

tillvägagångssätt som använts för att samla in arbetets empiri samt tillhörande motiv bakom 
dessa metodval. Därefter ges förslag på alternativa metoder för datainsamling, en kritisk 
granskning av vald metod samt en redogörelse för val av litteraturstudie.                   

 

3.1 Övergripande forskningsansats 

För att genomföra studien som visar hur motivationsfaktorer påverkas av en 

fastighetsmäklares personliga egenskaper och beteende valde vi att samla in empirin i två 
steg: en inledande kvantitativ insamlingsmetod och en avslutande kvalitativ 

insamlingsmetod. 

3.1.1. Kvantitativ ansats 

Steg ett: För att undersöka fastighetsmäklares personliga egenskaper och beteende tog vi 
hjälp av Ensize Sverige AB. 20 stycken respondenter fick genomföra ett webbaserat 
frågeformulär, en DISC-analys, som bygger på frågor med givna svarsalternativ. Den 

kvantitativa metoden samlar in information som i efterhand omkodas till tal (Jacobsen, 
2011). Alvesson och Sköldberg (2008) och Holme och Solvang (1997) definierar den 

kvantitativa metoden som att forskaren utgår från egna tankar och idéer och sedan samlar in 
den teori som krävs för studien och dess frågeställning. Eftersom vårt primära intresse inte 
var att undersöka de olika personliga egenskaperna och beteendestilarna utan endast 

särskilja olika typer av individer, menar vi att den kvantitativa metoden i det inledande 
steget var lämpligt för vårt syfte. 

 
Anledningen till att vi valt att använda oss av en DISC-analys istället för att låta 
fastighetsmäklarna med egna ord beskriva sina personliga egenskaper med tillhörande 

beteende är att vi anser det vara svårt för en person att vara objektiv till sin egen 
personlighet och beteende. Lundgren och Wärneryd (1990) beskriver hur personer inte alltid 

ger svar som är sanna utan ger svar som personen anser vara det som förväntas; ett socialt 
önskvärt svar. Lundgren och Wärneryd (1990) menar vidare att personer tenderar till att 
säga ja till positiva omdömen och säga nej till negativa, trots att det är det negativa som är 

sant. Socialt önskvärda svar kan återfinnas bland personlighetsdrag, attityder, värderingar 
och beteenden (Lundgren & Wärneryd, 1990). Vi påstår att det kan vara svårt att beskriva 

sitt beteende eftersom personer vill uppfattas på ett sätt medan det verkliga beteendet kan 
vara något helt annat. Med hjälp av DISC-analysen där respondenterna själva får ta ställning 
till påståenden som alla har ett liknande socialt värde, anser vi att det är mer sannolikt att få 

en mer rättvis bild av hur de verkliga personliga egenskaperna och beteendena visar sig. 

3.1.2 Kvalitativ ansats 

Steg två: För att komplettera den kvantitativa insamlingsmetoden av personliga egenskaper 
hos respondenterna har vi valt att utöka den empiriska datainsamlingen med en kvalitativ 

ansats.  
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Fyra stycken utvalda fastighetsmäklare som genomförde DISC-analysen och visade på en 

stark koppling till någon av beteendestilarna: dominant, inflytelserik, stödjande och 
analytisk har genom en intervju svarat på vad de motiveras av i arbetet. Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver den kvalitativa metoden som att forskaren utgår ifrån 
studieobjektets perspektiv. Holme och Solvang (1997) beskriver den kvalitativa metoden 
med att den information som samlas in bidrar till en djupare förståelse av det problem som 

studeras. Eftersom vårt syfte är att förklara hur motivationsfaktorer påverkas av olika typer 
av individer krävs det beskrivande och utförliga svar i form av ord. Genom att utgå ifrån 

respondenternas perspektiv, kan vi med hjälp av insamlad empiri bilda oss en djupare 
förståelse för vad det är som påverkar motivationen. 
 

Anledningen till att vi valt att samla in data med hjälp av de olika metoderna är att de har 
olika fördelar med avseende på det vi valt att undersöka, de kompletterar varandra och ger 

vår empiri en bredare grund. Patton (1994) menar att eftersom kvalitativa och kvantitativa 
metoder har skilda för- och nackdelar kan olika data samlas in i samma undersökning. En 
nackdel som tillhör det kvantitativa metodvalet är att graden av öppenhet är mindre än den 

kvalitativa. Informationen är starkt strukturerad och kritikerna menar att kvantitativa 
metoder inte får fram vad respondenterna egentligen menar - det är forskarens tolkning av 

verkligheten som presenteras och inte uppgiftslämnarens (Patton, 1994). Nackdelen med 
den kvalitativa ansatsen är att det är resurs- och tidskrävande att behandla en stor mängd 
ord. 

 
Studiens har en intensiv uppläggning där vi som författare haft för avseende att ingående 

studera varje enskild respondent. I studiens första steg valde vi att utgå ifrån 20 stycken 
fastighetsmäklare för att urskilja fastighetsmäklarnas personliga egenskaper och beteende. 
Vi ville urskilja fastighetsmäklarna för att fokusera på individer med en stark koppling till 

ett specifikt beteende. Jacobsen (2011) menar att utgångspunkten för en intensiv 
uppläggning är att hitta individuella skillnader och likheter inom det ämne som författaren 

vill undersöka. Jacobsen (2011) menar vidare att om författaren vill se ett samspel mellan en 
individ och ett sammanhang är den intensiva uppläggningen att föredra. I studiens andra 
steg gick vi vidare med fyra fastighetsmäklare som hade en stark koppling till någon av de 

fyra beteendestilarna: dominant, inflytande, stödjande och analytisk. Vi ville undersöka om 
det fanns något samband mellan beteende samt personliga egenskaper och 

fastighetsmäklarens motivationsfaktorer. Jacobsen (2011) beskriver att ett intensivt upplägg 
innebär ett intresse från författaren att undersöka om det finns samband eller relation mellan 
exempelvis en individ och en specifik kontext. Jacobsen (2011) menar genom att studera ett 

perspektiv (i vårt fall beteende och personliga egenskaper) av ett sammanhang (i vårt fall 
motivationsfaktorer) kan författaren skapa en förståelse för händelsen. Valet av en intensiv 

uppläggning ledde oss vidare till valet av små-N-studier: 
 
Vi valde att genomföra små-N-studier med anledning av att vi arbetade med få enheter, i 

vårt fall fyra stycken. Detta val gjorde det möjligt för oss att studera varje enskild 
respondent. Genom att samla in data från olika kontexter (olika individer med starka 

beteenden) ville vi se om vi kunde hitta några skillnader och likheter för vad det är som 
fungerar som motiverande för dessa individer (Jacobsen, 2011). Jacobsen (2011) menar att 
små-N-studier bör väljas om en rik beskrivning av ett fenomen är önskvärt. Eftersom vi ville 

förstå hur motivationsfaktorerna påverkas var målet med de små-N-studierna att skapa 
denna förståelse för vad det är som fungerar som motiverande för de olika respondenterna. 
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Vi valde att skriva arbetet utifrån en abduktiv ansats, vilket innebär att det enskilda fallet 

bygger på teorier och antaganden som sedan ställts i relation den till insamlade empirin 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi startade insamlingen av teorier med vissa antaganden om 

vad det är som motiverar individer för att sedan genomföra den empiriska studien. Efter 
genomförandet av den empiriska studien, som genomfördes dels med hjälp av DISC-
analysen samt dels med hjälp av telefonintervjuer, tillförde eller förkastade vi ytterligare 

teori som styrker eller förkastar tidigare antaganden (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 

Med anledning av att det idag finns en stor del forskning som undersöker personliga 
egenskaper, beteenden och motivation med olika avseenden, anser vi att den abduktiva 
ansatsen blev ett naturligt metodval för oss och uppsatsens syfte. I och med mängden 

tidigare forskning fanns det möjlighet för oss att sätta oss in i ämnet personliga egenskaper, 
beteenden och motivation för att skapa vissa antaganden om hur fastighetsmäklares 

motivation påverkas av de personliga egenskaperna och beteendet. Uppsatsen bygger 
således på relevant teori som vi ställt i relation till vår insamlade empiri som i sin tur 
kompletterats med ytterligare teori. Valet av den abduktiva ansatsen innebar en viss risk för 

att endast den teori som vi själva menar är relevant samlas in (Patel & Davidson, 2011). Vi 
är medvetna om att studien på så sätt kan bli vinklad efter ett önskvärt resultat och har därför 

hela tiden försökt att utgå från ett öppet synsätt när vi samlat in våra teorier. 

3.2 Litteraturstudie 

För att skapa en helhetsbild inom ämnet personliga egenskaper, beteenden och 
motivationsfaktorer hos fastighetsmäklare tog vi del av sekundärdata; litteratur samt artiklar 

som andra forskare samlat in (Jacobsen, 2011). Det huvudsakliga problemet med 
sekundärdata är att materialet kan ha samlats in för att användas för andra ändamål än vårt 
(Jacobsen, 2011). Tillvägagångssättet var inledningsvis att skilja på de artiklar som 

undersökt personliga egenskaper, beteenden och motivationsfaktorer. Därefter tog vi del av 
artiklar som behandlar båda delarna för att sedan ställa resultaten mot varandra och vidare 

undersöka om vi kunde se några samband mellan de olika delarna.  De databaser vi främst 
använde oss av är ABI Inform, Emerald, Elsevier samt Google Scholar. Sökorden och 
kombinationen mellan dessa har varierat beroende på vilken information vi sökt: 

 
 Personliga egenskaper: personal traits, big five theory, personality 

 Beteende: behavior, DISC 
 Motivation: motivation, two factor theory, internal external, push pull 

 

Dessa sökord har kompletterats med: sales och real estate 
 

Den litteratur vi använt oss av i uppsatsen är främst olika metodböcker för att få en djupare 
förståelse för de olika tillvägagångsätten i en uppsats. Ytterligare litteratur som har använts 
är boken “DISC - helt enkelt” som främst fokuserat på det mänskliga beteendet men även 

till viss del motivation.  
En stor hjälp har varit Mäklarsamfundets och Fastighetsmäklarinspektionens hemsidor som 

på ett tydligt och överskådligt sätt gett oss en övergripande bild med värdefull information 
och nyckeltal inom området. De två hemsidorna har varit våra främsta källor till statistik. 
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3.3 Empirisk studie 

Det finns sedan tidigare forskning som undersökt personliga egenskaper, beteenden och 
motivationsfaktorer hos bland annat försäljare. Resultaten har generaliserats till alla typer av 
säljare och har i vår mening inte tillräcklig reliabilitet och kan inte appliceras på 

yrkesgruppen fastighetsmäklare. Av den anledningen bygger vår insamlade empiri endast på 
primärdata; data som är insamlad av oss för just denna specifika undersökning Jacobsen 

(2011). Arbetets primärdata består av två delar; dels den första, kvantitativa 
beteendeanalysen som riktats mot endast en grupp registrerade fastighetsmäklare på olika 
platser i Sverige. Den andra delen primärdata kommer från den kvalitativt insamlade datan 

som berör fastighetsmäklarens motivation. Valet att använda primärdata innebär att vi får 
tillgång till en mer exakt, relevant information som vi lättare kan arbeta med och applicera 

på studien. Möjligheten till nya upptäckter i hur fastighetsmäklares motivationsfaktorer 
påverkas av beteende och personliga egenskaper var även en avgörande faktor för valet av 
egeninsamlad data. Ghauri och Grønhaug (2005) menar att valet av att använda primärdata 

för med sig vissa nackdelar. Det kan vara kostsamt, både i tid och i pengar. Forskaren är 
även beroende av att respondenterna och dess vilja att delta (Ghauri & Grønhaug, 2005). 

 
För att på ett korrekt sätt kunna analysera en persons personliga egenskaper har vi valt att ta 
hjälp av ett utomstående företag: Ensize Sverige AB. Ensize har hjälpt oss att bland ett 

urval, hitta individer med en stark koppling till ett beteende. Dessa individer har vi sedan 
gått vidare med till den huvudsakliga undersökningen om motivationsfaktorer. Vårt val att ta 

hjälp utifrån är att vi med våra förutsättningar och akademiska bakgrund inte anser att 
tillförlitlig data vad gäller personliga egenskaper kan samlas in. 

3.3.1 Urvalsmetod steg ett, personliga egenskaper och beteenden 

Vid val av respondenter när det gäller personliga egenskaper och beteenden valde vi att 
vända oss till fem olika mäklarkontor runt om i Sverige. Det totala antalet respondenter 

uppgick till 20 stycken. Anledningen till att dessa bolag är med i undersökningen är för att 
vi gjorde ett slumpmässigt urval bland mäklarbolag i Sverige. Vi skrev ner namnen på de 

olika mäklarbolagen för att sedan lotta vilka bolag som vi skulle kontakta.  Jacobsen (2011) 
beskriver ett rent slumpurval som att varje enskild uppgiftslämnare tilldelas ett nummer. 
Därefter dras slumpvis antalet nummer som ska genomföra undersökningen, för att sedan 

koppla ihop personen med det dragna numret (Jacobsen, 2011). Jacobsen (2011) beskriver 
nackdelana med ett rent slumpurval som att det finns en risk för att de inte sker någon 

spridning mellan de utvalda, utan att det kan komma att bli fem nummer i följd. Vi är 
medvetna om denna risk och vi anser att det inte medför något problem för undersökningen 
eftersom det inte är företagen vi vill undersöka utan dess anställda. Vi har tagit hjälp av 

Boupplysningen (2015) som listar mäklarbolag i Sverige för att därefter göra vårt urval. 
Efter det slumpmässiga urvalet av mäklarbolag kontaktade vi fastighetsmäklare på dessa 

bolag som vi genom vår utbildning fått tillfälle att lära känna. De fick sedan en förfrågan om 
att vara en del av vår studie. Jacobsen (2001) beskriver ett bekvämlighetsurval med att 
forskaren väljer de respondenter som är lättast att få tag i. En fördel med ett 

bekvämlighetsurval är att det innebär låga kostnader (Jacobsen, 2011).  
 

Nackdelar med bekvämlighetsurvalet kan vara att de respondenter som deltar känner sig 
obekväma på den plats som intervjun genomförs, vilket leder till att svaren inte blir utförliga 
eller tillförlitliga (Jacobsen, 2011). Vid genomförandet av DISC-analysen fick 

fastighetsmäklarna information i förväg om när undersökningen skulle ske.  
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Det medför att fastighetsmäklarna själva kunde välja vilken plats som de kände sig bekväma 

att utföra frågeformuläret.  
 

De mäklarbolag som deltagit i analysens andra del är: Svensk Fastighetsförmedling, 
Fastighetsbyrån och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Antal fastighetsmäklare som i 
steg ett genomfört analysen om personliga egenskaper och beteenden var 20 stycken. I steg 

två genomförde fyra stycken fastighetsmäklare med en stark koppling till de olika 
beteendena en undersökning om vad de motiveras av. De fyra individerna kommer från 

följande företag: 
 
Svensk Fastighetsförmedling (2015) drivs idag av ca 160 franchisetagare med totalt ca 

1200 anställda. Enligt företagets affärsidé erbjuder de kunden den mest attraktiva och lokalt 
anpassade mäklartjänsten. Ledorden hos Svensk Fastighetsförmedling (2015) är nytänkande, 

engagemang, omtanke och affärsmässighet. Visionen för Svensk Fastighetsförmedling är att 
det ska vara det självklara valet för de som ska köpa eller sälja en bostad. Under 2013 
förmedlade företaget mer än 30 000 villor, fritidshus, bostadsrätter samt kommersiella 

fastigheter (Svensk Fastighetsförmedling, 2015). 
 

Fastighetsbyrån (2015) är idag ett helägt dotterbolag till Swedbank. Fastighetsbyrån drivs 
av franchisetagare som har cirka 1500 anställda på 250 kontor runt om i Sverige. 
Fastighetsbyrån (2015) har som mål att vara bäst i landet på att förmedla villor, bostadsrätter 

och fritidshus på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Fastighetsbyrån (2015) har som 
vision att de vill vara det mest rekommenderade företaget i Sverige, eftersom det är det 

yttersta beviset för att kunden upplevt något positivt. Under 2014 förmedlade 
Fastighetsbyrån 43 000 bostäder och beskriver sig som marknadsledare på den svenska 
bostadsmarknaden. 

 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (2015) drivs av franchisetagare som stöttas av ett 

stabilt varumärke inom bank och försäkringar vilket förknippas med trygghet och 
förtroende. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (2015) menar att genom att de hjälper 
familjer med både försäkringar och ekonomisk rådgivning leder det till en närhet till sina 

kunder. Genom närheten till kunderna drivs organisationen av värderingar att skapa trygghet 
och förtroende (Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 2015). 

3.3.2 Urvalsmetod steg två, motivation 

Vid den kompletterande delen som undersöker vad som motiverar fastighetsmäklaren i sitt 

arbete har vi valt ut fyra stycken fastighetsmäklare. De fyra utvalda fastighetsmäklarna 
visade i beteendeanalysen en stark koppling till ett specifikt beteende med tillhörande 

personliga egenskaper. Med detta avser vi att undersöka de personer med personliga 
egenskaper som utmärker sig bland de fyra kategorierna i DISC:en; röd (dominant), gul 
(inflytelserik), grön (stödjande) och blå (analytisk). Jacobsen (2011) menar att ett alternativ 

vid en intervju är att välja ut de respondenter med extrema svar. Genom att välja de 
respondenter med extrema svar ökar forskarens insikt över möjligheterna till generalisering 

(Jacobsen, 2011). En risk med att gå vidare med få fastighetsmäklare var att respondenterna 
inte vill ställa upp på ytterligare intervjuer (Jacobsen, 2011). Lyckligtvis ville samtliga 
respondenter fortsättningsvis ställa upp på den andra delen av insamlingen. 
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3.3.3 Beteendeanalys 

Ensize Sverige AB har varit verksamma både på den nationella- samt den internationella 
marknaden sedan 2002. De fokuserar på bland annat analyser av det mänskliga beteendet i 
olika arbetssituationer vilket också är den del som de bidragit med hjälp till studien. Ensize 

har spetskompetenser inom flera olika områden, bland andra har Anne-Lie Form (leg. 
psykolog) varit med och utvecklat insamlingsverktyget ur beteendesynpunkt. Efter kontakt 

med Martin Jansson (affärsutveckling) har vi fått hjälp med att specificera insamlingen med 
inriktning mot det mänskliga beteendet. Ensize använder sig av en DISC-analys som har 
bakgrund i USA och forskning av psykologen W H Marston. Syftet med verktyget, ur ett 

företags perspektiv, är bland annat att förstå sina och medarbetarnas handlingsmönster och 
därigenom underlätta för såväl individen som arbetsgruppen att fungera harmoniskt och 

effektivt (Ensize.se, 2015). 
 
DISC-analysen består av sammanlagt 28 frågor med vardera fyra svarsalternativ. Dessa 

svarsalternativ fungerar som svarande mot kategorierna dominant, inflytelserik, stödjande 
och analytisk. Respondenten får inledningsvis uppmaningen: 

 
“Välj ett alternativ som bäst beskriver dig och ett alternativ som sämst beskriver dig”. 
 

Med hjälp av dessa svar skapas för var och en av de fyra kategorierna. Frågorna har en 
ipsativ karaktär där individen i frågeformuläret väljer det alternativ som stämmer bäst 

överens med den egna personen Nationalencyklopedin (2014) och inte normativ som i ett 
styrande urvalsprov. 

3.3.4 Den öppna individuella intervjun  

Efter att resultatet från DISC-analysen färdigställts tog vi kontakt med de utvalda 
fastighetsmäklarna som i en intervju fått svara på frågor om motivation. Intervjun bygger på 

frågan: “vad vill du som anställd få ut av ditt arbete” som Herzberg (1959) använde när han 
undersökte motivation på arbetsplatsen. 

 
Den öppna individuella intervjun inleddes med att vi tog kontakt med respondenterna och 
skickade ut de frågor vi ville få svar på via mail. Därefter bokade vi in tid för en personlig 

intervju via telefon som kom att ta cirka 30 till 40 minuter per respondent. Detta ger 
fastighetsmäklarna möjlighet att sätta sig in i ämnet för att sedan själva fritt kunna ge 

genomtänkta svar på frågorna (Jacobsen, 2011). 
 
Anledningen till att vi valt att genomföra undersökningarna via telefon utan personliga 

möten har varit för att minimera vår egen och omgivningens effekt (till exempel kroppsspråk 
och miljö) på de fastighetsmäklare som studerats. Jacobsen (2011) beskriver 

telefonintervjuer som fördelaktiga då de ger en hög svarsprocent samt att svaren i sin helhet 
kan samlas in vid samma tillfälle. Ytterligare fördelar med telefonintervjuer kan vara att 
respondenten oftast beter sig mer normalt än vid personliga möten (Jacobsen, 2011 & 

Lundgren & Wärneryd, 1990). De konsekvenser som kan finnas med att vi inte träffar 
respondenterna är att vi inte kan tolka kroppsspråket eller hur respondenten agerar när 

frågan ställs samt att det blir svårare att skapa en relation till respondenten vilket kan leda att 
känsliga ämnen undviks (Jacobsen, 2011). 
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De öppna frågorna ställdes för att respondenten skulle komma in i ämnet och reflektera över 

vad motivation har för betydelse för denne. En annan fördel vi såg med de öppna frågorna 
var att de kunde leda till fler oväntade synpunkter. Det kan även fungera som en ventil för 

respondenten till att få sagt det som inte finns möjlighet i de övriga frågorna (Jacobsen, 
2011). Dock finns det nackdelar med att använda sig av denna öppenhet. Det finns en risk 
att vi som sedan analyserar den insamlade teorin tolkar det på vårt, i vissa fall, felaktiga sätt. 

Ytterligare en faktor som kan göra de öppna frågorna mer komplexa är bearbetningen av 
informationen (Trost, 2001). Vår lösning var att spela in intervjuerna för att sedan 

transkribera dem och sammanfatta dem under kapitlet empiri, något som Jacobsen (2011) 
och Kvale (1997) menar är ett alternativ då intervjun i sin helhet senare kan analyseras. 
Anledningen till att vi valt att särskilja insamlingen av individens personliga egenskaper och 

beteende från dennes motivationsfaktorer har varit att vi haft för avsikt att fokusera på 
delarna för sig. Detta för att öka kvalitén på den insamlade empirin för att säkerhetsställa ett 

tillförlitligt resultat (Lundgren & Wärneryd, 1990). 
 
Ett medvetet val vid insamlingen av data var att inte informera de fastighetsmäklare som 

senare skulle genomföra undersökningen om motivation, resultatet från analysen om dennes 
personliga egenskaper och beteende. Detta för att inte styra respondentens svar och 

berättelser om motivation som vi ville studera. Efter att vi genomfört intervjun skickades 
resultatet av beteendeanalysen till respondenten. 

3.3.5 Rangordnade intervjusvar 

Bland våra frågor finns det även frågor med rangordnade svarsalternativ. Detta för att på ett 

mer övergripande sätt kunna mäta vikten i ett påstående genom siffror och inte genom ord. 
Jacobsen (2011) beskriver de rangordnade svarsalternativen med att en enhet skiljer sig från 
en annan och att forskaren kan sätta dessa alternativ i förhållande till varandra. En i vår 

mening nackdel till dessa rangordnande intervjusvar är att respondenten själv inte kan 
motivera dennes val. Risken finns att vi som författare tolkar utfallet på ett felaktigt sätt 

vilket kan innebära ett oriktigt resultat. För att minimera denna risk har vi valt att ge 
respondenterna möjlighet att efter rangordningen men egna ord motivera valen.  

3.3.6 Operationalisering 

Frågorna som DISC-analysen är uppbyggd av har vi inte berört i vårt arbete. 
Undersökningen är utformad och sammanställd av Ensize och vi har enbart tagit del av det 

sammanställda materialet som visar fastighetsmäklare som har en stark koppling till ett 
beteende med tillhörande personliga egenskaper. Eftersom vi inte har utformat frågorna i 

DISC-analysen har vi inte behandlat dessa frågor i ett operationaliseringsschema.  
 
För att skapa struktur över vår intervju har vi sammanställt en intervjuguide som behandlar 

motivation. När frågorna formulerades utgick vi ifrån vår teoretiska referensram som 
beskrev olika förhållanden och faktorer som påverkar motivationen. Frågorna 

kategoriserades i olika teman för att förenkla analysen av den insamlade empirin.  
Sammanställningen av intervjuguide genomfördes för att säkerställa att de viktiga ämnena 
från teorin behandlas i frågorna. Dessa intervjufrågor med en direkt koppling till specifik 

teori återfinns som operationaliseringsschema i bilaga 1. Intervjuguiden återfinns som bilaga 
2. 
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3.3.7 Dataanalys 

Vid insamling av primärdata valde vi att spela in intervjuerna via mobiltelefonen för att få 
ett samtal utan avbrott och inte missa viktig information under samtalet (Jacobsen, 2011 & 
Kvale, 1997). Efter intervjun lyssnade vi igenom inspelningen och sammanställde denna 

med anteckningarna från intervjun. Genom att skriva ner det inspelade samtalet och 
transkribera det, medförde det att vi hade möjligheten att kommentera med egna tankar som 

uppkom under samtalet. Transkriberingen av den insamlade empirin medförde att vi fick en 
överblick av den insamlade empirin för att senare underlätta i när vi sammanställde den 
(Jacobsen, 2011). En nackdel med att transkribera är att det kan bli stora mängder renskrivet 

material. Den stora mängden material kan medföra att författaren mister helheten av den 
insamlade empirin (Jacobsen, 2011). 

 
Efter sammanställningen av den insamlade empirin valde vi att kategorisera respondenternas 
svar för att svarens ska passa in i vår teoretiska referensram. För att skapa oss en överblick 

kategoriserade vi svaren efter vad som påverkar motivationen positivt, negativt samt 
fastighetsmäklarens egen beskrivning av vad det är som är den främsta drivkraften i arbetet. 

Kvale (1997) beskriver denna typ av kategorisering som meningskategorisering. Denna 
kategorisering underlättade i analysen för att se vad de olika fastighetsmäklarna med 
tillhörande beteende motiveras av i sitt arbete. Kategoriseringen underlättade för oss att se 

likheter och skillnader mellan de olika svaren från fastighetsmäklarna. En nackdel med att 
meningskategorisera kan vara när kategorin blir för generell och meningen med 

kategoriseringen försvinner (Jacobsen, 2011). Med hjälp av vår intervjuguide skapade vi 
tidigt kategorier för insamling av vår empiri, vilket medförde att mängden insamlad data 
blev överskådlig när vi genomförde analysen (Jacobsen, 2011). 

 
Vid analys av den insamlade empirin har vi valt att presentera beteenden var för sig, för att 
sedan visa vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika beteendena. Vi utgick ifrån 

kategorierna som skapades i intervjuguiden för att tydligt visa de olika teoretiska aspekterna 
som vi valt att presentera i den teoretiska referensramen. De olika kategorierna som 

presenteras i analysen är hygienfaktorer och yttre motivationsfaktorer, motivationsfaktorer 
och inre motivationsfaktorer, Push och Pull faktorer samt de sju drivkrafterna. Med 
utgångspunkt från dessa kategorier kunde vi skapa oss en uppfattning av vad olika 

beteendena motiverades av, för att sedan se vilka skillnader och likheter som finnas mellan 
dem. 

 
Vi har sammanfattat den insamlade empirin som visar vad varje enskild respondent angivit 
under intervjun med vad det är som motiverar det specifika beteendet. Vi har skapat detta 

ramverk för att enkelt se vad ett specifikt beteende motiveras av i sitt arbete. 

3.3.8 Reliabilitet och Validitet 

DISC-analysen är en analysmodell som används för att genomföra personlighetsanalyser 
(Slowkowski, 2003). Genom att genomföra personlighetsanalyser på de anställda bidrar det 

till en ökad förståelse för varför vi agerar som vi gör (Slowikowski, 2003). När förståelsen 
finns, ökar det förutsättningarna för att skapa starka team. Vidare beskriver Beamish (2005) 

och Ritchey och Axelrod (2002) hur DISC-analysen är tillförlitlig efter att ha genomgått 
noggranna undersökningar för dess reliabilitet (trovärdighet).  
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I över 20 år har DISC-analysen testats och förfinats för att uppnå en hög säkerhetsgrad på de 

analyser som genomförts. Under de senaste 20 åren har DISC-analysen används av tusentals 
företag, totalt har över 40 000 personer genomfört analysen (Beamish, 2005 & Ritchey & 

Axelrod, 2002). 
 
Säkerheten i resultatet avgörs av hur väl mätningens delar hänger ihop med varandra: 

reliabiliteten bestäms av sambandet mellan svaren. Bevisen för validitet, det vill säga att 
mätresultatet är ett tillförlitligt mått på det som ska mätas, är svårare att få fram. 

Svårigheterna med validiteten vad gäller DISC-analysen är att det inte finns något annat 
givet mått att jämföra med. Därför bevisas validitetsprövningen med hjälp av indikationer: 
fungerar måtten som teorin säger? Ett exempel kan vara inbördes samband, skillnader 

mellan grupper och förändringar vid riktad påverkan (Ramund, 2014). 
 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten hos en mätning (Nationalencyklopedin, 2015) och 
uttrycks i en reliabilitetskoefficient. Desto närmare maximalvärdet 1,0 denna 
reabilitetskoefficient ligger, desto högre är tillförlitlighet. En koefficient som ligger på 

omkring 0,95 kan möjligen nås i vissa färdighets- och prestationstest. För tillförlitliga 
personlighetsmått ligger reliabilitetskoefficienten vanligen kring 0,80 och beror i hög grad 

på hur komplex den åsyftade egenskapen är (Ramund, 2014). 
 
Nedan visas en redogörelse för reliabiliteten hos de olika kategorierna i DISC-analysen, som 

mäter med en hög precision. Siffrorna nedan till högre visar graden av tillförlitlighet där en 
hög siffra innebär hög tillförlitlighet (Inscape Publishing, 1996 & Price, 2015). 

 

 
Tabell 4. DISC-analysens reliabilitetskoefficiente (Ramund, 2014) 

 

DISC-analysen är uppbyggd av 28 stycken frågor som består av fyra stycken adjektiv. Dessa 
ordkvartetter är ursprungligen uppbyggda för att antas ha samma sociala värde. Detta är en 

etablerad metod för att undvika att självbeskrivningen blir till en försköning av verkligheten. 
Om de fyra orden i kvartetten har ungefär samma sociala värde kommer den som väljer ett 
visst ord som "bäst" att göra det utifrån sin egen personliga läggning. Samma antagande 

görs när det gäller valet av "sämst" beskrivning av den egna personen (Lundgren & 
Wärneryd, 1990 & Ramund, 2014). När individen i en DISC-fråga har fått fyra 

svarsalternativ att välja mellan, styrs denne av: 
 

 Hur denne personligen föredrar ett visst alternativ 

 Hur attraktivt detta alternativ är ur social synpunkt. 
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3.4 Kritisk granskning av metoden  

Vi ställer oss till viss del kritisk till vårt val av metod med avseende på insamlingen av data 
till analysen för individens personliga egenskaper samt beteende. Vi har tidigt i processen 
kritiskt granskat Ensize Sverige AB och deras tillvägagångssätt och metoder. Bland annat 

har vi noggrant analyserat deras reliabillitetsrapport och även tagit del av andra studier om 
metoden. Till grund ligger tidigare forskning och expertis inom olika områden; i vårt fall i 

området beteende och den mänskliga psykologin. Efter granskningen känner vi oss trygga 
med samarbetet och har valt att gå vidare med deras verktyg som hjälp för vår insamling av 
data. Något som måste tas hänsyn till i arbetet är risken för att resultatet kan komma att 

skildra en viss förenkling av verkligheten, speciellt med avseende på de personliga 
egenskaperna. Hade arbetet haft en mer fördjupad inriktning vad gäller beteende hade en 

kvalitativ undersökning varit att föredra. Detta för att komma närmre respondenten och 
vidare få möjlighet till en mer komplett, personlig och uttömmande analys av denne 
(Jacobsen, 2011). Då arbetet handlar om hur motivationsfaktorerna hos fastighetsmäklaren 

påverkas av dennes personliga egenskaper (och inte om förklaringar bakom beteendet) har 
vi kommit fram till att den valda metoden uppfyller våra krav för studiens syfte. 

3.5 Generalisering  

Vår främsta avsikt är inte att generalisera resultatet till en större grupp enheter utan vi vill 

istället förstå vad resultatet beror på. Generalisering är något som Jacobsen (2011) menar 
kan vara svårt i vårt fall då valet av det intensiva upplägget och de små-N-studierna gör att 

studiens resultat oftast blir specifik för den enskilda studien. I vår studie har vi fokuserat på 
fastighetsmäklare med stark koppling till ett specifikt betende och personliga egenskaper. 
Eftersom vi har fokuserat på individer med en stark koppling till det specifika betendet och 

personliga egenskaper menar Jacobsen (2011) att extremfall i en kvalitativ undersökning 
skapar möjligheter till generalisering. Den möjlighet till generalisering som finns i vår studie 

är av analytisk karaktär (Kvale, 1997 & Yin, 1994). Det innebar att vi utgått ifrån 
respondenter med en stark koppling till ett specifikt beteende där målet var att förstå vad det 
är som motiverar dessa i arbetet. Genom att skapa en förståelse för vad det är som motiverar 

de olika beteendena kan vi skapa ett ramverk som sedan kan tas med i framtida studier som 
undersöker liknande förhållanden (Kvale, 1997 & Yin, 1994). 

3.6 Etik inom studien  

För att respondenterna i undersökningen ska svara ärligt och inte önskvärt valde vi tidigt att 

de skulle komma att förbli genomgående anonyma i studien. Etiska dilemman uppstår enligt 
Jacobsen (2011) när författarna bryter in i den enskilda individen privatsfär och när de av 

metodhänsyn vill dölja avsikten med en undersökning för den individ som undersöks. Av 
den anledningen inledde vi vår förfrågan om hjälp med att beskriva avsikten med studien, 
studiens syfte och de steg som studien skulle omfattas av. För att bibehålla en hög etik har vi 

arbetat med de tre grundkraven i åtanke: Informerat samtycke, krav på privatliv samt krav 
på att bli korrekt återgiven (Jacobsen, 2011). För att uppfylla dessa krav har vi beskrivit 

studiens syfte, hållit oss på ett visst avstånd erbjudit respondenterna en kopia av 
sammanställning av intervjun innan den publicerats. I samband med detta garanterades även 
respondenternas anonymitet samt att intervjuerna inte skulle spridas vidare än till uppsatsen. 
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4. Empiri 

 
Arbetets empiri har samlats in i två, separata steg. Steg ett har fungerat som en grund, där 
fokus har legat på att hitta respondenter med en stark koppling till ett specifikt beteende. När 

dessa respondenter identifierats har vi sedan gått vidare till steg två; med frågor till de 
utvalda respondenterna som berör motivation i arbetet. 

 

4.1 Steg ett, resultat av personliga egenskaper 

I tabellen nedan presenteras det uppmätta värdet för samtliga 20 respondenter som deltagit i 
det första steget av insamlingen. Färgerna representerar de olika kategorierna: dominant, 

inflytelserik, stödjande och analytisk. Individernas starkaste koppling till någon av 
kategorierna visar sig i form av färgerna där procentenheten visar på graden av koppling de 
har till beteendestilen. Vi analyserade resultatet och valde därefter ut de individer med den 

starkaste kopplingen som vi sedan markerat med en stjärna: *. Det är dessa fyra individer vi 
sedan gått vidare med till steg två. I det fall nedan där vi fick två respondenter (röda) med en 

lika stark koppling till beteendet (82 %) gjorde vi ett slumpvist urval. Konsekvenserna men 
vårt beslut om det slumpmässiga urvalet hade kunnat vara missvisande då risk för en viss 
snedfördelning fanns (Jacobsen, 2011). Vi valde att trots detta gå vidare då det 

slumpmässiga urvalet endast stod mellan två respondenter och det enda kraven vi hade var 
att respondenten skulle vara registrerad och aktiv fastighetsmäklare med en stark koppling 

till ett stereotypt beteende - ett krav som båda respondenter uppfyllde.  
 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grad av 
koppling 

82 
% 

83 % 82 
% 

82 
% 

78 % 71 
% 

61 
% 

82 
% 

93 
% 

100 
% * 

Beta 

Respondent 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Grad av 

koppling 

93 

% 

96 % 

* 
Delta 

82 

% * 
Alfa 

82 

% 

96 % * 

Gamma 

82 

% 

75 

% 

71 

% 

73 

% 

81 % 

 

Tabell 5. Egendesignad tabell som visar resultaten från DISC-analysen och den grad av koppling 
respondenten hade till olika beteendestilar 
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Tabell 6. Egendesignad tabell över karaktärsdragen hos de olika beteendena 

Alfa: Individer med en röd, dominant personlighet- och beteendestil upplever den egna 

styrkan som stark och överlägsen andras. En dominant person har en stark vilja och 
prioriterar snabba resultat och sina egna idéer. De är inte rädda för att ta sig an nya 

utmaningar och ser gärna olika uppgifter som en tävling, både mot andra och sig själv. En 
röd individ arbetar effektivt och har en strävan efter att uppnå dennes personliga mål. 
Dominanta personer tar snabbt till sig ny information och handlar gärna ensamma framför i 

ett team. Det främsta kännetecknet är ett kraftfullt och målinriktat beteende. 
 

Beta: Individer med en gul, inflytelserik personlighet- och beteendestil uppfattar ofta 
omgivningen som vänlig och gynnsam, samtidigt som den egna drivkraften bedöms som 
stark. En stödjande person kännetecknas ofta som vänlig och kan kort och gott beskrivas 

som vänligt övertalande. Denna typ av beteende leder ofta till att personen ses som 
entusiastisk och engagerad och har därför lätt att se nya möjligheter. Med anledning av 

främst denna entusiasm har dessa personer ofta framgång när det gäller att påverka andra 
människor. En gul person kan ofta beskrivas som ivrig för att få sina planer genomförda och 
har därför ofta inte stor baktanke med sina handlingar. Gula personer uppskattar ofta social 

samvaro och knyter gärna nya kontakter. Engagemang präglar den gula personens beteende. 
 

Gamma: Individer med en grön, stödjande personlighet- och beteendestil uppfattar ofta 
omgivningen som vänlig och gynnsam men ibland den egna kraften som svagare gentemot 
andra. Dessa personer förknippas ofta med ett inre lugn och kan beskrivas som vänligt 

tillmötesgående. Några kännetecken för dessa personer är att de ofta vill uppmuntra och 
stödja andra. De är goda lyssnare vilket leder till att de framstår som tålmodiga. En grön 

person trivs ofta bäst i en trygg och förutsägbar miljö, de är ofta något mer försiktiga och 
arbetar metodiskt och systematiskt. De undviker gärna snabba förändringar och prioriterar 
teamwork, samarbete och en lugn och trygg miljö. 

 
Delta: Individer med en blå analytisk personlighet- och beteendestil kännetecknas genom att 

vara sanningsenliga, ärliga, lugna, allvarliga men med en mer tillbakadragen personlighet. 
De är ofta personer som ser regler och logiska argument som viktiga. Dessa individer 
genomför sitt arbete noggrant och eftersträvar hög kvalité. En blå personlighet värdesätter 

struktur och ordning vilket medför att de ofta motsätter sig till snabba och riskfyllda beslut. 
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4.2 Steg två, resultat av motivationsfaktorer 

Den andra delen som fungerar som empirins huvudsakliga del består av en kvalitativ 
intervju som undersöker vad de fyra utvalda fastighetsmäklarna motiveras av i sitt arbete. 
 

 Kön Ålder Verksamma år Datum för intervju 

Alfa Kvinna 23 1 20 April 2015 

Beta Man 28 7 18 April 2015 

Gamma Kvinna 43 20 17 April 2015 

Delta Man 37 15 17 April 2015 

 
Tabell 7. Egendesignad tabell över det andra stegets respondenter 

4.2.1 Alfa 

Motivation på arbetet är av stor betydelse för Alfa. Detta då hon menar att det är svårt att 

påbörja och avsluta något som inte fungerar som motiverande och utvecklande. Saknas 
motivation saknas även viljan för själva uppgiften. 
 

Faktorer som påverkar motivationen hos Alfa positivt är olika typer av belöningar, främst 
genom ekonomiska incitament. Andra faktorer som uppmuntran, uppskattning från chefer, 

medarbetare och kunder är också det av stor betydelse. Alfa drivs även av att få chansen att 
själv utvecklas i arbetet, ökat ansvar på arbetsplatsen och möjlighet till att avancera inom 
verksamheten. Alfa beskriver sig själv som målinriktad och drivs av känslan hon får av att 

ha lyckats uppnå egna mål. Ett socialt arbetsklimat och sammanhållning mellan 
arbetskamrater är också viktigt för Alfa, men inte i lika stor utsträckning som när det gäller 

ovan nämnda faktorer. 
 
Faktorer som påverkar motivationen hos Alfa negativt är om arbetet inte i sig utförs utan 

framgång. Förlorar Alfa många fastigheter som ska säljas som hon gjort en värdering på 
eller är affärerna struliga sjunker motivationen för arbetet. Alfa känner att hon kan växa som 

person genom att arbeta som fastighetsmäklare, vilket även är en viktig del för Alfa. En 
bidragande faktor till att hon känner att hon har möjlighet till att utvecklas är att varje möte 
hon har med nya kunder är unikt. Möjligheten att själv kunna lägga upp och utforma olika 

visningar och möten gör att Alfa kan ta med sig lärdomar till varje nytt möte.   
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Nedan följer en rangordning för de drivfaktorer som fungerar motiverande för Alfa 

 

1. Självförverkligande “Jag värdesätter personlig utveckling, välbefinnande, 

kreativitet och nytänkande”. 

2. Etisk-Moralisk “Det är viktigt med rättvisa, struktur, regler och värderingar 
inom verksamheten“. 

3. Ekonomisk 
drivkraft 

“Det är viktigt att arbetet jag gör resulterar i ekonomisk 
avkastning”. 

4. Praktisk “Jag uppskattar möjligheten till handfast skapande. Jag ser 
mig själv som händig och startar, driver- och färdigställer 
gärna projekt”. 

5. Kunskap “Jag drivs av att upptäcka och att sökta fakta och information. 
Jag är observerande och intresserad av att förstå 

sammanhang.” 

6. Makt och 
Inflytande 

“I mitt arbete söker jag makt, inflytande och berömmelse. Det 
är viktigt för mig att ha en relation till inflytelserika personer”. 

7. Omtanke “Jag är intresserade av andra människor, deras samspel och 
välmående”. 

Tabell 8. Egendesignad tabell över respondentens rangordning av dennes drivkrafter 

 
Alfa beskriver att självförverkligande är viktigast i arbetet eftersom det är den faktor som får 
henne att vilja fortsätta som fastighetsmäklare. Känslan som möjligheten till personlig 

utveckling ger Alfa, driver henne i sitt arbete och får henne fortsättningsvis att växa som 
person. Om det inte finns möjlighet till personlig utveckling anser Alfa att det inte är 

givande för henne att stanna kvar på arbetsplatsen. Alfa sätter höga mål i sitt arbete som hon 
strävar efter att uppnå och menar att det är dessa mål som sätter grunden för hennes 
utveckling; såväl som på arbetsplatsen som privat. Alfa beskriver att det som driver henne 

minst i yrket som fastighetsmäklare är omtanke till andra människor. Alfa beskriver det som 
att det är intressant att träffa nya människor, men det är inte av omtanke eller för att skapa 

en relation hon ser det som intressant. Istället menar Alfa att det intressanta i att träffa nya 
människor ligger i att utveckla den egna personen. 

4.2.2 Beta 

I dagsläget känner sig Beta motiverad på sin arbetsplats. Han är idag ansvarig för ett kontor 

med olika individer som tillsammans jobbar hårt för att gemensamt nå uppsatta mål. De 
strävar kontinuerligt efter att utvecklas och det ger Beta energi. Beta har alltid haft en stark 
drivkraft att uppnå uppsatta mål och söker ständigt efter nya utmaningar i arbetet. För Beta 

är en hög motivation viktigt och beskriver motivationen på arbetsplatsen som kärnan till att 
nå framgång inom yrket. Faktorer som påverkar motivationen hos Beta positivt är främst: 

möjligheten till att utvecklas som fastighetsmäklare men även som individ – personlig 
utveckling är viktigt. Något som också driver Beta är att arbeta efter tydligt uppsatta mål 
och bekräftelse och beröm från omgivningen. Bekräftas det arbete som gjorts ökar 

motivationen till att bli bättre och vidare till att utvecklas.  



29 
 

Ytterligare faktorer är ett öppet arbetsklimat som han själv kan påverka. Andra faktorer är 

frihet och kontroll över det egna arbetet och möjligheten till att utveckla de egna teoretiska 
kunskaperna 

 
Faktorer som påverkar motivationen hos Beta negativt är främst avsaknaden av tydliga mål i 
arbetslivet. På samma sätt fungerar för högt satta mål som negativt för motivationen om de 

inte uppnås. Får Beta inte heller bekräftelse eller uppskattning för det arbete han gjort sänks 
motivationen ytterligare. I arbetet som fastighetsmäklare har Beta alltid tagit eget ansvar för 

att utvecklas och för att kunna växa som person. Han har alltid haft full tilltro till den egna 
förmågan vilket medfört att Beta har kunnat skapa sin egen framgång. Beta upplever det 
som lättare att utvecklas och växa som person i organisationer som han trivts inom och 

därför är det viktigt att känna sig motiverad på arbetsplatsen. Om du trivs är sannolikheten 
stor att du söker nya utmaningar och jobbar hårt för att utvecklas i ditt arbete. Det leder i sin 

tur till att du når dina mål – och växer som person. 
 
Beta har inte haft någon tidigare sysselsättning, utan efter gymnasiet var målsättningen att 

bli fastighetsmäklare och sedan franchisetagare. De faktorer som fick honom att söka till 
utbildningen var möjligheten att i stor utsträckning kunna välja hur han lägger upp sina 

arbetsdagar eftersom det är ett fritt arbete där du kan påverka din inkomst. Beta drogs även 
till yrket tack vare den sociala biten, han tycker om möjligheten till att träffa och interagera 
med nya människor. Den avgörande faktorn till varför Beta valt sin nuvarande arbetsplats 

var då den följde hans plan och målsättning; att inom en femårsperiod bli franchisetagare, 
något han blev erbjuden efter drygt tre år. 

 
Nedan följer en rangordning för de drivfaktorer som fungerar motiverande för Beta. 
 

1. Självförverkligande “Jag värdesätter personlig utveckling, välbefinnande, 
kreativitet och nytänkande” 

2. Kunskap “Jag drivs av att upptäcka och att sökta fakta och information. 
Jag är observerande och intresserad av att förstå 
sammanhang”. 

3. Praktisk “Jag uppskattar möjligheten till handfast skapande. Jag ser 
mig själv som händig och startar, driver- och färdigställer 

gärna projekt”. 

4. Omtanke “Jag är intresserade av andra människor, deras samspel och 
välmående”. 

5. Etisk-Moralisk “Det är viktigt med rättvisa, struktur, regler och värderingar 
inom verksamheten“ 

6. Makt och Inflytande “I mitt arbete söker jag makt, inflytande och berömmelse. Det 
är viktigt för mig att ha en relation till inflytelserika personer”. 

7. Ekonomisk 

Drivkraft 

“Det är viktigt att arbetet jag gör resulterar i ekonomisk 

avkastning” 

Tabell 9. Egendesignad tabell över respondentens rangordning av dennes drivkrafter 
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Även fast Beta placerat den ekonomiska drivkraften längst ner menar han inte att den är 

oviktig. För honom fungerar det som en bekräftelse på att han utfört sitt arbete väl. Det är 
således inte pengarna i sig som är det viktiga utan bekräftelsen på ett gott arbete. Beta är 

övertygad om att du behöver brinna för det du arbetar med, för att uppnå bäst resultat. Den 
ekonomiska avkastningen ser han som en bonus. Beta kan inte tänka sig att arbeta med 
något som han inte tycker om, oavsett hur hög den ekonomiska avkastningen är. 

Motivationen skulle i sådana fall bli lidande och även det långsiktiga resultatet. Den absolut 
viktigaste drivfaktorn är självförverkligande. Beta har hela tiden varit nyfiken på att se hur 

långt han kan gå och vad han kan uppnå i yrkeslivet. Han söker hela tiden nya utmaningar 
och rör sig utanför sin komfort-zon vilket leder till personlig utveckling. När han arbetar 
försöker han komma bort från strukturer för att istället se vad det är som kan göras bättre. 

4.2.3 Gamma 

Gamma beskriver motivationen i arbetet som viktigt. Brister motivationen menar Gamma att 
det leder till att arbetsinsatsen blir sämre. Gamma beskriver att du måste tycka om det du 
arbetar med för att kunna prestera. Känslan av att arbetet är en del av dig, att det är roligt 

och intressant är även det viktigt för att motivationen ska vara hög. Faktorer som påverkar 
motivationen hos Gamma positivt är främst att ha roligt på arbetet och att ha en positiv och 

välmående arbetsplats. Idag känner sig Gamma motiverad i arbetet och beskriver att det till 
stor del beror på arbetsklimatet. 
 

Faktorer som påverkar motivationen hos Gamma negativt är främst stress och negativa 
kollegor. Kommer det in för få objekt vilket leder till att det finns lite arbete, är det även lätt 

att du gör andra saker som inte är kopplade till arbetet.  
Det leder likaså till att motivationen som driver dig i arbetet minskar. Faktorer som inte är 
av avgörande betydelse hos Gamma är bland annat möjligheter till att avancera inom 

verksamheten samt möjligheten för ett ökat ansvar på arbetsplatsen. 
 

Gamma känner att arbetet som fastighetsmäklare bidrar till att hon kan växa som person. 
När både köpare och säljare är nöjda med din insats och ger beröm växer du som person och 
känner tillfredsställelse i hela kroppen och själen. Är det istället tvärtom att kunderna är 

missnöjda, gäller det att snabbt reda ut problemen för att få kunderna på bättre humör och 
ändra deras inställning. Lyckas du med det utvecklas du även där som person. Beröm är 

alltid viktigt och påverkar motivationen hos Gamma positivt. Ibland kan även konstruktiv 
kritik behöva ges, även tas emot om något blir fel. Det viktigaste för att få varandra och en 
själv att växa är att ge beröm. 

 
Gamma har inte jobbat med något annat än som fastighetsmäklare. Anledningen till att det 

blev fastighetsförmedling berodde till stor del på att familjen hade mäklarfirman sedan 
tidigare och att hon fick möjlighet att arbeta där. Friheten är en viktig faktor som har 
bidragit till att Gamma efter 20 år fortfarande arbetar som fastighetsmäklare. Möjligheten att 

styra över det egna arbetet är viktigt. Vill du arbeta dygnet runt har du möjlighet till höga 
inkomster men du kan även arbeta normala tider och fortfarande ha möjlighet att tjäna 

pengar och behålla ditt välmående. Andra faktorer som fick Gamma att välja mäklaryrket är 
möjligheten att träffa människor. Gamma berättar att du lär dig om din omgivning, och har 
möjligheten att göra kundernas kanske viktigaste affär. Det ger Gamma inspiration i 

arbetet.   
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Den avgörande faktorn till att Gamma sökte sig till det kontor hon är verksam på idag är 

gemensamma värderingar - “vi vill inte bli störst, men vara bäst”. Dessutom hade kontoret 
en trevlig personal, vilket är viktigt för Gamma. Den mer avslappnade stämningen på 

kontoret som kunde beskrivas som prestigelös (utan eleganta kostymer och bilar) var också 
en faktor som lockade henne. 
 

Nedan följer en rangordning för de drivfaktorer som fungerar motiverande för Gamma 
 

1. Självförverkligande “Jag värdesätter personlig utveckling, välbefinnande, 
kreativitet och nytänkande” 

2. Omtanke “Jag är intresserade av andra människor, deras samspel och 

välmående”. 

3. Etisk-Moralisk “Det är viktigt med rättvisa, struktur, regler och värderingar 

inom verksamheten“ 

4. Ekonomisk 
drivkraft 

“Det är viktigt att arbetet jag gör resulterar i ekonomisk 
avkastning” 

5. Praktisk ”Jag uppskattar möjligheten till handfast skapande. Jag ser 
mig själv som händig och startar, driver- och färdigställer 

gärna projekt. 

6. Kunskap ”Jag drivs av att upptäcka och att sökta fakta och information. 
Jag är observerande och intresserad av att förstå 

sammanhang”. 

7. Makt & Inflytande “I mitt arbete söker jag makt, inflytande och berömmelse. Det 

är viktigt för mig att ha en relation till inflytelserika personer”. 

Tabell 10. Egendesignas tabell över respondentens rangordning av dennes drivkrafter 

För Gamma är det absolut viktigaste välmående och att ha ett liv som hon trivs med. 
Gamma vill likaså att alla runt om kring henne ska trivas med sin situation. Är kollegorna 

stressade och sura påverkas även Gamma av det. Välmående är viktigare än att tjäna pengar. 
Den ekonomiska faktorn menar Gamma trots detta inte vara helt oviktig. Hon menar det 

vara viktigt att tjänar tillräckligt med pengar för att klara av att försörja sin familj. En positiv 
anda är en viktig drivkraft som i slutändan även ger mer i plånboken berättar Gamma. 
Gamma föredrar sambestämmande och diskuterar gärna med alla medarbetare innan beslut 

tas. Alla ska vara delaktiga för att utveckla verksamheten. 

4.2.4 Delta 

Delta menar att det är viktigt att känna sig motiverad på sin arbetsplats. Saknas motivation i 
arbetet går det inte att prestera; den tid som arbetet kräver för att bli väl genomfört 

prioriteras inte vilket leder till bristfälliga resultat. Delta nämner att det finns tillfällen då 
motivationen i arbetet är lägre. Enligt Delta kan det vara ”när det går troll i försäljningen, 

och kunderna är trögarbetade”. 
 
Faktorer som påverkar motivationen hos Delta positivt är att ha ett öppet arbetsklimat, 

sammanhållning med sina kollegor och känna att det inte finns några hinder på vägen.  
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I slutändan måste det finnas en möjlighet till att tjäna pengar på arbetet. Delta beskriver de 

faktorer som påverkar motivationen positivt främst vara belöningar i form av ekonomiska 
incitament. En hög lön är inte avgörande för Delta, utan det är tryggheten som lönen medför 

om det skulle bli sämre tider inom branschen. 
 
Faktorer som påverkar motivationen hos Delta negativt är när det är dåliga 

försäljningssiffror trots ett hårt arbete. Brister sammanhållningen på arbetsplatsen och 
uppstår det problem vid en förmedling bidrar det till ett sänkt självförtroende som vidare 

leder till en sänkning av motivationen. Delta beskriver faktorer som att få ökat ansvar på 
arbetsplatsen och möjligheten till att avancera som mindre viktiga för motivationen. Delta 
menar att det finns stora möjligheter att växa och utvecklas inom sitt arbete som 

fastighetsmäklare. Eftersom de ständigt är i kontakt med nya människor i olika situationer 
menar Delta att det krävs en anpassning till varje unik situation för att det ska bli en lyckad 

affär. Feedback och beröm från sina kunder är en viktig faktor hos motivationen. 
Uppskattning från kollegor är också viktigt, Delta anser ändå att det är feedback från 
kunderna som är den viktigaste uppskattningen. 

 
Steget in i yrket var naturligt för Delta eftersom även hans pappa var fastighetsmäklare med 

eget kontor. Delta beskriver hur valet av nuvarande kontor var enkelt eftersom han ville ha 
en stor kedja i ryggen. Den nuvarande kedjan passade även Delta eftersom de delar samma 
värderingar om hur en lyckad förmedling av bostäder sker. Genom gemensamma 

värderingar och tydlig arbetsmetod menar Delta att det var ett naturligt val av arbetsplats. 
Nedan följer en rangordning för de drivfaktorer som fungerar motiverande för Delta 

 

1. Ekonomisk 
drivkraft 

“Det är viktigt att arbetet jag gör resulterar i ekonomisk 
avkastning” 

2. Etisk-Moralisk ”Det är viktigt med rättvisa, struktur, regler och värderingar 
inom verksamheten“. 

3. Omtanke “Jag är intresserade av andra människor, deras samspel och 
välmående”. 

4. Kunskap “Jag drivs av att upptäcka och att sökta fakta och information. 

Jag är observerande och intresserad av att förstå 
sammanhang”. 

5. Praktisk “Jag uppskattar möjligheten till handfast skapande. Jag ser 
mig själv som händig och startar, driver- och färdigställer 
gärna projekt. 

6. Självförverkligande “Jag värdesätter personlig utveckling, välbefinnande, 
kreativitet och nytänkande”. 

7. Makt & Inflytande “I mitt arbete söker jag makt, inflytande och berömmelse. Det 
är viktigt för mig att ha en relation till inflytelserika personer”. 

Tabell 11. Egendesignad tabell över respondentens rangordning av dennes drivkrafter 

Delta beskriver att det är viktigt att arbetet som utförs genererar pengar både till företaget 

och till Delta personligen. Det är inte en hög lön som fungerar som den främsta 
motivationsfaktorn, utan det är känslan och tryggheten som lönen inger.  
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Delta menar även att långsiktighet är viktigt och drivs av att företaget och kedjan är 

framgångsrikt. Delta beskriver sig som en person som inte gillar att synas och höras genom 
att stå i centrum. Det är inte viktigt att vara med i alla slutgiltiga beslut, utan känslan av att 

alla känner sig delaktiga är viktigare för Delta. Delta avslutar med att berömmelse och 
relationer med inflytelserika människor inte är något som driver honom i sitt arbete. 
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5. Analys 

I följande kapitel ställs resultatet från den insamlade empirin i relation till arbetets teori. Här 
kommer en jämförelse mellan empirin och teorin att ske, för att se vilka eventuella likheter 
och skillnader bland motivationsfaktorerna som återfinns mellan respondenterna. Målet med 

studiens analys är att få svar på frågan: hur påverkas fastighetsmäklares motivationsfaktorer 
av dennes personliga egenskaper samt beteende? Analysen kommer att avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 
__________________________________________________________________________ 

5.1 Motivationsfaktorer 

En individs personliga egenskaper och beteende fungerar som grundläggande för vad det är 

som motiverar denne i arbetslivet (Latham & Pinder, 2005). Av den anledningen skiljer sig 
motivationsfaktorer mellan olika individer. Herzberg et al. (1993) och Siemens (2005) 
menar att genom att identifiera vad olika personer motiveras av, kan arbetsgivare erbjuda 

den enskilde individen rätt förutsättningar för en bibehållen hög motivation. 

5.1.1 Hygienfaktorer och Yttre motivationsfaktorer 

Herzberg et al. (1993) kopplar ihop hygienfaktorerna med de yttre motivationsfaktorerna 
som bland annat Malik (2010) studerar. Vi ser själva tydliga likheter mellan dessa faktorer 

och redovisar därför de olika delarna gemensamt nedan. 
 

 
Tabell 12. Egendesignad tabell som visar en sammanställning av respondenternas främsta 
hygienfaktorer och yttre motivationsfaktorer 

Vår respondent Alfa beskriver sin främsta motivationsfaktor i arbetet som belöningar i form 
av ekonomiska incitament. Malik (2012) klassar dessa belöningar i form av ekonomiska 

incitament som yttre motivationsfaktorer. Anledningen till att Alfa lägger stor vikt vid den 
ekonomiska lönsamheten kan vara att hon lägger stort fokus på sig själv. Hon lägger stor 
energi på att utveckla den egna personen och belöningar i form av ekonomiska incitament 

kan fungera som en bekräftelse på framgång. Alfa beskriver även att ett socialt arbetsklimat 
till viss del är viktigt men inte avgörande för huruvida hon ska trivas på sitt arbete. Herzberg 

et al. (1993) nämner att dessa mänskliga relationer och arbetsförhållanden är kopplade till de 
hygienfaktorer som nämns i tvåfaktorsteorin men i detta fall är de inte av avgörande 
betydelse för att Alfa ska trivas på sitt arbete. 
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Vår respondent Beta visar inte på några tydliga kopplingar till några yttre 

motivationsfaktorer. Den koppling vi kan se är den sociala delen som yrket innebär; 
arbetsklimatet är något som Beta värdesätter. Herzberg et al. (1993) och Özutku (2012) 

menar att mänskliga relationer är en del av hygienfaktorerna och den yttre motivationen. 
Beta nämner även att den ekonomiska drivkraften är viktig för honom, men att det inte är 
avgörande för att Beta ska känna sig motiverad i arbete. Freifeld (2011) och Rooks (1991) 

kommer i deras studier fram till att den ekonomiska drivkraften bör ses som låg hos 
anställda. 

 
Rooks (1991) menar att den egna prestationen är den främsta drivfaktorn och de ekonomiska 
belöningarna endast ger en fingervisning för huruvida den anställde presterar på arbete eller 

inte, något som vi tydligt ser hos Beta. Herzberg et al. (1993) och Özutku (2012) placerar 
lönen till de yttre motivationsfaktorerna och till hygienfaktorer. Anledningen till att de vi ej 

kan se någon tydlig koppling till yttre motivationsfaktorer är den starka koppling som Beta 
har till inre motivationsfaktorer, mer om det i 5.2.2. 
 

Vår respondent Gamma menar att de faktorer som fungerar som motiverande i arbetet är 
bland annat möjligheten till att ha roligt på arbetet. Idag känner sig Gamma motiverad på sin 

arbetsplats, vilket främst beror på det öppna arbetsklimatet som finns på kontoret. Herzberg 
et al. (1993) och Özutku (2012) kategoriserar arbetsförhållanden och arbetsklimat till 
hygienfaktorer och yttre motivationsfaktorer. Gamma beskriver att anledningen till att hon 

arbetar på det kontor hon gör idag är bland annat att de delar gemensamma värderingar. 
Detta menar Herzberg et al. (1993) är en faktor som har med arbetsförhållanden att göra och 

kopplas vidare till hygienfaktorerna. Negativa kollegor kan påverka motivationen negativt 
för Gamma. Herzberg et al. (1993) menar att mänskliga relationer är kopplat till 
hygienfaktorerna. I detta fall kan vi konstatera en tydlig koppling till en yttre 

motivationsfaktor då Gammas svar bygger på hur hon uppfattar arbetsklimatet. 
Arbetsklimatet ligger till grund för huruvida hon känner sig motiverad i arbetet. 

Anledningen till att arbetsklimatet är viktigt för Gamma kan bero på att hon värdesätter 
teamwork högt. Vid ett strikt arbetsklimat finns det risk att Gammas främsta 
motivationsfaktorer ej går att uppfylla; den för Gamma viktiga sociala samvaro blir åsidosatt 

vilket kan leda till att hennes viktigaste drivfaktor ej blir uppfylld och vidare till att 
motivationen sjunker. 

 
Vår respondent Delta beskriver att en av de främsta motivationsfaktorerna på arbetsplatsen 
är möjligheten till att ha roligt på arbetet med sina kollegor. För att detta ska vara möjligt 

krävs det att arbetsklimatet är öppet och tillåtande. En annan drivfaktor som fungerar som 
den viktigaste är den ekonomiska drivfaktorn; det ska finnas möjligheter till att tjäna pengar. 

Herzberg et al. (1993) och Malik (2010) beskriver att belöning i form av ekonomiska 
incitament är en hygienfaktor som även fungerar som en yttre motivationsfaktorer. Herzberg 
et al. (1993) och Özutku (2012) beskriver även att yttre motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer kan vara bland annat ett socialt arbetsklimat och arbetsförhållandet. Delta 
visar tydligt att det främst är hygien och yttre motivationsfaktorer som motiverar honom 

framför de inre motivationsfaktorerna, i detta fall i form av ekonomiska incitament. Detta 
kan bero på behovet av trygghet som Delta har; tryggheten inkomsten ger honom men också 
den trygghet som det starka varumärket inger. 
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Sammanfattningsvis kan vi efter att ha studerat Alfa, Beta, Gamma och Deltas 

hygienfaktorer Herzberg et al. (1993) samt yttre motivationsfaktorer Malik (2012) och 
Özutku (2012) konstatera vissa skillnader såväl som likheter. Glower et al. (1998) och 

Kulchmanov (2014) menar att fastighetsmäklares största motivationsfaktor är pengar och 
rikedom till skillnad från Chamorro-Premuzic (2013), Freifeld (2011) och Rooks (2011) 
som menar på motsatsen: den ekonomiska avkastningen är inte en avgörande faktor för 

huruvida motivationen hos anställda kan ses som hög eller inte. 
 

Detta kan delvis bekräftas genom att se närmare på respondenterna Alfa och Delta som båda 
beskriver att de ekonomiska incitamenten fungerar som en av de viktigaste 
motivationsfaktorerna i arbetet. Tvärtom menar Beta att den ekonomiska drivkraften är det 

som fungerar minst motiverande. Gamma menar även att en hög lön inte är något som hon 
strävar efter. Av den anledningen kan båda påståenden till viss del både accepteras och 

förkastas. Det som behöver tas hänsyn till är vilka inkomstskillnader som idag föreligger 
mellan respondenterna. Anledningen till att Alfa och Delta lägger stor vikt vid den 
ekonomiska faktorn kan vara att de idag har en knapp inkomst, medan till exempel Beta och 

Gamma har en trygg inkomst som är högre än genomsnittet. Under intervjun gav vi inga 
riktlinjer till respondenterna för vilken inkomst de skulle utgå ifrån. Genom att utgå ifrån 

olika utgångsvärden kan svaren ha påverkats. 
 
Vidare visar Gamma och Delta på likheter sinsemellan då båda poängterar vikten av ett 

socialt arbetsklimat. Beta visar tydliga tecken på att inte motiveras av hygienfaktorer eller 
av de yttre motivationsfaktorerna utan främst av inre motivationsfaktorer som den 

bekräftelse lyckade försäljningar genererar (se rubrik 5.2.2). Betas tankesätt återfinns hos 
Rooks (1991) som beskriver att belöningen i form av pengar endast kan ses som en 
fingervisning på hur väl den anställde presterar och på så vis bekräftar ett gott 

arbete.  Genom Deltas beskrivning för vad det är som motiverar honom i arbetet nämns 
arbetskamrater, ekonomiska incitament och arbetsklimat som starka motivationsfaktorer. 

Furham (2009) menar att individer med neurotiska egenskaper främst motiveras av 
Hygienfaktorer vilket efter denna analys kan styrkas. 

5.1.2 Motivationsfaktorer & Inre motivationsfaktorer 

På samma sätt som ovan, har vi med anledning av likheterna mellan Herzbergs 

motivationsfaktorer och de inre motivationsfaktorerna, valt att nedan analysera resultaten 
från teorin gemensamt. 
 

 
Tabell. Egendesignad tabell som visar en sammanställning av respondenternas främsta 
Motivationsfaktorer och inre motivationsfaktorer 
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Vår respondent Alfa beskriver en av de mest drivande faktorerna som bland annat 

möjligheten till personlig utveckling. Personlig utveckling är tillsammans med ansvar, 
befordran och erkännande från omgivningen några av Alfas drivande faktorer. Dessa 

faktorer beskrivs av Guthrie (1999) och Herzberg et al. (1993) som några av de främsta 
motivationsfaktorerna i Herzbergs tvåfaktorsteori och går även att koppla till de inre 
motivationsfaktorerna. Den inre motivationen som Bethel (2005) sammanfattar med 

”möjligheten till personlig utveckling” visar sig även vara en stark motivationsfaktor hos 
Alfa. Bird (2006) nämner möjligheten till avancemang som en del av den inre motivationen, 

en faktor Alfa ser som viktig för att hon ska bibehålla en hög motivation på arbetsplatsen. 
Anledningen till att Alfa har en sådan tydlig koppling till dessa inre motivationsfaktorer kan 
vara hennes fokus på den egna personen. Hon vill avancera och för att avancera krävs det att 

hon ställs inför utmaningar och får ökat ansvar. 
 

Vår respondent Beta poängterar tydligt vikten av personlig utveckling och 
självförverkligande i arbetet. Denna faktor återfinns som en motivationsfaktor i 
tvåfaktorsteorin (Guthrie, 1999; Herzberg et al., 1993 & Siemens, 2005) och som inre 

motivationsfaktor. Beta tar även som Alfa upp betydelsen som ansvar och kontroll har i 
arbetet, vilket vi kopplar till Pink (2011) som menar att ökat ansvar har en positiv påverkan 

för den inre motivationen. Vidare fungera ansvar som en av de främsta 
motivationsfaktorerna då det enligt Guthrie (1999) leder till personlig utveckling. Även hos 
Beta ser vi en tydlig koppling till uppskattning och bekräftelse från omgivningen. Detta går 

likaså att koppla till Herzberg et al. (1993) motivationsfaktorer samt de inre 
motivationsfaktorerna som bland andra Bird (2006) studerar. Beta beskriver att han strävar 

efter att utvecklas inom arbetet vilket leder till att Beta söker sig till nya utmaningar. Detta 
är något som Bird (2006) och Pink (2011) beskriver som en inre motivationsfaktor. 
Anledningen till att Beta drivs av inre motivationsfaktorer kan vara för att Beta redan står på 

en stabil ekonomisk grund och inte har samma behov av en hög lön som han hade haft 
tidigare i sin karriär. Hade Beta istället varit ny i yrket hade fokus istället kunnat ligga på 

hygienfaktorer då inkomsten i vår mening är av viktig betydelse. 
 
Hos vår respondent Gamma ser vi inte lika självklara kopplingar till Herzberg et al. (1993) 

motivationsfaktorer och de inre motivationsfaktorerna som Bird (2006) beskriver, men de är 
fortfarande starkare än de yttre motivationsfaktorerna. De faktorer som vi kan koppla till 

ovan nämnda delar är möjligheten till att få ha det roligt och att känna en positiv stämning 
på arbetsplatsen. Detta kan vi koppla till Schmitz (2011) som menar att ”känslan den 
anställde har till sitt arbete” kan ses som en inre motivationsfaktor. En återkommande 

faktor är återigen uppskattning och bekräftelse från omgivningen, såväl som från kunder 
som från kollegor vilket i teorin ses som en motivationsfaktor (Bird, 2006; Pink, 2011 & 

Siemens, 2005). Anledningen till Gamma föredrar inre motivationsfaktorer före yttre kan 
vara att hennes fokus ligger på mänskliga relationer och välmående för samtliga i hennes 
omgivning. Belöningar som till exempel ekonomiska incitament har en svag, eller ingen 

koppling till mänskliga relationer och värdesätts därför inte lika högt. Vi menar att grunden 
hos alla individer är en stabil inkomst och den trygghet som denne innebär. 

 
Vår respondent Delta poängterar vikten av ett öppet arbetsklimat men även betydelsen som 
uppskattning och bekräftelse från omgivningen har för honom. Schmitz (2011) uttalande om 

inre motivation som ”känslan den anställde har till sitt arbete” kan precis som hos Gamma – 
hittas hos Delta. Möjligheten till personlig utveckling ses enligt Guthrie (1999) som en 

motivationsfaktor och är även den avgörande för att arbetsmotivationen ska kunna ses som 
hög.  
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Anledningen till att Delta värdesätter de inre motivationsfaktorerna lägre än till exempel 

ekonomiska faktorer som lön vilket kan bero på att det är viktigare för Delta att känna 
trygghet i sin arbetssituation än att utveckla den egna personen. 

 
Sammanfattning: Efter att ha studerat Alfa, Beta, Gamma och Deltas motivationsfaktorer 
Herzberg et al. (1993) samt inre motivationsfaktorer Bethel (2005) och Bird (2006) kan vi 

konstatera vissa likheter och skillnader. Tydligt är att uppskattning och bekräftelse är viktigt 
för samtliga respondenter. Detta bekräftas av Freifeld (2011) som menade på att lovord 

tillsammans med självförverkligande var den främsta motivationsfaktorn hos anställda. 
Detta är något vi ser stämmer överens med samtliga respondenter med undantag hos Delta 
som inte menar att självförverkligande är av avgörande betydelse. Alfa och Beta beskriver 

att självförverkligande uppnås genom att klara av utmaningar inom arbetslivet och likaså nå 
uppsatta mål (Bird, 2006; Form et al., 2014; Guthrie, 1999 & Schmitz, 2011). Gamma 

uppnår självförverkligande genom att få människor i hennes omgivning att känna 
välmående.  Jessee (2007) menar att fastighetsmäklare i USA har som främsta driv- och 
motivationsfaktorer självförverkligande och bekräftelse och beröm från omgivningen. Här 

finner vi starka likheter till Alfa, Beta, Gamma och Delta det enbart är Delta som inte 
rangordnar självförverkligande som en hög drivfaktor.  

5.1.3 Push & Pull faktorer 

 
Tabell 14. Egendesignad tabell som visar en sammanställning av respondenternas främsta Push 

faktorer 

 
Tabell 15. Egendesignas tabell som visar en sammanställning av respondenteras främsta Pull faktorer 
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Vår respondent Alfas push faktorer som kan påverka henne att söka sig bort från en 

arbetsplats kan vara när det inte finns möjlighet till personlig utveckling. Om det inte finns 
möjlighet till personlig utvecklig anser Alfa det inte vara givande att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Är det en period med färre objekt och Alfa förlorar många bostäder som 
någon annan fastighetsbyrå får sälja, påverkar även det motivationen negativt och risken för 
att hon ska söka sig vidare ökar. Dessa negativa motivationsfaktorer återfinns i Burns 

(2010), Kirkwood (2009) och Sukriket (2015) beskrivning av push faktorer. Anledningen till 
att Alfa inte vill stanna kvar på en arbetsplats där det inte går att utvecklas kan vara att hon 

upplever det som svårt att i en sådan miljö uppnå sina mål och den höga inkomst som hon 
eftersträvar. 
 

Vår respondent Alfas pull faktorer visar sig främst genom ekonomiska incitament, 
uppmuntran och uppskattning. Det är bland annat dessa faktorer som fick Alfa att söka sig 

till yrket. Möjligheten till att utvecklas inom arbetet och få ökat ansvar och kunna avancera 
fungerar även det som pull faktorer för Alfa. Att växa som person är också viktigt, genom 
att arbeta som fastighetsmäklare anser Alfa ha möjlighet att utvecklas genom möten med 

olika människor. Alfa beskriver att hennes strävan efter självförverkligande är en viktig del 
av motivationen i arbetet för att hon ska stanna kvar inom yrket. Dessa faktorer som Alfa 

nämner återfinns i Burns (2010) och Kirkwoods (2009) beskrivning av Pull faktorer. 
 
Anledningen till att Alfa motiveras av dessa pull faktorer kan vara för att hon har höga 

ambitioner och krav på sig själv. Ytterligare faktorer som kan påverka hennes pull faktorer 
är att hon är ny i branschen och vill testa sina gränser för att se hur långt hon kan nå. 

 
Vår respondent Betas push faktorer som kan påverka Beta att söka sig bort från en 
arbetsplats kan vara när det på grund av organisationen är svårt att uppnå sina mål eller när 

målen blir för höga att de inte går att uppnå. En ytterligare push faktor kan vara avsaknad av 
bekräftelse och uppskattning från omgivningen. Dessa negativa motivationsfaktorer 

återfinns i Burns (2010), Kirkwood (2009) och Sukriket (2015) beskrivning av push 
faktorer. En anledningen till att Beta skulle söka sig vidare till en ny arbetsplats hade det 
kunnat vara för att hans självförtroende skulle påverkas negativt. 

 
Vår respondent Betas pull faktorer visar sig främst genom strävan efter nya utmaningar och 

möjligheten till att ständigt utvecklas. Något som fick Beta att dras till yrket var bland annat 
möjlighet till att själv kunna planera sina arbetsdagar, det fria arbetet och att Beta som 
fastighetsmäklare själv kan påverka den egna lönen. Ytterligare pull faktorer kan vara 

möjligheten till personlig utveckling och beröm och bekräftelse från omgivningen. Dessa 
faktorer som Beta nämner återfinns i Burns (2010) och Kirkwoods (2009) beskrivning av 

Pull faktorer.  Anledningen till att Beta motiveras av ovan nämnda faktorer kan vara för att 
Beta har höga ambitioner som vill uppnå behovet som han har av att känna sig 
självständig.   

 
Vår respondent Gammas push faktorer som kan påverka henne att söka sig bort från en 

arbetsplats kan vara när hon utsätts för ett negativt arbetsklimat som stress och dålig 
stämning på arbetet. Gamma nämner också att längre, lugna perioder på arbetet även kan 
leda till att hon inte är tillfreds med situationen då det kan innebära stress. Dessa negativa 

motivationsfaktorer återfinns i Burns (2010), Kirkwood (2009) och Sukriket (2015) 
beskrivning av push faktorer. Anledningen till att Gamma skulle söka sig till en ny 

arbetsplats (om arbetsklimatet inte hade passat henne) hade kunnat vara av personliga skäl.  
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Trivs inte Gamma finns det risk för att hon påverkar sin omgivning negativt, vilket skulle 

innebära att hennes strävan efter att hon och hennes omgivning ska vara välmående inte 
uppfylls. 

 
Vår respondent Gammas pull faktorer kan visa sig genom strävan efter att befinna sig i en 
välmående miljö. Gamma menar att en viktig del av arbetet är att det ska vara trevliga 

arbetskamrater och ett gynnsamt arbetsklimat, där Gamma även menar att det är viktigt att 
dela samma värderingar som företaget. Beröm och konstruktiv kritik är något som Gamma 

ser som motiverande och nödvändigt i sitt arbete. Dessa faktorer som Gamma nämner 
återfinns i Burns (2010) och Kirkwoods (2009) beskrivning av Pull faktorer. Anledningen 
till att Gamma söker sig till sådana faktorer kan vara att hon värdesätter välmående framför 

prestige. 
 

Vår respondent Deltas push faktorer som kan påverka honom att söka sig till bort från sin 
arbetsplats kan visa sig när det går dåligt i försäljningen trots intensivt jobb. Faktorer som 
påverkar sammanhållningen på arbetet negativt sänker även motivationen för Delta. Dessa 

negativa motivationsfaktorer återfinns i Burns (2010), Kirkwood (2009) och Sukriket (2015) 
beskrivning av push faktorer. Anledningen till att Delta söker sig från en arbetsplats om det 

hårda arbetet inte ger några resultat kan vara för att det sänker hans självförtroende.   
 
Vår respondent Deltas pull faktorer kan visa sig genom strävan efter att befinna sig i ett 

socialt arbetsklimat och genom uppskattning. Andra faktorer som lockade Delta till 
arbetsplatsen var strävan efter att få arbeta i en verksamhet med gemensamma värderingar 

och riktlinjer för hur en lyckad affär ska förmedlas. Gemensamma värderingar och 
arbetsförhållanden är något som inte nämns som pull faktorer av Burns (2010) och 
Kirkwood (2009) men som Delta menar är viktiga i hans val av arbetsplats. Delta beskriver 

att grunden i arbetet är att det måste finnas möjlighet till att tjäna pengar, en för Delta viktig 
pull-faktor. Anledningen till att Delta motiveras av ovan nämna faktorer är att det skapar en 

trygghet för honom. 
 
Sammanfattning: Gemensamma push faktorer hos Gamma och Delta är att båda beskriver 

att negativa kollegor och dålig sammanhållning på arbetsplatsen kan leda till att de lämnar 
arbetsplatsen. Alfa, Gamma och Delta beskriver att dålig försäljning eller negativa trender 

på marknaden kan bidra till att lusten för arbetet minskar. Beta beskriver att avsaknaden av 
tydliga mål samt brist på beröm och uppskattning i längden kan påverka inställningen till 
arbetet negativt och på samma sätt menar Alfa att möjlighet till personlig utveckling likaså 

har en negativ inverkan till arbetet. 
 

Gemensamma pull faktorer för Alfa, Beta, Gamma och Delta är behovet av uppskattning 
och beröm från arbetskamrater, kunder och chefer. Alfa och Beta beskriver att det är viktigt 
med möjligheten till att utvecklas både personligt och arbetsmässigt. De beskriver även att 

det är viktigt med utmaningar i arbetet, vilket leder till personlig utveckling. Gemensamt för 
Alfa, Beta och Gamma är möjligheten till självförverkligande inom arbetet. Det som skiljer 

dem åt är hur det ska uppnås. Gemensamt för Alfa och Delta är att båda drivs av belöning i 
form av ekonomiska incitament. Beta och Gamma nämner att det är viktigt med frihet inom 
arbetet. Gemensamt för Gamma och Delta är att båda beskriver att det är viktigt med 

sammanhållning på arbetet och att dela samma värderingar med sin arbetsgivare. Lee (1966) 
beskriver att det som fungerar som en pull-faktor hos en individ kan vara helt irrelevant för 

någon annan med andra intressen.   
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5.1.4 Rangordning av de sju drivkrafterna 

 
Tabell 16. Egendesignad tabell som visar en förklaring till de sju drivkrafterna 

 
Tabell 17. Egendesignad tabell som visar rangordning av respondenternas drivkrafter 

Efter att ha låtit respondenterna Alfa, Beta, Gamma och Delta rangordna Form et al. (2014) 
sju givna drivkrafter resulterade det i ovan sammanställning. Tydligt är att 
självförverkligande är av stor betydelse för både Alfa, Beta och Gamma medan det inte var 

viktigt för Delta. Form et al. (2014) beskriver självförverkligande hos människan som den 
starkaste drivkraften vilket vi kan se hos tre av respondenterna. Deary et al. (2003) beskriver 

en tydlig koppling mellan den samvetsgranne individen, i vårt fall Delta, och behovet av 
självförverkligande. Detta är något vi inte kan se utan tvärtom: Hos Delta hamnar 
självförverkligande längst ner av de sju drivkrafterna. Bakker et al. (2006) beskriver på 

samma sätt en tydlig koppling mellan det gröna, stödjande beteendet och 
självförverkligande. 

 
Detta gör även Betts (2012) men mot den gula, inflytande beteendet. Detta är något som vi 
kan bekräfta efter att ha studerat både rangordningen samt intervjun. 
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Sammanfattningsvis kan vi efter att ha studerat alla respondenters rangordning konstatera att 
självförverkligande är allt mer viktigt för de flesta typer av individer, och att makt och 

inflytande kan ses som en låg faktor hos samtliga respondenter. Viktigt är dock att ta hänsyn 
till att de olika individerna kan ha olika bakgrund och förutsättningar som kan påverka 
behovet av de olika faktorerna. 

5.2 Sammanfattning Analys 

En individ med ett dominant beteende kännetecknas genom att vara tävlingsinriktad, 
effektiv, ha ett högt självförtroende och att ständigt söka nya utmaningar och möjligheter 
(Bakker et al., 2006; Betts, 2012 & Form et al., 2014). Vår respondent Alfa berättar att det 

som motiverar henne i arbetet är möjligheten till personlig utveckling och 
självförverkligande. Det som Alfa berättar kan vi koppla till att hon ser nya utmaningar och 

möjligheter i allt hon gör. Alfa beskriver den lägsta drivkraften inom arbetet som omtanke, 
och beskriver att det är den egna personen som hon vill utveckla genom att träffa nya 
människor. Alfas agerande och handlingar visar på en strävan att utveckla den egna 

personen och är inte intresserad av andra människors välmående, utan människor i hennes 
omgivning fungerar som hjälpmedel för att utveckla hennes person och kan hjälpa henne till 

att nå hennes uppsatta mål. Alfas motivationsfaktorer påverkas av hennes beteende genom 
att ständigt sträva efter uppsatta mål vilket leder till att hon antar nya utmaningar som leder 
till personlig utveckling. 

 
En individ med ett inflytelserikt beteende kännetecknas genom att vara entusiastisk, öppen, 

med en förmåga att se nya möjligheter och strävan efter att uppnå höga prestationer och 
personlig utveckling (Bakker et al., 2006; Betts, 2012 & Form et al., 2014). Vår respondent 
Beta visar tydligt att det är uppsatta mål som är det viktigaste för honom i arbetet. Genom 

att sträva efter uppsatta mål ser Beta nya möjligheter och strävar efter höga prestationer för 
att utveckla den egna personen. Att Beta beskriver den ekonomiska drivkraften som den 

minst viktiga eftersom belöningen i form av pengar enbart ses som ett mått på den 
prestations som utförs, visar på tydliga tecken på att det är prestationerna som eftersträvas 
hon Beta. Betas motivationsfaktorer påverkas av hans beteende genom den ständiga strävan 

efter att uppnå högre prestationen som visar sig de uppsatta målen som Beta sätter upp för 
sig själv. 

 
En individ med ett stödjande beteenden kännetecknas genom att vara vänlig, osjälvisk, 
empatisk, god lyssnare och värdesätter teamwork (Bakker et al., 2006 & Form et al., 2014). 

Vår respondent Gamma visar tydligt att det är välmåendet för henne och människor i hennes 
omgivning som är det som främst motiverar Gamma i arbete. Gamma beskriver för att 

uppnå självförverkligande ska hon och hennes omgivning befinna sig i en trygg och 
välmående miljö, vilket visar att Gamma visar på stor empati gentemot hennes omgivning. 
Gamma beskriver att makt och inflytande är en drivfaktor som inte är viktig för henne, 

vilket visar på att Gamma värdesätter teamwork, vilket även här visar sig att den främsta 
strävan för Gamma är välmående och relationer till andra människor. Gammas 

motivationsfaktorer påverkas av hennes beteende genom att Gamma ständigt visar på ett 
osjälviskt beteende i de arbetsrelaterade situationerna. Gammas strävan efter välmåendet hos 
människor i hennes omgivning visar på ett osjälviskt, empatiskt och vänligt beteende som 

även kan ses som individer som är goda lyssnare och värdesätter teamwork. 
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En individ med ett analytiskt beteende kännetecknas genom att vara tillbakadragen och 

noggrann i sitt arbete. En sådan person värdesätter regler och logiska argument högt och 
klassas som plikttrogen. I detta fall kan vi inte se lika tydliga kopplingar mellan vår 

respondent som vi gör hos övriga. Vi tolkar det som att Delta till viss del värdesätter regler 
och logiska argument högt när han beskriver arbetsklimatet och organisationens värderingar 
som viktiga. Vi stället oss till viss del kritiska till resultatet hos Delta. Kopplingarna mellan 

det analytiska beteendet och vad Delta svarar visar på få likheter. Av den anledningen kan vi 
inte presentera ett tillförlitligt svar på vad en blå individ motiveras av i sitt arbete. 

 
Det vi kan se är att Alfa och Beta motiveras i högre grad av inre motivationsfaktorer än 
Gamma och Delta. Alfa och Beta visar att de vill avancera, uppfylla mål samt ha utmaningar 

i arbetet för att öka motivationen till arbetet. Gamma och Delta beskriver att det som främst 
motiverar de i sitt arbete är arbetsklimatet och sammanhållningen med kollegorna. För 

samtliga respondenter var uppskattning en viktig motivationsfaktor. Vi menar att Alfa och 
Beta vill ha uppskattning från medarbetare och kunder som en bekräftelse för ett väl utfört 
arbete. Uppskattningen blir en bekräftelse på väl utfört arbete och det leder till att de kan 

utveckla den egna personen och i arbetet. 
 

Utifrån vår teoretiska analysmodell kan vi efter vår analys konstatera att en individs 
personliga egenskaper och beteende, tillsammans har en gemensam påverkan för en 
fastighetsmäklares motivationsfaktorer. Nedan presenteras vår sammanställning för vad som 

kan fungera som motiverande för olika typer av individer i form av ett ramverk.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



44 
 

 

 

Individ Yttre 

Hygien- 

faktorer 

Inre 

Motivations-

faktorer 

Push faktorer Pull faktorer Främsta 

Drivkraft 

Dominant 
Extrovert 

ekonomiska 
incitament 
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uppskattning 
 

självförverkligande 

 

ansvar 
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utmaningar 
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fåtal objekt 
 

ingen möjlighet 

till personlig 

utveckling 

Uppskattning 
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Självförverkligande 
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incitament 

 
utmaningar 
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Samvetsgrann 

arbetsklimat uppskattning 
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personlig 

utveckling 

 
utmaningar 
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avsaknad av   

tydliga mål 

 

avsaknad av     
uppskattning 

Uppskattning 

 

Utveckling 

 
Självförverkligande 

 

Frihet 
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utmaningar 

själv-

förverkligande 

Stödjande 

Vänlig 

arbetsklimat Uppskattning 

 
självförverkligande 

 

mänskliga 

relationer 

negativa 

kollegor 
 

dålig 

sammanhållning 

 

stress 
 

fåtal objekt 

Uppskattning 
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Sammanhållning 

 

välmående miljö 
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Samvetsgrann 
och Neurotisk 

ekonomiska  

incitament 
 

arbetsklimat 

uppskattning negativa 

kollegor 
 

dålig 

sammanhållning 

 

fåtal objekt 

Uppskattning 

 
ekonomiska 

incitament 

 

arbetsklimat 

 
gemensamma 

värderingar 

ekonomisk 

Tabell 18. Egendesignat ramverk och sammanfattning av vad ett beteende kan motiveras av  
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer analysens viktigaste upptäckter att presenteras. Syftet med slutsatsen 
är att få svar på frågan vad studiens resultat faktiskt betyder. Slutsatsen kommer att avslutas 
med en argumentation för upptäckterna samt förslag på vidare forskning. 

__________________________________________________________________________
_ 

I ett samhälle där arbetarna ställer allt högre krav på dess arbetsgivare, kan arbetsplatsens 
förutsättningar vara avgörande för huruvida den anställde söker sig till arbetsplatsen eller 
inte. En sådan förutsättning kan vara hur väl ledaren arbetar med att tillgodose den 

anställdes motivation i arbetet. Efter att ha analyserat arbetets insamlade teori med det 
empiriska materialet står klart att motivation bland fastighetsmäklare är en viktig faktor för 

samtliga respondenter. 
 
Oberoende för vilken beteendestil och vilka personliga egenskaper en individ hade sågs 

uppskattning och beröm från omgivningen som den absolut främsta motivationsfaktorn. 
Samtliga respondenter poängterade tydligt hur viktigt det var att få det arbete de utfört 

bekräftat från såväl chef, som medarbetare och kunder. Det leder oss vidare in på ytterligare 
en gemensam nämnare för nästan samtliga respondenter: självförverkligande som liksom 
erkännande och bekräftelse sågs som en inre motivationsfaktor. Den enda respondenten som 

skiljde sig från resterande var respondent Delta som inte visade någon tydlig anknytning till 
faktorn självförverkligande. Istället var Delta den enda av samtliga respondenter som bland 

de sju drivkrafterna rangordnade den ekonomiska drivfaktorn högst. Denna faktor ses som 
en yttre motivationsfaktor vilket visar på ett större behov av bland annat trygghet. Slutsatsen 
vi kan dra från ovan iakttagelser är att den blåa individen i vårt fall visar på en större 

sannolikhet att motiveras av just yttre motivationsfaktorer, i teorin även kallad 
hygienfaktorer. 

 
Slutligen vill upplysa om att denna allmänna studie om hur personliga egenskaper och 
beteendestilar påverkar en fastighetsmäklares motivationsfaktorer även kan anammas av 

andra individer i olika yrkeskategorier. Detta under förutsättning att de har en liknande stark 
koppling till de personliga egenskaper med tillhörande beteendestil som vi i studien har 

utgått ifrån. Syftet med studien var att skapa ett ramverk som skulle redogöra för vilka 
faktorer det är som kan fungera som motiverande för olika individer. Det kan till viss del 
anses som uppfyllt med undantag från Delta som i sina svar inte visade på starka kopplingar 

till sitt beteende. Med bakgrund av detta kan vi inte ge ett säkert svar för hur en 
fastighetsmäklares motivationsfaktorer påverkas av dennes personliga egenskaper och 

beteende, utan med hjälp utav vårt ramverk endast ge en fingervisning för hur dessa 
motivationsfaktorer skiljer sig åt. Svaren som 75 % av respondenterna givit oss (Alfa, Beta 
och Gamma) bekräftade tydligt att beteendet påverkade motivationsfaktorerna som teorin 

menade. På grund av Deltas (från teorins) avvikande svar menar vi dock att den absolut 
säkraste metoden för att konstatera vad det är som fungerar för de anställda är att fråga dem. 
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6.1 Implikationer  

De från empirin framkomna svar som respondenter givit visar sig stämma överens med hur 
beteendet i teorin är menat att agera med undantag från Delta. Resultaten tyder på att olika 
individer föredrar olika typer av motivationsfaktorer. I praktiken har företagsledare nytta av 

denna studie då den visar på vilka motivationsfaktorer som kan fungera som motiverande 
för de olika individerna. Kan ledaren identifiera dessa motivationsfaktorer kan det leda till 

att den anställde trivs bättre på sitt arbete och vidare att denne stannar längre inom 
verksamheten. 

6.2 Vidare studier 

Efter att under de senaste månaderna undersökt den mänskliga motivationen och studerat 

hur en individs personliga egenskaper och beteende påverkar dennes motivationsfaktorer, 
har vi kommit fram till att det är ett ämne som berör många. Vi menar av den anledningen 
att det både är intressant men även aktuellt för vidare studier. Gemensamt för den teori som 

vi använt oss av är att författarna kommer fram till olika resultat för huruvida en individs 
egenskaper påverkar motivationen eller inte. Ibland är skillnaderna stora och de är varandras 

motsatser. Av den anledningen menar vi på att de skillnader som individer uppvisar inte 
beror på dennes person utan på helt andra faktorer. Förslag på vidare studier hade därför 
varit att undersöka hur faktorer som till exempel kön, ålder och ursprung påverkar en 

individs motivationsfaktorer. 
 

Vidare bör kommande studier göras i en större omfattning för att öka möjligheterna till 
generalisering än vad denna studie gjort. Genom att undersöka fler enheter med samma 
fokus på individnivå hos samtliga hade fler aspekter till vad det är som fungerar som 

motiverande kunnat upptäckas, till exempel kön, ålder och ursprung. 
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Bilaga 1. Operationaliseringsschema 

Referens Teori Begrepp Fråga 

Bethel 
(2005) 

Inre och Yttre 
motivation 

Inre motivation Mitt intresse för arbetet ökar 
genom...  

Att få chansen att utvecklas 

Bird (2006) Inre och Yttre 

motivation 

Inre motivation Mitt intresse för arbetet ökar 

genom... 
Att få chans att öka den egna 
kompetensen  

Siemens 
(2005) 

Två-faktors 
teorin 

Motivationsfaktorer Mitt intresse för arbetet ökar 
genom... 

Att få ökat ansvar på 
arbetsplatsen  

Siemens 

(2005) 

Två-faktors 

teorin 

Motivationsfaktorer Mitt intresse för arbetet ökar 

genom... 
Möjligheten att avancera inom 

verksamheten 

Herzberg et 
al. (1993) 

Två-faktors 
teorin 

Hygienfaktorer Mitt intresse för arbetet ökar 
genom... 

Att bli belönad i form av 
ekonomiska incitament 

Herzberg et 
al. (1993) 

Två-faktors 
teorin 

Hygienfaktorer Mitt intresse för arbetet ökar 
genom… 
Att få beröm och uppskattning 

från min chef, medarbetare och 
kunder 

Özutku 
(2012) 

Inre och Yttre 
motivation 

yttre motivation Mitt intresse för arbetet ökar 
genom… 
Ett socialt arbetsklimat  

Özutku 
(2012) 

Inre och Yttre 
motivation 

yttre motivation Mitt intresse för arbetet ökar 
genom… 

Möjligheten till att knyta nya 
kontakter  

Burns 

(2010) 

Push och Pull 

faktorer 

Pull faktorer Vilken var den avgörande 

faktorn som fick dig att söka till 
yrket fastighetsmäklare? 

Burns 
(2010) 

Push och Pull 
faktorer 

Pull faktorer Vilken var den avgörande 
faktorn som fick dig att söka till 
det kontor du arbetar på idag? 
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Burns 

(2010) 

Push och Pull 

faktorer 

Push faktorer Vilken var den avgörande 

faktorn som fick dig att lämna 
din tidigare sysselsättning? 

Burns 
(2010) 

Push och Pull 
faktorer 

Push faktorer Vilken andra faktorer har 
påverkat ditt val till att gå vidare 
dit du är idag? 

Form et al. 
(2014) 

De sju 
drivkrafterna 

De sju 
drivkrafterna 

Rangordna följande drivfaktorer 
mellan 1-7 där 1 är din viktigaste 

drivfaktor 

Form et al. 
(2014) 

De sju 
drivkrafterna 

De sju 
drivkrafterna 

Motivera valet till din främsta- 
respektive lägsta drivkraft 

(nummer 1 och nummer 7). 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Motivation hos Fastighetsmäklare 
Bakgrund 

Ålder? 
Yrkesverksamma år? 

Inledande om motivation 
1. Vad har motivation för betydelse för dig? Varför? 
2. Känner du dig motiverad på din arbetsplats idag? 

3. Vilka faktorer är det som väcker ditt intresse för en uppgift? 
4. Vilka faktorer bidrar till att du tappar intresset för en uppgift? 

 
Inre Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorer Herzberg               

                      
Mitt intresse för arbetet ökar genom...  1 = inte alls    4= mycket 

 
Att få chansen att utvecklas                               1               2               3               4 
Att få chans att öka den egna kompetensen       1               2               3               4 

Att få ökat ansvar på arbetsplatsen                    1                2               3              4 
Möjligheten att avancera inom verksamheten    1               2               3              4 

     
Yttre Motivationsfaktorer 
Hygienfaktorer Herzberg 

 
Mitt intresse för arbetet ökar genom... 1 = inte alls     4= mycket 

  
Att bli belönad i form av ekonomiska incitament 1 2 3         4     
Att få beröm och uppskattning från min               1 2 3         4                 

chef, medarbetare och kunder                
Ett socialt arbetsklimat                                       1 2 3          4                        

                    
Möjligheten till att knyta nya kontakter                1 2 3          4       
                                                                                                               

Push & Pull faktorer 
7.      Vilken var den avgörande faktorn som fick dig att lämna din tidigare sysselsättning? 

1. Vilken andra faktorer har påverkat ditt val till att gå vidare dit du är idag? 
2. Vilken var den avgörande faktorn som fick dig att söka till yrket fastighetsmäklare? 
3. Vilken var den avgörande faktorn som fick dig att söka till det kontor du arbetar på 

idag? 
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   Drivkrafter 

1.      Rangordna följande drivfaktorer mellan 1-7 där 1 är din viktigaste drivfaktor 
 

 
 


