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Sammanfattning 
 
Titel: Räcker det inte bara med pengar? En studie om ledarens betydelse för 
medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. 
 
Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 
 
Författare: Linnéa Bjering och Lotta Bratland 
 
Nyckelord: Ledarskapsbeteende, motivation, fastighetsmäklare 
 
Problemformulering: Vilken betydelse har ledarens situationsanpassade 
beteenden för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen? 
 
Syfte: Syftet med studien är att förklara ledarens situationsanpassade ledarskap och 
dess betydelse på medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. 
 
Teori: Teorier om uppgifts- och relationsorienterade ledarskapsbeteenden har 
använts tillsammans med teori om situationsanpassat ledarskapsbeteende. För 
motivation har det använts teori om interna och externa motivationsfaktorer. 
 
Metod: En deduktiv ansats har använts och studier har skett genom att göra en 
flerfallstudie. Vi har gjort en kvalitativ studie och sammanlagt har nio personliga 
intervjuer gett oss den huvudsakliga datan för att komma fram till resultatet. Teorin är 
insamlad från vetenskapliga artiklar och har legat till grund för resterande studie.  
 
Slutsats: De studerade företagen i fastighetsmäklarbranschen visar på att ledarna 
använder sig utav ett stödjande situationsanpassat ledarskap och att detta leder till 
att medarbetarna får intern motivation. 



 

 
 

Abstract 
 
Title: Isn’t money enough? A study about the leaders impact on the employees 
motivation in the real estate business. 
 
Subject: Candidate thesis, 15 hp 
 
Authors: Linnéa Bjering and Lotta Bratland 
 
Keywords: Leadership behaviour, motivation, real estate agent  
 
The main issue: Which significance do the situational leadership behaviours have 
for the employees motivation, in the real estate agent business?  
 
Purpose: The purpose with the study is to explain the situational leadership 
behaviours and its influence on motivation, in the real estate agent business 
 
Theory: Theories about task- and relationship oriented leadership behaviours have 
been used together with theory about situational leadership behaviour. Theories 
about internal and external motivators have been used for the study of motivation. 
 
Method: The study is deductive and the data have been collected through a case 
study. It is a qualitative study and a total of nine interviews have given the main data 
to find the result. The theory is collected from peer-reviewed articles and has been 
the foundation for the rest of the study.  
 
Conclusion: The companies that are investigated in the real estate agent business 
indicate that the leaders use a supporting situational leadership which leads to that 
the employees get internal motivation. 
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1. Introduktion  
I det här avsnittet introducerar vi bakgrunden till den frågeställning vi bygger vår 
studie på, vad tidigare forskning visat och vad våra studier bidrar med till ämnet. 

1.1 Bakgrund 
Att kunna motivera sina medarbetare är en av de största utmaningarna hos ledare 
på företag idag (Kovach, 1987; Watson, 1994; Wiley, 1997). För att uppnå önskade 
resultat är arbetsgivare beroende av medarbetarnas prestation och det är därför 
viktigt att de förstår vad som kan- och hur de kan motivera sin medarbetare (Kovach, 
1987; Watson, 1994; Wiley, 1997). Om medarbetarna får sina personliga behov 
tillgodosedda och motivationen hålls hög kommer effektiviteten, försäljningen och 
framgången för företaget med stor sannolikhet öka. I längden vill företag hålla sina 
medarbetare motiverade för att kunna utvecklas i en positiv riktning (Kovach, 1987; 
Nohria, Groysberg & Lee, 2008; Wiley, 1997). 
 
Ledarskap är ett välstuderat ämne (Yukl, 2012). Att det handlar om att en person 
som med hjälp av en process styr i en riktning kan ses som en allmän syn på 
ledarskap. Det kan vara i form av struktur, planering av aktiviteter och guidning. Att 
processen skall utövas med en grupp av följare i någon form är utmärkande för 
ledarskap. Det går att studera ledare från många perspektiv. Hur han eller hon 
utövar makt, vad lämpliga egenskaper för en ledare är, vad en ledare använder för 
beteenden, hur han eller hon situationsanpassar dem och hur de olika perspektiven 
kan kombineras är teorier som Gary Yukl (2012) skrivit om. Hur en ledare agerar och 
beter sig kan skapa mer eller mindre effektivitet i en organisation. Det har påverkan 
på hur uppgifter löses, hur relationerna mellan människor ser ut och hur förändringar 
genomförs. En stödjande ledare har visat sig vara mer omtyckt av sina medarbetare 
än om de stödjande beteendena inte besitts (Yukl, 2012). Ledaren har även en 
inverkan på hur motiverade vi är på vår arbetsplats, som medarbetare (Chiniara & 
Bentein, 2016; McGregor 1966; Wiman, 2015).  
 
Det har visat sig att företag med motiverade medarbetare är mer effektiva än företag 
där medarbetarna inte känner motivation (Yukl, 2012). Motivation är en sorts 
drivkraft som finns och bidrar till användandet av beteenden för att nå ett mål 
(Nationalencyklopedin, 2018). Ryan & Deci (2000) definierar motivation som att bli 
påverkad att göra någonting och att en person som är aktiverad att nå ett mål är 
motiverad. Det går att undersöka i vilken grad motivation finns, men det går även att 
se det som att det finns olika sorters motivation. De olika sorterna av motivation 
fungerar och resulterar i olika resultat. Exempelvis monetära incitament kan påverka 
motivation (Deci, 1996; Ryan & Deci, 2000). Eftersom motivation är en faktor som 
kan variera och påverka företagets resultat och medarbetarnas välmående (Kovach, 
1987; Nohria et al., 2008; Watson, 1994; Wiley, 1997) är det intressant att veta vad 
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de viktigaste motivationsfaktorerna är och om man som ledare kan påverka dem. 
Monetära incitament används i fastighetsmäklarbranschen 
(Fastighetsmäklarinspektionen, 2018) och därför är det intressant att undersöka och 
ifrågasätta om det är den största källan till motivation eller om de upplever 
motivationsfaktorer som inte syns utifrån. 
 
För att få förmedla bostäder och kalla sig för fastighetsmäklare i Sverige måste man 
vara registrerad i Fastighetsmäklarregistret. För att registreras krävs viss utbildning, 
samt att man betalar en avgift och följer lagar och regler 
(Fastighetsmäklarinspektionen, 2018). På fastighetsmäklarinspektionens hemsida 
presenteras statistik över antalet registrerade fastighetsmäklare år 2018 med en 
siffra som uppgår till 6 958 stycken. Från år 2001 har antalet registrerade 
fastighetsmäklare ökat kontinuerligt och yrket tenderar till att ha en populär status 
sett till ökningen av registreringar, både av män och kvinnor inom branschen från 
2014 till 2018 (Fastighetsmäklarinspektionen, 2018). En fastighetsmäklare har i 
uppgift att agera opartiskt mellan säljare och köpare. Han eller hon skall även 
informera och dokumentera kring förmedlingsuppdraget och fullgöra de förpliktelser 
som följer av lag (Mäklarsamfundet, 2011).  

1.2 Problemdiskussion 
Ledarskap är ett begrepp som innefattar flera aspekter (Yukl, 2012). En del av 
begreppet är ledarens beteenden och hur de används. Gary Yukl (2012) har 
kategoriserat ledarskapbeteenden i uppgiftsorienterade beteenden, 
relationsorienterade beteenden, förändringsorienterade beteenden, deltagande 
ledarskap, transformativt ledarskap och externa ledarskapsbeteenden. Uppgifts- och 
relationsorienterat ledarskapsbeteende brukar ofta studeras ihop. 
Uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden har i syfte att få medarbetaren att 
genomföra en viss handling medan relationsorienterade beteenden är sådana som 
syftar till att skapa relationer mellan ledare och följare för att kunna hjälpa följaren att 
prestera bättre (Chambel & Curral, 2009; Yukl, 2012). 
 
Studier har visat att både uppgifts- och relationsorienterat beteende är viktigt för 
företagets prestation (Bowers & Seashore, 1966; Fleishman, 1953; House, 1971; 
Misumi & Peterson, 1985; Taylor & Bowers, 1972). Özsahin, Zahir och Acar (2011) 
har undersökt ledarskapsbeteendens relation till medarbetarnas lärande och kommit 
fram till att båda  beteendena är viktiga för att medarbetarna skall engagera sig och 
på det sättet utveckla kunskap. Chambel & Curral (2009) menar efter sin studie, då 
de studerat hur ledarskapsbeteenden påverkar gruppdynamik i lagsporter, att en 
uppgiftsorienterad ledare får gruppen att åstadkomma mer än en ledare som 
använder mer relationsorienterade beteenden. Dock fanns det skillnad i 
sammanhållningen bland gruppmedlemmarna, beroende på vilken sorts ledare laget 
hade (Chambel & Curral, 2009). Resultaten styrker House (1996) teori om att 
uppgiftsorienterade beteenden ger bättre resultat på kort sikt medan 
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relationsorienterade beteenden lönar sig på lång sikt. Det här bekräftas även av 
Judge, Piccolo och Remus (2004) som undersökt korrelationen mellan bland annat 
arbetstillfredsställelse och uppgifts- och relationsorienterat beteende. Deras hypotes 
om att arbetstillfredsställelsen är högre för medarbetare med en ledare som 
använder relationsorienterade beteenden stämmer enligt deras studie. I det ingår 
även motivation. Det påtalas dock att arbetstillfredsställelse och motivation påverkas 
av fler faktorer än bara relationsorienterat beteende (Judge et al., 2004). Även 
Graves, Sarkis & Zhu (2013), som studerat ledarskapsbeteenden som innehåller 
coachning och mentorskap, en del av det relationsorienterade ledarskapet, 
konstaterar att de beteendena är väsentliga för medarbetarnas motivation. 
 
Det har även genomförts studier om hur ledarskap har påverkan på medarbetarnas 
stress (Lornudd, Tafvelin, von Thiele Schwarz & Bergman, 2015; Schimdt, 
Loerbroks, Herr, Wilson, Jarczok, Litaker, Mauss, Bosch & Fischer, 2014) . En studie 
av Lornudd et al. (2015) visar att både uppgifts- och relationsorienterade beteenden 
har negativa relationer till medarbetarnas stress. Det verkar höra ihop med hur 
medarbetarna upplever krav och kontroll från sin ledare och att om de har möjlighet 
att använda sina färdigheter i arbetet kan de bli mer engagerade (Lornudd et al., 
2015). Studien av Schimdt et al. (2014) visar på att medarbetarna känner högre grad 
av välmående då de har en ledare som utövar relationsorienterade beteenden och 
House (1971) menar att sådana ledare även är mer omtyckta av sina medarbetare. 
 
Forskningen om uppgifts- och relationsorienterade ledarskapsbeteenden har 
utvecklats med åren och Hersey & Blanchard (1979) har tagit fram en modell som 
utvecklar teorin. Teorin om situationsanpassat ledarskap bygger på att man 
anpassar ledarskapet till medarbetarens kompetens och engagemang. Den pekar på 
att en medarbetare med lägre kompetens behöver mer vägledning i hur uppgifterna 
skall utföras för att nå effektivitet och prestation medan de som kanske arbetat ett 
tag och har en högre kompetens, kan behöva utmanas och få mer eget ansvar i hur 
uppgifterna skall lösas (Hersey & Blanchard, 1972; Hersey, Blanchard & Natemeyer, 
1979; Wright, 2017). 
 
När det studerats kring ledarskapsbeteenden har det även upptäckts relationer till 
motivation (Graves et al., 2013; Judge et al., 2004). Motivation är viktigt för att kunna 
utföra handlingar och bedriva effektivt arbete. Ofta pratas det om hur mycket 
motivation en person känner eller besitter. Dock kan det ses från ett annat 
perspektiv, som delar upp motivation i vilken sorts motivation en person besitter. 
Ryan & Deci (1985) ligger bakom Self Determination theory (SDT), en teori som 
bland annat behandlar var motivation har sin utgångspunkt. Beroende på vad 
motivation beror på och kommer ifrån så går det att kategorisera den i intern eller 
extern motivation (Ryan & Deci, 2000).  
 
I en undersökning av Kovach (1987) jämfördes chefernas och arbetarnas uppfattning 
om vad som är preferabelt, en hög lön eller ett arbete som var intressant och gav 
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tillfredsställelse. Undersökningen visade att det fanns en bristande kunskap hos 
cheferna, då de trodde att en hög lön var viktigare än intresse för arbetet medan så 
inte var fallet sett till medarbetarnas resultat. När chefer saknar kunskap om vad som 
motiverar deras medarbetare kan det innebära att både trivseln och företagets 
resultat på sikt försämras (Kovach, 1987; Nohria et al., 2008; Watson, 1994; Wiley, 
1997). Liknande säger även forskning av Robinson, Stevens, Threapleton, Vainiute, 
McAllister-Williams & Gallagher (2012) som har undersökt hur motivationsfaktorer 
påverkar neuropsykologisk prestation. De jämförde en grupp motiverade personer 
med en omotiverad grupp. Motivationsfaktorn i det här fallet var extern motivation i 
form av prestationsbaserad lön. Det visade sig att de motiverade personernas 
prestationer var betydligt bättre än de icke motiverades, men även att de som var 
motiverade av interna motivationsfaktorer inte var lika mottagliga för de externa 
motivationsfaktorerna (Robinson et al., 2012). Dock har tidigare studier visat 
annorlunda resultat. En liknande studie är den som Yoon, Sung & Choi (2015) gjort, 
som behandlar hur kreativitet påverkas av externa och intern motivationsfaktorer. 
Båda typer av motivation verkar påverka positivt men det var signifikant att de 
interna motivationsfaktorerna hade en kritisk roll i kreativitet (Yoon, Sung & Choi, 
2015). Det här styrks av tidigare forskning som visat att kreativitet minskas av att 
tillföra externa motivationsfaktorer (Deci & Ryan, 2000). Dock finns det forskare som 
riktat kritik mot de här resultaten och funnit att även extern motivation har positiva 
effekter på välmående, självuppfattning och prestation (Benedetti, Diefendorff, 
Gabriel & Chandler, 2015; Eisenberger, Rhoades & Cameron, 1999).  
 
Chiniara & Bentein (2016) har byggt på Ryan & Decis (2000) teorier om hur 
motivation kan delas upp och att vissa typer av motivation är psykologiska behov av 
självständighet, självbestämmande och kompetens. De har undersökt hur detta 
implementeras i arbetslivet då de tidiga studierna som gjorts mestadels har skett i 
skolor. Den kvantitativa studie de genomfört bekräftar att ledarskapet i företaget är 
viktigt för motivationen hos medarbetarna och att om de psykologiska behoven är 
uppfyllda har ledaren stora fördelar då det i slutändan kan påverka organisationens 
resultat positivt (Chiniara & Bentein, 2016). 
 
Ett yrke där monetära incitament används är fastighetsmäklaryrket (Lee, 2012). 
Arvodet för en fastighetsmäklare beräknas efter en viss procent på köpeskillingen 
som kallas för provision. Det innebär att yrket inte bär med sig en garanterad lön 
(Fastighetsmäklarlag (2011:666), 2011). Analyser visar att nästan lika många som 
registrerar sig som mäklare varje år, avregistrerar sig (Mäklarsamfundet, 2014). Att 
personalomsättningen är hög är inte önskvärt (Ozola, 2014). En hög 
personalomsättning är negativt för organisationen, både på grund av att det går åt 
mycket resurser i form av tid och pengar och att det stör de sociala processerna på 
arbetsplatsen. Därför vill man hålla personalomsättningen så låg som möjligt. Hög 
personalomsättning är negativt för lönsamhet, arbetskraftens prestationer och 
produktivitet (Ozola, 2014). Eftersom motivation har positiv effekt på de nämnda 
begreppen så visar det indirekt att det skulle kunna finnas en avsaknad av 
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motivation i en bransch där personalomsättningen är hög (Ryan & Deci, 1985; Ryan 
& Deci, 2000; Robinson et al., 2012).  
 
Sett till vad forskningen (Ryan & Deci, 1985; Ryan & Deci, 2000; Robinson et al., 
2012) säger så är intern motivation mer effektivt för arbetstillfredsställelse och 
prestationer, än extern motivation. Då fastighetsmäklare har en hög grad av extern 
motivation, i form av provision, är motivationen inte, enligt forskningen, den mest 
effektiva i ett långsiktigt perspektiv (Ryan & Deci, 1985; Ryan & Deci, 2000; 
Robinson et al., 2012). Eftersom ledaren har en stor betydelse för hur motiverade 
medarbetarna är (Lornudd, Tafvelin, von Thiele Schwarz & Bergman, 2015; Schimdt, 
Loerbroks, Herr, Wilson, Jarczok, Litaker, Mauss, Bosch & Fischer, 2014), så kan 
det finnas en brist av effektivt situationsanpassat ledarskapsbeteende i den här 
branschen (Hersey et al., 1979). Trots att vi vet att ledarens beteenden har stor 
inverkan på vilken motivation medarbetarna känner (Lornudd, Tafvelin, von Thiele 
Schwarz & Bergman, 2015; Schimdt, Loerbroks, Herr, Wilson, Jarczok, Litaker, 
Mauss, Bosch & Fischer, 2014), och att intern motivation är effektivare i längden 
(Ryan & Deci, 1985; Ryan & Deci, 2000; Robinson et al., 2012; Hersey et al., 1979), 
så vet vi inte hur det skall implementeras i en bransch där extern motivation är en 
betydande del av arbetet, så som i fastighetsmäklarbranschen. 

1.3 Frågeställning 
Vilken betydelse har ledarens situationsanpassade ledarskapsbeteenden för 
medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen? 
 

 
Figur 1. Modellen förtydligar vår frågeställning som handlar om att vi vill ta reda på 
betydelsen av ledarens situationsanpassade ledarskapsbeteenden för 
medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att förklara ledarens situationsanpassade ledarskap och dess 
betydelse på medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. 



 

6 
 

  



 

7 
 

2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi utgår ifrån och som skapar vår referensram. 
Vi har valt att arbeta med en teori för ledarskap, de så kallade situationsanpassade 
ledarskapsbeteendena, samt en teori om motivation, vilken delar in motivation i 
interna och externa motivationsfaktorer. Det är med hjälp av referensramen vi 
senare diskuterar och analyserar vårt empiriska material.  

2.1 Ledarskapsbeteenden 
Ledarskap är ett begrepp och kan utövas och betraktas på många sätt. Det finns tre 
huvudvariabler som alla har stor betydelse för ledarskap-följarnas karaktär, ledarens 
karaktär och situationens karaktär (Yukl, 2012). En del tror att en person ofta är född 
till att vara ledare, en del tror att alla kan öva sig till att bli en ledare. Gary Yukl 
(2012) delar upp ledarskapsforskningen i olika kategorier: egenskapsperspektivet, 
beteendeperspektivet, makt-inflytandeperspektivet, situationsanpassade 
perspektivet och ett kombinerat perspektiv. 
 
I den här studien används ett beteendeperspektiv för att studera vad en ledare gör 
och hur han eller hon agerar. Det utforskas kring hur ledaren använder handlingar 
och aktiviteter i det dagliga arbetet och vilken typ av beteenden man prioriterar. Det 
handlar till viss del om hur mycket tid som läggs på att värna om att bygga och 
underhålla relationer, vad som delegeras och beslut om vad som behöver förändras 
(Ryan & Deci, 2000; Yukl, 2012). 
 
Gary Yukl (2012) delar in ledarskapsbeteenden i kategorier: 

- Uppgiftsorienterade beteenden 
- Relationsorienterade beteenden 
- Förändringorienterade beteenden 
- Deltagande ledarskap 
- Transformativt ledarskap 
- Externa ledarskapsbeteenden 

 
I den här studien studeras uppgifts- och relationsorienterade ledarskapsbeteenden 
då de är ett begreppspar som oftast studeras tillsammans (Ryan & Deci, 2000; Yukl, 
2012). Det gör vi för att kunna använda situationsanpassat ledarskap, som är en 
teori om hur man använder de här två kategorierna av beteenden i förhållande till 
varandra (Hersey & Blanchard, 1972). 

2.2 Uppgiftsorienterat beteendeperspektiv 
Uppgiftsorienterade beteenden är de som handlar om att delegera arbete, planera 
aktiviteter och andra beteenden som behövs för att lösa en uppgift (Ryan & Deci, 
2000; Yukl, 2012). Ofta studeras uppgifts- och relationsorienterade beteenden 
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tillsammans (Yukl, 2012) då de enligt flera undersökningar båda har en viktig roll i ett 
effektivt ledarskap (Bowers & Seashore, 1966; Fleishman, 1953; House, 1971; 
Misumi & Peterson, 1985; Taylor & Bowers, 1972). De uppgiftsorienterade 
beteendena leder till att ett arbete blir gjort och till en viss kvalitet. I forskning kallas 
den kategori av beteenden ibland initiera struktur (House, 1971) men i vår uppsats 
har vi valt att benämna det uppgiftsorienterade beteenden, då vi anser att det är mer 
beskrivande. Att delegera är nödvändigt för att medarbetarna skall veta vad de ska 
göra och att sätta mål visar vad som förväntas, det är uppgiftsorienterade beteenden 
som syftar till att klargöra för medarbetarna vad som skall göras. Kontrollerande 
uppgiftsorienterade beteenden går ut på att observera processer, kontrollera resultat 
och informera om hur arbetet fortskrider-om man når målen eller inte. Beteendena är 
också viktiga för en ledares struktur, då denne är ansvarig för att uppgifterna skall bli 
genomförda på rätt sätt. Det handlar om struktur, planering och genomförande (Yukl, 
2012). 

2.2.1 Uppgiftsorienterat beteendeperspektiv och dess effekter 
Uppgiftsorienterat beteende är ofta en envägskommunikation, det är en handling 
som ledaren gör för att styra medarbetaren i en riktning (Yukl, 2012). Fokus ligger på 
att uppgiften skall tas från punkt A till punkt B och inte på medarbetarens känslor och 
välmående. Det är effektivt om arbetsuppgiften är relativt enkel och medarbetaren 
behöver instruktioner för att klara lösa ut uppgiften. Då man arbetar med att planera 
och förklara varför medarbetarna skall utföra vissa handlingar leder även den typen 
av uppgiftsorienterade ledarbeteenden, som inte är en direkt delegering av arbete, 
till att uppgiften blir utförd. Regler och direktiv görs medvetna och får på det sättet 
medarbetarna att handla så som önskat. Det är viktigt för en effektiv ledare, att ha 
viss styrning över medarbetarnas handlande. Det är svårt att få flera följare att 
arbeta mot samma mål om det inte finns visst fokus på uppgiften samt att ledaren 
planerar och styr i en riktning (Yukl, 2012). 

2.2.2 Hur ledare kan arbeta med uppgiftsorienterade beteenden 
En effektiv ledare måste ha en viss delaktighet i den huvudsakliga uppgiften som 
skall genomföras, i ett tillverkande företag är det oftast produktionen (Yukl, 2012). 
Ledaren kan med fördel använda sig av tre typer av uppgiftsorienterade beteenden: 
 

- Planera arbetsaktiviteter 
- Klargöra roller och mål 
- Kontrollera verksamheten och prestationen 

 
Att planera arbetsaktiviteter är viktigt för att skapa struktur och klargöra vem som ska 
göra vad, hur det ska göras och när det ska göras. Det gäller både för 
korttidsplanering, så som vad vi skall göra imorgon, och långtidsplanering. Det kan 
gälla hur ett mål skall nås eller fatta beslut om hur prioriteringar skall göras i 
fortsättningen. Det handlar mycket om att schemalägga, bestämma strategier, 
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organisera och fördela arbetet. Den här typen av planering sker ofta över tid och 
innehåller mycket analyserande för att nå fram till beslut. Det bör identifieras vad 
som behöver göras och i vilken ordning. Dessutom behövs tidsåtgång och 
resursåtgång uppskattas samt hur man skall gå tillväga för att nå målet (Yukl, 2012). 
 
Att klargöra roller och mål handlar om att tillhandahålla information (Yukl, 2012). Det 
skall kommuniceras ut vad som skall göras och på vilket sätt. Det kan vara bra att 
förklara varför något skall göras, för att få medarbetarna att bli mer engagerade 
genom förståelse. Det är även viktigt att förklara vad som skall prioriteras och påvisa 
ansvarsområden så att medarbetarna har förståelse och är väl insatta. Ibland sker 
förändringar och byten och det är då till fördel att vara insatt så att man lätt kan ta 
över någon annans ansvarsområde. Slutligen är det viktigt att sätta upp mål och 
deadlines för att styra när uppgiften bör vara klar. Målen bör vara utmanande men 
uppnåbara. Att sätta upp prestationsmål ökar dessutom motivationen till att utföra 
uppgiften (Ryan & Deci, 2000; Yukl, 2012). 
 
Som ledare bör man, för att ta sitt ansvar, kontrollera verksamheten och 
prestationerna (Yukl, 2012). En ledare behöver kontrollera för att kunna utvärdera 
och analysera arbetet och se vad man skall prioritera att förbättra. Det går att 
kontrollera på många olika nivåer, allt ifrån hur den generella processen ser ut till hur 
den enskilde medarbetaren arbetar. En medarbetare med mindre kompetens 
behöver ofta mer kontroll än den som har mer kompetens för att ledaren skall kunna 
bidra med stöttning och instruktioner. Det går att kontrollera på många olika sätt. 
Ledaren kan exempelvis sätta upp övervakningskameror och observera 
medarbetarna, titta på de färdiga resultaten, kontrollera rapporter och data eller 
kommunicera med medarbetare. Det går att med fördel jämföra vad man planerat, 
så som en budget, med vad utkomsten faktiskt blev för att se om man följer plan och 
kunna vidta åtgärder om man inte gör det (Yukl, 2012).  

2.3 Relationsorienterat beteendeperspektiv  
Relationsorienterade beteenden bidrar till relationer på olika sätt (Ryan & Deci, 2000; 
Yukl, 2012). Det kan vara att bygga förtroende utåt, lära känna medarbetarna, stötta 
medarbetarna eller att bygga en teamkänsla i arbetslaget. Forskning har visat att en 
effektiv ledare bryr sig mycket om både produktionen och medarbetarna (Yukl, 
2012). För att nå resultat behövs arbetskraft och medarbetare och dessa behöver 
göra vad som förväntas av dem. Relationsorienterade beteenden handlar om att 
lyssna på medarbetarna, hjälpa dem med problem, stötta och hantera relationer. 
Gruppen av beteenden har också kallats beaktande i studier (Yukl 2012) eller 
stödjande (Sharma & Pearsall, 2016). Dock benämner vi det i denna uppsats 
relationsorienterade beteenden, då vi anser att det är mest beskrivande. Rafferty & 
Griffin (2006) menar att den här sortens ledarskap innehåller beteenden som visar 
på att ledaren visar empatiskt stöd, sympati och gillande för sina medarbetare. En 
sådan ledare bryr sig om sina medarbetare (Rafferty & Griffin, 2006).  
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2.3.1 Relationsorienterat beteende och dess effekter 
Relationsorienterade beteenden har sedan tidigare visat sig ha positiva effekter på 
medarbetarnas välbefinnande (Lornudd, Tafvelin, von Thiele Schwarzac & Bergman, 
2015), arbetstillfredsställelse (Rafferty & Griffin, 2006) och prestation (Sharma & 
Pearshall, 2016). Företag med ledare som utövar sådana beteenden har färre 
sjukskrivningar, mindre problem med ångest hos medarbetarna samt att de är 
mindre stressade (Lornudd et al.,  2015). 
 
En chef med god relation till sina medarbetare är positivt för en organisation 
(Chiniara & Bentein 2016). Det skapar en säker och rättvis plats och målet är att 
medarbetarna skall kunna känna sig bekväma, att de kan vara sig själva och att de 
får god kontakt med kollegor. Det främjar ett klimat där man har självförtroendet att 
ta egna beslut, utveckla nya kunskaper och ta initiativ som kan gynna organisationen 
(Chiniara & Bentein 2016). 
 
Forskning har visat att relationsorienterade beteenden hos ledaren är viktigt för 
medarbetarnas självupplevda hälsa (Schmidt et al., 2014). Det kan bero på att en 
stöttande och empatisk ledare kan skapa ett bra arbetsklimat med begränsad stress 
(Schmidt et al., 2014). Det kan även bero på att välmående kommer utav att 
medarbetarna får stöd och därför klarar sig från stressande inflytanden eller 
händelser (Raferty & Griffin, 2006). Stress kan orsakas av att det ställs orimliga krav 
på medarbetaren, att vara väldigt kritisk mot medarbetaren och pressa han eller 
henne att arbeta snabbare. Relationsorienterade beteenden är en annan sorts 
beteenden då man istället arbetar med att stötta och göra det bra för medarbetaren. 
Dessutom minskar risken för att medarbetare med en stödjande och vänlig ledare 
drabbas av missbruksproblem, frånvaro från jobb och arbetsplatser med den här 
typen av ledare har även mindre personalomsättning (Yukl, 2012). 

2.3.2 Hur ledare kan arbeta med relationsorienterade beteenden 
Yukl (2012) ger tips på hur man kan utföra relationsorienterade beteenden. En 
ledare behöver inte använda alla för att vara effektiv men att använda några utav 
dem är fördelaktigt. Yukl delar in de beteenden och tips han ger i tre grupper: 
 

- Stödjande beteenden 
- Utvecklande beteenden 
- Förseelse med beröm och erkännande 

 
De stödjande beteendena är de grundläggande för att bilda relationer och få 
acceptans från medarbetarna (Ryan & Deci, 2000; Yukl, 2012). Det är beteenden 
som kan utföras i det dagliga arbetet och handlar mycket om bemötande. Ledaren 
kan visa att man accepterar och tycker om medarbetaren (Yukl,2012). Eftersom 
medarbetaren är mer känslig för vad hans eller hennes ledare tycker om en så är det 
effektivt för det psykiska välmåendet att få ett positivt bemötande med en chef som 
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bryr sig, än en chef som bestraffar och inte visar några positiva känslor för sina 
medarbetare. Speciellt när en medarbetare är orolig eller har stött på problem är det 
viktigt att dennes ledare finns där och lyssnar, visar sympati och om möjligt hjälper 
och coachar personen ur situationen, om intresset finns för att arbeta med stödjande 
beteende. Det kan reducera stressen hos medarbetaren. Även om problemen är 
personliga, så som problem i familjen eller liknande, är det till hjälp att försöka visa 
att man som ledare finns där för hjälp och support. Relationen blir på det viset mer 
personlig och man arbetar, och gör sitt bästa, mycket hellre för någon som bryr sig 
om och är vänlig mot en, än mot någon som inte gör det. Det handlar också mycket 
om att få medarbetaren att känna självförtroende och att personen är en viktig del av 
organisationen. Då svåra uppgifter delegeras bör ledaren visa förtroende för att 
medarbetaren klarar av det och om något skulle gå fel är det viktigt att ta det med 
lugn och inte bli arg. Ledaren kan förklara att det är en del av att utvecklas, att göra 
lite fel på vägen (Yukl, 2012). 
 
Utvecklande beteenden är oftast att anse som relationsorienterade beteenden även 
om det skulle kunna kategoriseras som uppgiftsorienterade beteenden då man 
exempelvis lär medarbetaren något i syfte att klara av en viss uppgift (Yukl, 2012). 
Dock handlar det i stort om att coacha, vägleda och utveckla medarbetaren för att 
han eller hon skall känna sig viktig och uppnå arbetstillfredsställelse. Att 
medarbetaren är kompetent påverkar även företaget positivt genom att man kan 
delegera fler och svårare uppgifter och prestationerna kan väntas bli högre. Yukl 
(2012) ger riktlinjer för att utveckla sina medarbetare. Han menar att ledaren skall 
visa att han eller hon bryr sig om att medarbetaren utvecklas och att intresset är 
genuint och engagerat är viktigt för att medarbetaren skall känna inspiration att 
utvecklas och själv vilja lära sig nya saker. Det är viktigt att ha tålamod i utvecklande 
processer. En ledare bör inte förvänta sig att medarbetaren lär sig över en natt utan 
kan behöva hjälp på vägen och att det kan ta tid. Glöms det här av är det lätt att 
frustration och otålighet visar sig från ledaren, något som är förödande för relationen 
mellan ledare och medarbetare (Yukl, 2012). 
 
För att medarbetaren skall känna att ledaren stödjer honom eller henne kan ledaren 
erbjuda karriär tips och på så sätt visa att man bryr sig och vill att medarbetaren skall 
hamna rätt (Yukl, 2012). Ofta har ledaren en större inblick i möjligheterna och 
kanske även mer erfarenhet, så det kan betyda mycket för medarbetaren att kunna 
ta vägledning av honom eller henne. Ledaren kan även delegera utmanande 
uppgifter som kan komma att utveckla medarbetaren genom nya erfarenheter. Om 
medarbetaren får en utmaning så lär han eller hon sig ofta att tänka lite längre och 
görs det bra kan det vara både utvecklande för medarbetaren och avlastande för 
ledaren. Ledaren kan även uppmuntra till att medarbetaren skall delta i aktiviteter där 
han eller hon har chans att lära sig och utvecklas. Det kan en ledare göra genom att 
underlätta för medarbetaren att gå på kurser, föredrag och liknande aktiviteter som 
kan utveckla hans eller hennes karriär eller kunskaper. Även att uppmuntra 
medarbetaren till att ta hjälp av sina kollegor kan hjälpa för att utvecklas. Kollegor 
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kan vara en värdefull källa till kunskap då vi alla besitter olika kunskaper och att 
ledaren påpekar det kan göra att man hjälper och använder sig mer av varandra. 
Ledaren kan även prata gott, och informera andra, om medarbetares kompetenser 
och expertiser för att hjälpa dem nätverka inom företaget och på så sätt möjliggöra 
att medarbetarens kompetens utnyttjas där den behövs (Yukl, 2012). 
 
Förseelse med beröm och erkännande kan förstärka ett positivt beteende eller 
handling av en medarbetare (Yukl, 2012). Det kan även utföras av andra än ledaren 
och har även då positiva effekter på de beteenden som styrks. Även den här 
gruppen av beteenden kan kategoriseras både som relations- och 
uppgiftsorienterade, beroende på i vilket syfte de görs. De beteenden som 
presenteras i det närmaste syftar till att visa medarbetaren erkännande ur ett 
relationsorienterat synsätt (Yukl, 2012). 
 
Det finns tre former av erkännande: beröm, belöning och erkännande ceremonier 
(Yukl, 2012). Beröm är muntligt och den enklaste formen av erkännande, men kan 
vara väldigt stärkande för medarbetaren ändå. Belöningar är ofta formella och består 
av något konkret. Det kan vara en symbol för att man gjort något bra, i form av en 
medalj, diplom eller löneökning, eller något mer informellt och spontant för att 
uppmuntra något medarbetaren gjort, då kanske i form av en blomma eller en flaska 
vin. Erkännande ceremonier används för att visa erkännande inför organisationen 
och har ofta en stark symbolik. Det kan vara bestämda ritualer som är traditionella i 
företaget och kanske utdelas även en belöning i sammanhanget (Yukl, 2012). 
 
När en ledare använder sig av beröm, belöningar och ceremonier är det viktigt att 
han eller hon tänker på hur den gör det, för att det skall ge bästa effekt (Yukl, 2012). 
Att ge erkännande för flera olika sorts prestationer kan vara effektivt. Det kan vara 
värt att berömma ett utförande i en process för att uppmuntra det, exempelvis att 
medarbetaren gjort personligt uppoffrande, varit extra produktiv eller tagit eget 
initiativ till något. Att en medarbetare förbättrat sin prestationsförmåga är också värt 
att uppmuntra då detta stärker medarbetarens självförtroende och motivation att 
fortsätta att utvecklas. Det är bra att uppmuntra många olika sorts prestationer, och 
då inte bara de som syns på årsredovisningen eller på annat sätt är tydliga. Ledaren 
bör ge erkännande även för mindre prestationer, då de kan vara nog så viktiga för 
företaget. Även att olika personer får erkännande är viktigt, så att inte bara de högst 
presterande uppmärksammas. Det kan skapa konkurrens mellan medarbetarna och 
det kan i sin tur ge negativa sidoeffekter, t ex att man inte hjälper varandra som 
kollegor (Yukl, 2012). 

2.4 Situationsanpassat ledarskapsbeteende 
De flesta ledare använder sig av både uppgifts- och relationsorienterade 
ledarskapsbeteenden, men det som varierar är hur mycket av varje man använder 
sig av (Hersey & Blanchard, 1972). Exempelvis i militär verksamhet används en hög 
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grad av uppgiftsorienterade beteenden och en lägre grad av relationsorienterade 
beteenden, där tydliga order ges med hela handen och det fokuseras mycket lite på 
relationerna. Hersey & Blanchard (1972) har med sin teori om situationsanpassat 
ledarskap visat på att användandet av uppgifts- eller relationsorienterat kan sättas in 
på skalor och att i olika situationer kan det användas mer eller mindre utav de två 
typerna av beteendena. De pratar om medarbetarens “mognad”, vilket syftar till att 
vara en beskrivning av hur mycket kompetens och engagemang en medarbetare har 
i arbetet. Det används för att beskriva att ju mer mogen en medarbetare är, desto 
mer relationsorienterade- och mindre uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden bör 
användas för att nå bästa prestation. Om medarbetaren däremot är omogen i arbetet 
behöver han eller hon mer uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden för att prestera. 
Det betyder att den som kan sitt arbete bra, bör ha mer tillgång till coachning och 
stöd av sin ledare, men inte så mycket instruktioner medan ledaren för den som är 
helt ny, exempelvis, borde lägga mer tid på att instruera och förklara än att bygga 
relation och arbeta för att medarbetaren skall känna sig självständig. Ledarens 
uppgift i den här teorin är att anpassa ledarskapet efter medarbetarens kompetens 
och engagemang (Hersey, Blanchard & Natemeyer; 1979; Hersey, Blanchard & 
Johnson, 2000; Thompsson & Vecchio, 2009; Wright, 2017).  

2.4.1 Fyra ledarskapsstilar i situationsanpassat ledarskap 
Beroende på hur mogen medarbetaren är så kan ledaren anpassa sitt ledarskap till 
denne för att nå högsta möjliga effektivitet (Hersey et al., 1979; Hersey et al., 2000). 
Situationsanpassat ledarskap har därför delats in i fyra ledarskapsstilar för att kunna 
kategorisera lämplig relation av uppgifts- och relationsorienterat ledarskap till 
medarbetarens mognad: 
 

- Styrande 
- Coachande 
- Stödjande 
- Delegerande 

 
Den styrande ledarskapsstilen passar för en medarbetare som är ovillig och inte kan 
ta ansvar, det vill säga inte har tillräcklig kompetens, för arbetet och behöver klara 
direktiv om vad som skall göras (Hersey et al., 1979; Hersey et al., 2000). Det är en 
ledarskapsstil som innebär mycket instruktioner och man styr medarbetaren i fråga 
om hur, vad, var och när denne skall utföra handlingar. Man använder mycket 
uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden och lite relationsorienterade 
ledarskapsbeteenden (Hersey et al., 1979; Hersey et al., 2000). 
 
Den coachande ledarskapsstilen passar när medarbetaren har låg till måttlig 
mognad (Hersey et al., 1979). De här medarbetarna är villiga, men har inte möjlighet 
att ta ansvar för arbetet och behöver därför en del uppgiftsorienterade 
ledarskapsbeteenden från sin ledare, men även relationsorienterat 
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ledarskapsbeteende för att behålla entusiasmen. Med den här ledarskapsstilen 
använder man därför både mycket uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden och 
mycket relationsorienterade ledarskapsbeteenden (Hersey et al., 1979). 
 
Med en stödjande ledarskapsstil anpassar ledaren sitt ledarskap till medarbetaren 
som har möjlighet men saknar självförtroende eller entusiasm att ta ansvar för 
arbetet (Hersey et al., 1979). Man har med andra ord måttlig till hög mognad. Därför 
använder ledaren mycket relationsorienterat ledarskapsbeteende, i syfte att stärka 
självförtroendet eller entusiasmen hos medarbetaren, och lite uppgiftsorienterade 
ledarskapsbeteenden (Hersey et al., 1979). 
 
För den medarbetare med hög mognad, alltså både har kunskaper, möjligheter och 
är tillräckligt motiverad till att ta ansvar för arbetsuppgifterna så används med fördel 
den delegerande ledarskapsstilen (Hersey et al., 1979). Med den här 
ledarskapsstilen delegerar man ansvaret så att medarbetaren själv får bestämma 
hur, vad, var och när man skall utföra arbetsuppgiften. De här medarbetarna är 
självständiga och därför kan ledaren använda en väldigt låg grad av både uppgifts- 
och relationsorienterade ledarskapsbeteenden (Hersey et al., 1979). 

2.5 Motivation 
Vitalt för att känna motivation är att man ser en relation mellan hur du handlar och 
beter dig och vad man önskar för resultat av det (Deci 1996). Ryan & Deci (2000) 
har gjort studier om motivation och grundat Self Determination theory som bland 
annat behandlar möjligheten till att dela upp begreppet motivation i olika kategorier. 
Huvudkategorierna kallas intern och extern motivation och visar vilken drivkraft 
motivationen kommer ifrån och som skiljer de olika kategorierna åt. Intern motivation 
kommer från en inre drivkraft, vilja och nyfikenhet att göra eller lära sig något 
(Rozental, 2015; Ryan & Deci, 2000). Extern motivation driver människan till 
handling genom yttre påtryckningar och belöningar. Enligt Self Determination theory 
är den interna motivationen mest effektiv och påverkas av hur självständig personen 
i fråga känner sig (Ryan & Deci, 2000). Moran, Diefendorff, Kim & Liu (2012) har 
byggt på Ryan & Decis teori och forskat i vilka motivationsfaktorer som har störst 
påverkan på olika organisationsfaktorer: behovstillfredsställelse, arbetsmiljö och 
arbetsprestation. Resultatet gav att även de påverkas i högre grad positivt av interna 
än externa motivationsfaktorer (Moran et al., 2012). 

2.5.1 Intern motivation 
Studier visar att människan bara utför handlingar för att få en belöning (Ryan & Deci, 
2000). Exempel på det är att du arbetar för att få pengar och äter för att bli mätt och 
fungera eller för att det smakar gott. Dock har senare upptäckter gjorts gällande att 
människan verkar utföra handlingar av andra anledningar också. En handling i sig 
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kan även den vara tillfredsställande för en individ, utan hänsyn till vad belöningen är 
(Ryan & Deci, 2000). 
 
Intern motivation grundar sig på en inneboende lust att att göra något som leder till 
tillfredsställelse (Deci & Flaste, 1996; Ryan och Deci, 2000). Det kan vara för att en 
person tycker handlingen är rolig att utföra eller ser den som en utmaning, men det 
som är signifikant är att inre motivation inte kommer utav några påtryckningar, 
belöningar eller yttre stimulin. Det är en sorts relation mellan individen och en 
aktivitet. Vissa aktiviteter tycker man är roliga och vissa tycker man inte om. Det 
kommer från barnsben, att handlingar utförs utan att ta hänsyn till vad andra vill och 
bara handlar på eget intresse utan att ta hänsyn till konsekvenserna (Deci & Flaste, 
1996; Ryan & Deci, 2000).  
 
Förändringar i intern motivation kan ske på olika sätt (Deci & Ryan, 2000). Den 
påverkas av känsla av självstyrande och självständighet eller känsla av kompetens. 
Förändring i upplevt självstyrande och självständighet eller upplevd kompetens ger 
således förändring i den interna motivationen (Deci & Ryan, 2000; Vallerand & 
Bissonnette, 1992) och därmed även prestation i uppgiften (Chiniara & Bentein 
2016). Det verkar som det går att med hjälp av externa motivationsfaktorer, som 
belöningar och beröm, stärka den interna motivationen. Motsvarande så kan mer 
negativa yttre påtryckningar som deadlines, hot och konkurrens minska den interna 
motivationen (Deci & Ryan, 2000; Bear, Slaughter, Mantz & Farley-Ripple, 2017; 
Ryan & Deci, 2000). Det beror på att det sker ett skifte då en person känner sig 
kontrollerad och börjar känna att de utför handlingen för en extern anledning, istället 
för att utföra den av eget intresse (Bear et al., 2017; Deci & Ryan, 2000). 
 
En extern motivationsfaktor som det forskats om och som påverkar den interna 
motivationen är feedback (Deci & Ryan, 2000). Feedback kan komma i positiv eller 
negativ form och ger en känsla av hur kompetent man är som mottagare (Deci & 
Ryan, 2000). Enligt Deci & Ryan (2000) är att känna kompetens en viktig byggsten 
för att nå intern motivation och därför påverkas även motivationen av feedback. 
Negativ feedback gör att en person kan känna sig mindre kompetent medan positiv 
feedback gör att man känner sig mer kompetent. Dock gör positiv feedback endast 
skillnad då individen känner sig ansvarig för det som feedbacken ges på (Deci & 
Ryan, 2000). 
 
Vilken relation vi har till omgivningen och personerna i den, har också påverkan på 
intern motivation (Deci & Ryan, 2000). Det kommer från när vi var unga och kände 
trygghet nära en förälder och därför kunde leva ut vår lusta. Stöttning och goda 
relationer får oss att bli mer självständiga och studenter med en varm och 
omhändertagande lärare har visat större grad av intern motivation (Deci & Ryan, 
2000). Det har även visat sig att ledare som engagerat sig i coachning och 
mentorskap åt sina medarbetare bidrar med känsla av kompetens och därmed även 
ökar den interna motivationen. Det är dock svårt att avgöra om motivationen som 
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uppstår i den nämnda situationen uppstår på grund av känslan att de har kompetens 
eller på grund av att de tycker om ledaren och vill erhålla ledarens gillande. I det 
senare fallet hade man kategoriserat det som en extern motivationsfaktor istället 
(Graves, Sarkis & Shu, 2013). 
 
I jämförelse med om en handling utförs på grund av att någon säger att man måste, 
att man får en belöning eller liknande, så utförs handlingen med större engagemang 
om det finns ett eget intresse i utförandet (Deci, 1996). Det har visat sig i forskning 
(Deci, 1996) att en person kan göra sämre ifrån sig om han eller hon vet att den gör 
det för ett incitament, än om han eller hon inte vet om vad det skall leda till. Speciellt 
mer komplicerade handlingar, som kräver koncentration, problemlösning och 
kreativitet, verkar utföras med bättre resultat om motivationen är intern istället för 
extern. Om individen drivs av intern motivation, blir dessutom externa 
motivationsfaktorer, så som incitament, mindre effektiva. Medarbetaren kommer ha 
mer utbyte av att utföra handlingen och känna mer tillfredsställelse, vilket ökar hans 
eller hennes välmående (Bear et al., 2017; Deci & Ryan, 2000). 
 
Intern motivation har positiva psykologiska effekter på lärande, prestation och 
välmående (Bear et al., 2017; Deci & Ryan, 2000). Då intern motivation kommer av 
att personen i fråga tycker att handlingen är rolig eller tillfredsställande i sig, så leder 
intern motivation till att han eller hon utför handlingen med aktivt engagemang. Om 
man utför en handling med högt engagemang så blir den ofta mer genomtänkt och 
prestationen blir högre, än om man har lågt engagemang. Graden av engagemang 
påverkas av graden av tillfredsställelse en person känner av att utföra uppgiften 
(Deci & Ryan, 2000).  

2.5.2 Extern motivation 
De flesta aktiviteter människor utför beror på externa motivationsfaktorer, han eller 
hon gör det för att nå någonting, eller för att slippa något negativt (Ryan & Deci, 
2000). Extern motivation grundar sig delvis på upplevelser i barndomen. Barnet utför 
handlingar för att en förälder inte skall bli arg eller för att få beröm och belöning. I 
skolan verkar det som att den interna motivationen elever känner minskar för varje 
årskurs medan den externa motivationen ökar. Det kan bero på att många aktiviteter 
i skolan inte är designade för att vara intressanta på ett internt plan, men det kan bli 
ett problem då det krävs externa faktorer för att eleverna faktiskt skall ta till sig 
kunskapen. Möjligheten att få ett arbete i framtiden, att undvika tillsägelse av en 
förälder och betyg är alla externa motivationsfaktorer som kan motivera en elev trots 
att de är av olika slag (Ryan & Deci, 2000). 
 
Extern motivation kan delas upp i kategorier som baseras på i vilken grad en person 
handlar för sin egen skull och i vilken grad han eller hon handlar för någon yttre 
påtryckning (Ryan & Deci, 2000). De här beteendena upplevs som externt 
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kontrollerade. Ryan & Deci (2000) har delat upp externa motivationsfaktorer i 
underkategorier: 
 

- Extern reglering 
- Introjektion 
- Identifikation 
- Integration 

 
Extern reglering är beteenden som sker av yttre påtryckning och man handlar endast 
för att tillfredsställa ett externt behov (Ryan & Deci, 2000). Introjektion är även det en 
kategori som styrs av yttre påtryckning men i form av att en person känner att han 
eller hon måste handla för att undvika ångest, skuld eller att det är självförstärkande. 
I den tredje kategorin, identifikation, har personen identifierat sig med att handlingen 
ger en nytta för honom eller henne på ett personligt plan men känner inte inre lust 
och glädje så som den interna motivationen gör. Integration är den kategori som är 
mest lik intern motivation och betyder att individen själv sätter upp den press som 
krävs för att utföra handlingen. Personen kan sätta upp mål för sig själv och bygger 
värde i att nå dem, då är det fråga om integration (Ryan & Deci, 2000). 
 
De fyra kan sättas in på en skala där extern reglering ligger närmast att vara helt 
omotiverad och inte känna någon lust inför handlingen och integration ligger närmast 
de interna motivationsfaktorerna och i hög grad involverar personligt intresse. Ryan 
& Deci (2000) har gjort en modell över de olika kategorierna av motivation som visas 
nedan.

 
(Ryan & Deci 2000, Figur 2) 
Modellen visar hur man kan dela upp extern motivation i fyra underkategorier som 
ligger på en skala från “omotiverad” till “internt motiverad”. Nedanför beskrivs 
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kategorierna kort och längst ned i figuren kan man se vilken upplevd källa av 
orsakssammanhang varje kategori av extern motivation har grundas i. 
 
Då företag och organisationer oftast har krav på sina medarbetare att de skall utföra 
handlingar, tillämpas ofta belöningar i olika former för att motivera till att utföra dem 
(Selarta, Nordström, Kuvaas & Takemurad, 2008; Yoon et al., 2015). Det är ett 
typiskt exempel på externa motivationsfaktorer och ökar chansen att medarbetaren 
skall utföra handlingen. Om medarbetaren dessutom vet vad han eller hon har att 
förvänta sig för belöning, ökar prestationen i uppgiftens utförande. Kreativiteten 
påverkas inte direkt av externa belöningar. Snarare minskar sannolikheten att 
individen skall utföra kreativa handlingar om han eller hon erbjuds belöningar 
(Selarta, Nordström, Kuvaas & Takemurad, 2008; Yoon et al., 2015). En person vill 
helt enkelt ta kortaste vägen till målet, när det finns en belöning eller påtryckning för 
att nå dit (Deci & Flaste, 1996). Däremot kan kreativiteten påverkas indirekt genom 
att åtagandet till kreativitet i arbetet blir större när belöningen förväntas vara 
betydelsefull (Yoon et al., 2015).  
 
Det verkar som att interna motivationsfaktorer har större effekt på prestationer än 
externa motivationsfaktorer (Kuvaas, Buch, Weibel, Dysvik & Nerstad, 2017). I 
samband med forskning om externa motivationsfaktorer och dess effekter har ett 
uttryck framkommit: “Pay-for-individual-performance”. Det innebär att genom att 
tillföra extern motivation betalas medarbetaren för att han eller hon skall genomföra 
en uppgift men motivationsfaktorn gynnar inte kommande uppgifter utan det är just 
den enskilda uppgiften, han eller hon belönas för, som medarbetaren kommer bli 
motiverad till att genomföra (Kuvaas et al., 2017). Det betyder också att om ledaren 
slutar tillföra extern motivation, exempelvis i form av monetära belöningar, så 
kommer medarbetaren även sluta utföra dessa handlingar eftersom de upplever att 
det inte längre lönar sig (Kuuvas et al., 2017). 
 
Belöningar kan dock ha positiva effekter också. Enligt Self Determination Theory 
(Ryan & Deci, 2000) har intern motivation positiv effekt på hur kompetent en person 
känner sig. Men även externa motivationsfaktorer kan ha en sådan effekt. Precis 
som feedback har positiv effekt på intern motivation så får belöningar medarbetaren 
att känna att han eller hon gjort något bra och känslan av kompetens stärks hos 
medarbetaren. Om belöningen är prestationsbaserad anstränger sig också 
medarbetaren mer för att få ett resultat, om man jämför med en medarbetare som 
bara får feedback som bekräftelse. Dessutom leder en belöning till en högre grad 
intern motivation än bara feedback gör.(Eisenberger et al., 1999) 

2.6 Ledarskapsbeteenden och motivation 
Ledarens beteende har en stor roll i en medarbetares motivation (Olafsen, Deci & 
Halvari, 2018). En ledare som är stöttande, coachande och ser till vilka behov 
medarbetaren har främjar att medarbetaren känner sig självstyrande. En sådan 
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ledare, med relationsorienterat beteende, gör därför att medarbetarna har större 
förutsättningar för att känna intern motivation. Med reservation för att man måste ta 
hänsyn till hur kompetent och engagerad medarbetaren är (Olafsen, Deci & Halvari, 
2018), så verkar det därför vara effektivt att sträva efter dessa sorters beteenden för 
att nå så bra resultat som möjligt (Deci & Flaste, 1996; Baard et al., 2004; Olafsen et 
al., 2018). Även för medarbetarnas hälsa och välmående är det effektivt för en 
ledare att utöva denna sorts beteende, då intern motivation är positivt för välmåendet 
eftersom det tillfredsställer psykologiska behov hos medarbetaren (Olafsen et al., 
2018). För att, som ledare, kunna situationsanpassa sitt beteende är det viktigt att 
han eller hon förstår medarbetarens perspektiv och mognad. På det sättet kan man 
tillämpa en situationsanpassad ledarskapsstil och med relationsorienterade 
beteenden, så som att utmana medarbetaren med nya uppgifter eller använda 
honom eller henne i rätt situationer och genom detta stärka deras känsla av 
självstyrande och självständighet för att nå motivation (Olafsen et al., 2018). 
 

 
Figur 3. Modellen förklarar referensramen för den här uppsatsen som går ut på att 
ett situationsanpassat ledarskap har betydelse för motivation. Motivationen kan vara 
antingen intern eller extern beroende på vilken källa den kommer ifrån. 
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3. Metod 
I det här avsnittet presenteras de teoretiska och empiriska tillvägagångssätt vi 
arbetat med genom hela uppsatsen. Förklaring till våra val av teori och hur vi gått 
tillväga med litteraturstudien givs i detta avsnitt. Vi visar även hur vi gått tillväga för 
att samla in empiri och hur vi uppfyller validitet. Slutligen redovisas vår analysmetod 
och hinder vi stött på under arbetets gång. 

3.1 Metodstrategi/Vetenskaplig ansats 
En deduktiv ansats tar fasta på tydliga teoretiska föreställningar som sedan prövas 
på det empiriska materialet (Jacobsen, 2002). Den här strategin innebär att 
förväntningar och teori uppbådas för att vi sedan skall kunna samla in empiri för att 
se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). 
Eftersom vår uppfattning, vid början av arbetet, var att det redan finns mycket 
forskning kring ledarskap och motivation valde vi en deduktiv ansats för den här 
uppsatsen. Vi samlade in information om ledarskapsbeteenden, motivation och 
fastighetsmäklarbranschen för att kunna utforma ett operationaliseringsschema som 
grund för våra kvalitativa intervjuer. Genom en deduktiv metod kunde vi finna 
indikatorer utifrån teorin och på så sätt ställa de frågor som var väsentliga för vår 
uppsats syfte. Viss kritik mot en deduktiv ansats ges eftersom den oundvikligen kan 
leda till att forskaren endast letar efter information som han eller hon anser vara 
relevant. Det kan leda till begränsningar av informationstillgången och den viktigaste 
informationen kan i vissa fall förbises (Jacobsen, 2002). Vi har både före och under 
intervjuerna försökt vara så objektiva som möjligt trots att vi har en del förkunskap 
genom skapandet av vår teori. Vi har även försökt undvika att ställa ledande frågor 
för att utesluta att vi påverkar respondenterna till ett visst svar.  
 
Den här uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ metod. Genom att använda en sådan typ 
av metod kan forskarna bidra med en förståelse av ett visst fenomen och utöka den 
tolkningsrepertoar som är vetenskapen tillgänglig. Vi är intresserade av att förklara 
ett samband och av den anledningen ville vi genomföra kvalitativa intervjuer. 
Metoden är inte lika standardiserad som en kvantitativ metod, istället innehåller den 
ett stort mått av dynamik och flexibilitet för att ge ett stort utrymme för variationer i 
svar (Backman, 2016). Genom att ha närhet till respondenten kan vi också vid 
missförstånd eller andra frågetecken förklara för respondenten mer utförligt vad 
frågan innebär, i syfte att de ska prata om de områden som är intressanta för vår 
studie. För att undvika att närheten till respondenten utmynnar i att vi helt uppslukas 
av den enskilde respondentens bild av verkligheten, har undersökningen gjorts med 
nio stycken medarbetare fastighetsmäklare på två olika företag. 
 
En viss svårighet som kan uppkomma i samband med kvalitativ forskning är 
forskningens kvalitet genom dess transparens. Transparens ses i många fall som en 
förutsättning för att uppfylla kraven för kvalitet av en studie. I vår uppsats har vi 
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jobbat för att uppnå högsta möjliga transparens genom att redovisa hur och vad vi 
har gjort, främst i vårt metodavsnitt. Viss begränsning i avseende till transparens 
uppstår naturligt av att vi valt att hålla både företag och respondenter anonyma, men 
det är ett aktivt val vi gjort för att skydda våra respondenter. Vi anser att uttalanden 
om sin chef, som vi ber om i den här undersökningen, kan vara känsligt och att vi 
inte skulle få ärliga svar om det kom ut vem som sagt vad.  

3.2 Litteratursökning 

3.2.1 Litteraturstudie 
För insamling av den teoretiska delen har granskning av vetenskapliga artiklar skett 
vilka hämtats ur olika databaser som Google Scholar, OneSearch och DiVA. Sökord 
och begrepp för insamling av teori har varit: relation oriented leadership, task 
oriented leadership, situational leadership och motivation, både internal motivation 
och external motivation samt dess samband för att skapa en valid teori som ger 
uppsatsen mer kött på benen. Gamla uppsatser inom ämnet har behandlats för att 
öka kreativiteten och ge idéer om vilket upplägg uppsatsen har fått. Referenslistan 
på de gamla uppsatserna har studerats för att ge inspiration till litteratur och 
vetenskapliga artiklar som har varit relevanta och till nytta för den här uppsatsen. De 
böcker uppsatsen innefattar har lånats på Stadsbiblioteket i Halmstad eller 
biblioteket på Högskolan i Halmstad. 
 
Vi har använt oss av referenshanteringssystemet APA, American Pshycological 
Association. Med hjälp av det har vi kontrollerat vilken utformning som gäller för en 
viss typ av referens. Enligt APA skrivs hänvisningar i löpande text med information 
om författare och publiceringsår inom parantes. Referenshanteringssystemet är det 
mest utvecklade och det mest använda inom de olika stilar som utgör 
Harvardsystemet (Mattson & Örtenblad, 2008).  
 
Uppsatsen baseras delvis på sekundärdata. Det är data som skrivits av andra än 
den som ursprungligen gjort upptäckten (Alvehus, 2013; Björklund & Paulsson, 
2003). Den sekundärdata vi läst har vi styrkt med hjälp av originalverk och 
förstahandsrefererade böcker. Då den ursprunglige forskaren till en teori skrivit flera 
verk om samma teori, har vi valt att använda oss, i största utsträckning, av hans eller 
hennes senare verk. Det har vi gjort för att kunna tillämpa den senaste forskningen 
personen gjort på våran studie. Genomgående har vi försökt styrka alla avsnitt med 
flera källor. Om många källor antyder samma sak ger det både författarna och 
läsarna en högre trovärdighet (Jacobsen, 2002). 
 
Den grundläggande motivationsteorin i den här uppsatsen utgår ifrån Ryan och Deci 
(1985). För att komplettera den något äldre ursprungskällan och Ryan och Decis 
(1985) ernådda slutsatser har både deras modernare verk från år 2000 och andra 
författares forskning om motivation tagits med teoriavsnittet. Uppsatsen bör dock ha 
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med källor som är trovärdiga vilket stödjer beslutet om att inkludera även de äldre 
källorna eftersom det är dem teorierna grundar sig i (Jacobsen, 2002). 

3.2.2 Datainsamling 
Genom att utgå från forskningsfrågan har en flerfallstudie genomförts för att ta reda 
på betydelsen av ledarens situationsanpassade beteende i fråga om medarbetarnas 
motivation i fastighetsmäklarbranschen. En flerfallsstudie är en studie av mer än ett 
fall (Yin, 2007). Den som utför studien sätter sig då in i fallet, i den här är fallen två 
företag, för att förstå hur något fungerar i just det här företaget. En fallstudie 
utmärker sig genom att man ofta använder sig av flera datainsamlingsmetoder och 
kan välja datainsamlingsmetod utifrån behov av data. I vår studie har vi både gjort 
deltagande observationer och intervjuer för att samla in data.  
 
Den deltagande observationen kan visa relevanta beteenden och faktorer i 
omgivningen som är tillgängliga för observation och bidrar till en ytterligare 
informationskälla för studien (Yin, 2007). Vi har genomfört semistrukturerade 
intervjuer (Alvehus, 2013) för att nå en rättvis och mer trovärdig grund empiriskt sett. 
Utifrån ett operationaliseringsschema med framtagna indikatorer har sedan frågorna 
ställts under fysiska intervjuer och de har ställts på ett så likgiltigt sätt som möjligt till 
samtliga respondenter för att uppnå ett enhetligt intervjubeteende (Alvehus, 2013). 
Under samtliga intervjuer har dock spontana följdfrågor ställts för att få en bättre 
förståelse av respondentens svar. 
 
Avgränsning sker genom att endast fokusera på intervjuer med medarbetare på de 
två företagen, i en flerfallsstudie, på företag X och Y (Yin, 2007). Intervjuer med 
cheferna på företagen genomförs inte då deras perspektiv är utom intresse för den 
här studiens syfte. Vi är intresserade av vilka ledarskapsbeteenden som motiverar 
medarbetarna och det är det bara medarbetarna själva som kan svara på.  

3.3 Urval 
När vi gjort valet om att studera fastighetsmäklarbranschen samlades kunskap om 
området in. Kombinationen mellan ledarskapsbeteenden och motivation ledde till en 
bred problemformulering som behövde svar. För att göra det togs ett beslut om att 
intervjua personer från två olika mäklarföretag, ett i Allingsås och ett i Göteborg. 
 
Vi kontaktade alla fastighetsmäklare på respektive kontor och vår önskan var att 
göra ungefär lika många intervjuer på vardera mäklarföretag. På det ena kontoret var 
fastighetsmäklarna väldigt benägna till att delta men på det andra kontoret var 
intresset inte lika stort. Vi fick kontakta fastighetsmäklarna många gånger och fick till 
slut fyra personer som ville ställa upp. Några dagar innan intervjuerna skulle 
genomföras fick vi dock ett återbud från en av dem. Alla tillfrågade har getts samma 
förutsättningar för att delta, men på grund av deras personliga anledningar har 
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antalet respondenter på de två olika företagen blivit olika. Dessutom har 
könsfördelning blivit ojämn då endast en av respondenterna som ville delta är en 
man. De två företagen har valts utifrån deras tillgänglighet. Tanken var att studera 
två företag i Alingsås, som är hemstad för en av författarna, men då det ena 
företaget tackade nej till att delta söktes ett så likvärdigt företag som möjligt upp och 
tillfrågades. 
 
Vid en kvalitativ undersökning kan det lätt uppstå undersökningseffekter, likt att 
respondenten förskönar situationen eller förmildrar svaren för att framställa företaget 
på bästa sätt (Jacobsen, 2002). Det beror ofta på närheten till den som intervjuar, 
vilket gör att respondenten inte känner sig lika anonym som vid exempelvis en 
enkätundersökning (Jacobsen, 2002). För att undvika det var vi noga med att innan 
intervjuerna genomfördes meddela respondenterna om deras anonymitet i 
undersökningen.  
Genom ett strategiskt urval (Alvehus, 2013) har intervjuerna skett med nio stycken 
fastighetsmäklare på två olika företag. Resultaten från en flerfallsstudie anses vara 
mer övertygande och övergripande och kan därför betraktas som mer robust eller 
starkare (Herriott & Firestone, 1983; Yin, 2007). När vi valt att göra en fallstudie av 
något slag, för att bli så insatta som möjligt i medarbetarnas situation, så insåg vi att 
en flerfallsstudie över två fall skulle ge oss 100% mer information om hur det ser ut i 
verkligheten än en enfallsstudie. Dock är det tidskrävande med flerfallsstudier (Yin, 
2007) och därför har vi valt att inte studera fler fall. 
 
I undersökningen har endast fastighetsmäklare, ej annan personal på företagen, 
intervjuats eftersom det är deras syn på ämnet vi är intresserade av och det är en 
bra gränsdragning för att göra ett urval av en specifik grupp av människor. 
Fastighetsmäklare som dessutom är franschisetagare har inte ingått i vårt urval, 
eftersom de formellt även sitter på en chefsposition och därför inte är intressanta för 
vår studie. 
 
Kontakt med fastighetsmäklarna togs genom att först, per telefon, fråga 
chefen/franchisetagaren om det var okej att en intervju genomfördes med hans eller 
hennes medarbetare. Efter klartecken från båda företagen kontaktades 
medarbetarna personligen via mejl där vi förklarade vad undersökningen innebär och 
hur den skulle gå till. Vi avslutade texten med att poängtera att intervjun skulle vara 
anonym och ställde därefter frågan om personen ville ställa upp. Intervjuguiden är 
strukturerad på det vis att öppningen sker mjukt genom öppna frågor om företaget 
vilket kan få respondenten mer avslappnad i situationen (Jacobsen, 2002). Under 
intervjun var vi noga med att inte ställa ledande frågor och att vara tydliga och klara 
med de frågor som ställdes. Om den som intervjuar ställer ledande frågor kan det 
innebära att felaktiga svar anges kring den specifika frågan och respondenten ger 
det svar som han eller hon tror att forskaren vill höra (Jacobsen, 2002). Det här kan 
påverka trovärdigheten i en uppsats eftersom svaret om hur verkligheten ser ut inte 
givs. 
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Företag X och Y anses som likvärdiga i storlek, geografisk lokalisering och 
omsättning vilket gör att risken för att andra påverkande faktorer skiljer datan, från 
respondenterna, åt minskar. Därav får vi datan från respondenter som är 
medarbetare med likvärdiga förutsättningar, en grupp med specificerade individer 
(Johannessen & Tufte, 2003). 
Intervjuerna har genomförts på respektive respondents arbetsplats för att kunna 
observera den arbetsmiljön och det sociala utbytet i respondentens närhet. Det här 
valet ansåg vi vara det mest givande, men störmoment som kollegor, telefonsamtal 
och andra faktorer som tillhör arbetet kan i efterhand ses som en nackdel till skillnad 
från om vi valt att genomföra intervjuerna på en mer neutral plats. Intervjuerna har vi 
till viss del antecknat kring men även valt att spela in med ljudupptag, eftersom det 
annars är lätt att missa viktig information och förlora fokus från respondenten.  

3.4 Etiska riktlinjer 
Det finns reglerat i Sverige vad för etiska principer och regler som skall följas när 
man genomför samhällsvetenskaplig forskning och undersökning (Johannessen & 
Tufte, 2003). Det är för att ingen som medverkar skall drabbas fysiskt eller psykiskt 
av studien i fråga. I den här studien tas det hänsyn till fyra etiska riktlinjer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet betyder att information till respondenterna ges om vad de har för 
roll i studien, vilka villkor som gäller och vad som studeras. Samtyckeskravet innebär 
att respondenterna själva får bestämma om de vill medverka i studien, vad de vill 
dela med sig av och även om de vill ta del av vårt material innan publicering i syfte 
att säkerställa att de känner samtycke för uppgifterna (Johannessen & Tufte, 2003). 
Då studien innehåller material om arbete och inställning till andra människors 
beteenden kan den ses som etiskt känslig och därför hålls de företag och 
respondenter som deltar anonyma, i syfte att hålla största möjliga konfidentialitet. 
Dock finns intervjuerna bevarade för att kunna bevisa att uppsatsens material 
stämmer överens med vad som i verkligheten sagts. De behandlas dock med 
försiktighet och delges inte andra än författarna utan särskild anledning. Den empiri 
som samlats in kommer inte användas till något annat än det ändamål-att bidra med 
teoretiskt material och uppfyller på det sättet även nyttjandekravet (Johannessen & 
Tufte, 2003). 

3.5 Validitet  
För att kunna säkerställa en flerfallstudies kvalitet talar Yin (2007) om fyra olika 
kriterier som kan uppfyllas. I den här studien är endast tre av dem relevanta 
eftersom den fjärde, reliabilitet, som betyder att resultatet skall vara detsamma vid 
upprepade mätningar, inte är aktuell för en studie baserad på intervjuer. Nedan 
presenteras de tre kriterierna som den här studien uppfyller. 
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Det första kriteriet benämns som begreppsvaliditet och det handlar om insamlingen 
av data till en flerfallstudie. Det kan tänkas vara en kritisk grund för den empiriska 
studien då det är människors subjektiva åsikter som utgör basen (Yin, 2007). Vi har 
gjort ljudupptagningar vid varje intervju och därefter transkriberat dem, för att kunna 
tolka respondentens exakta ord och inte förvränga något. 
 
Det andra kriteriet för en flerfallstudies kvalitet är intern validitet. En åtgärd som 
tagits för att öka den interna validiteten i den här uppsatsen är formuleringen av 
tydliga och ej vinklade frågor under de intervjuer som genomförts. Den interna 
validiteten är av vikt när det kommer till att koda relevanta och trovärdiga slutsatser 
när analysen av det material som samlats in sker. Alla notiser och inspelningar från 
respektive intervju har sparats för att vi som författare av denna uppsats skall kunna 
säkerställa att slutsatserna stämmer och är av relevans.  
 
Det tredje kriteriet består av extern validitet vilken handlar om att studien skall kunna 
appliceras på liknande företag, alltså skall den vara generell. Studien har en 
flerfallsdesign vilken undersöker två olika företag (Yin, 2007). Styrkan i den här 
studiens externa validitet ligger i den använda teorin om ledarskapsbeteenden och 
motivation som går att generalisera på liknande företag inom 
fastighetsmäklarbranschen men även inom andra verksamhetsområden (Yin, 2007). 

3.6 Analysmetod 
Analys har skett kontinuerligt emellertid under datainsamlingsmomentet. Syftet har 
varit att underlätta för uppsatsens fortgång i det annars avgjorda, svåraste momentet 
i den kvalitativa forskningsprocessen som Backman (2016) och Creswell (2005) 
menar att analysen är. Inspiration till den använda analysmetoden har hämtats av 
Miles och Huberman (1984) och består av tre steg. 
 
Inför intervjuerna framställde vi ett operationaliseringsschema, se Bilaga 1, för att 
med hjälp av det framställa intervjufrågor. Eftersom vår studie är deduktiv utgår vi i 
operationaliseringsschemat från de begrepp som ingår i vår teoretiska referensram 
och har tagit fram olika indikatorer som kännetecknar begreppen. Utifrån varje 
indikator har vi framställt frågor som har till syfte att få respondenten att början prata 
kring de ämnen som är relevanta för vår studie, det vill säga ledarskapsbeteenden 
och motivation. Dessutom har vi i intervjusituationen ställt följdfrågor för att få 
respondenten att utveckla vissa påståenden och göra intervjun mer givande.  
 
När vi genomfört intervjuerna påbörjades transkribering, vilket är det första steget för 
att reducera den insamlade datan enligt Miles och Hubermans (1984) analysmetod. 
Det insamlade materialet från respektive intervju granskades och tolkades och talet 
blev text (Alvehus, 2013). Detta gjordes för att lättare få en översikt över datan. När 
vi transkriberat materialet reducerades det ytterligare genom att använda Miles och 
Hubermans (1984) andra steg, presentation av data. Vi markerade i texten vad som 
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var relevant och inte. Vi sorterade datan med hjälp av nyckelorden vi plockat ut och 
fick på så sätt struktur bra nog för att kunna analysera datan. Därefter granskade vi 
datan för att hitta likheter och skillnader i respondenternas svar och kunde analysera 
och dra slutsatser kring samtliga. Det är Miles och Hubermans (1984) tredje och 
sista steg i deras analysmetod. För att göra det använde vi oss av indikatorerna ur 
vårt operationaliseringsschema som nyckelord och lade även till några nyckelord 
som var återkommande i intervjuerna och relevanta för studiens 
problemfrågeställning. Utifrån nyckelorden kunde vi utforma ett system där vi 
sorterade den insamlade datan under respektive nyckelord och på det sättet 
reducerades texten ytterligare och vi kunde nu tolka vad de olika respondenterna 
antyder om de olika nyckelorden. I det här skedet var datan tillräckligt reducerad för 
att skriva ett empiriavsnitt. Utifrån det har vi sedan analyserat varje företag för sig. I 
det här skedet har vi skapat oss en bild av respektive ledares beteende och hur den 
påverkar medarbetarnas motivation. Slutligen analyserades likheter och skillnader 
mellan de två studerade fallen för att kunna förmedla ett generaliserande resultat i 
studien. Med hjälp av denna analysmetod har vi byggt vårt analysavsnitt och avslutat 
med en sammanfattande analys om hur de olika begreppen påverkar varandra.  
 
Vi har valt att dela in analysavsnittet i fyra underrubriker för att underlätta för både 
struktur och läsning. Underrubrikerna är hämtade från uppsatsens teoretiska 
referensram. Utifrån teori och empiri har vi sedan analyserat vilken betydelse 
uppgifts- och relationsorienterat ledarskapsbeteende, i form av situationsanpassat 
ledarskap, har för motivation inom fastighetsmäklarbranschen.  
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4. Empiri 
Det empiriska avsnittet inleds med en kortare presentation av de företag som de 
intervjuade respondenterna arbetar på. Här redovisas respondenternas svar i mån 
av relevans för uppsatsens syfte, för att i ett senare avsnitt, analysen, koppla empiri 
till den teoretiska referensramen. 
 
Empirin har utgångspunkt i två olika fastighetsmäklarföretag, ett i Alingsås med sex 
stycken fastighetsmäklare och ett i Göteborg med tre stycken fastighetsmäklare. 
Under uppsatsens fortgång har vi på grund av anonymitet valt att kalla företagen 
Mäklarföretag X och Mäklarföretag Y. Även respondenterna benämns med påhittade 
namn, i syfte att behålla dem anonyma. 
 
Mäklarföretag X 
Företaget grundades på 1930-talet. Idag är företaget ett av landets största 
mäklarföretag med 1200 stycken medarbetare vilka förmedlar omkring 30 000 
bostäder, nyproduktionsobjekt, skogs- och lantbruksfastigheter och kommersiella 
rörelser. På det studerade kontoret arbetar 17 stycken fastighetsmäklare men en del 
av dem har fler pågående tjänster upptill så som franchisetagare, butikschef eller 
fastighetsmäklarassistent. 
 
Mäklarföretag Y 
Företaget grundades på 1960-talet. Mäklarföretaget har ungefär 270 kontor med 
cirka 1700 medarbetare över landet, men även i vissa delar av Spanien och 
Portugal. På det studerade kontoret arbetar 11 stycken fastighetsmäklare där en del 
av dem kombinerar yrket med andra tjänster så som franchisetagare eller säljstöd. 

4.1 Mäklarföretag X 
Möten är en stor del i Mäklarföretag Xs rutiner. Samtliga tre respondenter uppger att 
de har personliga möten med sin chef varje månad. Då diskuteras både deras 
personliga välmående och hur arbetet fortgår, uppger Åsa. Frågor som hur den 
senaste månaden sett ut och hur man planerar nästa månad tas upp på dessa 
möten. Samtliga uppger att det dagliga arbetet sker under eget ansvar men Åsa 
säger att hon förväntas vara på arbetsplatsen vissa bestämda tider.  
 
På de personliga mötena med sin chef, uppger respondenterna att de även går 
igenom budget och personliga mål. Här planeras en budget som bestäms i samråd 
med chefen och följs upp i efterhand. Främst är det prestationer som följs upp, enligt 
Hanna. Det bollas tankar om hur medarbetarna kan nå sina mål, uppger Åsa. 
Samtliga ansvarar dock för det dagliga arbetet till hög grad. Det uppges att det råder 
“frihet under ansvar”. 
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Alla respondenter berättar om att de har ett system för att mäta kundnöjdheten, som 
kan anses vara kvaliteten av en fastighetsmäklares arbete. I systemet redovisas 
kundens kommentarer om sin anlitade mäklare så att vem som helst kan ta del av 
omdömena. På det sättet kan även chefen ta del av informationen och alla 
respondenter menar att chefen på Företag X använder sig av det här systemet för att 
hålla sig uppdaterad om hur det går för fastighetsmäklarna. Hanna menar att chefen 
är mycket insatt i det här just för att om det går dåligt för den enskilde 
fastighetsmäklaren så är det även dåligt för Företag X i helhet. 
 

“Vi ÄR ju Företag X, cheferna har koll på om något inte går rätt till.” (Åsa, 
personlig kommunikation, 19 april 2018) 

 
Vera menar att hon inte blir så kontrollerad i sitt arbete, angående kvaliteten av 
arbetet. Hon påpekar att endast slutresultatet av deras arbete kontrolleras genom 
det här systemet, att under processen är det eget ansvar att hålla kvaliteten på 
arbetet. Åsa uppger att det används “mystery shoppers”-personer som kan dyka upp 
på exempelvis visningar i form av en kund, men i syfte att kontrollera kvaliteten av 
fastighetsmäklarens arbete under ett sådant moment. Därefter delges de en 
utvärdering av personen som låtsats vara en kund och den här informationen nås 
även deras chef utav. Åsa uppger att hon tycker att det är mycket positivt med den 
här typen av kontroller och att det gör att hon tänker på att hon alltid skall göra sitt 
bästa. 
  
Åsa beskriver att hon i början av sin tid som fastighetsmäklare fick instruktioner i hur 
hon skulle utföra alla arbetsuppgifter men att det här har minskat med tiden och hon 
beskriver sig numera som självgående. Dock menar hon att instruktionerna ligger till 
grund för hur hon ska arbeta men att hon får skräddarsy arbetet själv, hon är inte 
helt bunden till att göra exakt som instruktionerna säger men som Hanna säger så 
har de en indirekt styrning. 
 

“Vi har en handbok som vi ska leva efter. Vi är väldigt styrda i rutiner och 
verktyg. Vi har en mall som vi kanske inte upplever själva men någonstans 
har vi fått levererat till oss ett ganska bra styrmedel som vi är väldigt 
tacksamma att vi har.” (Hanna, personlig kommunikation 25 april 2018) 

 
Även Vera pratar om att det finns regler från Företag X huvudkontor och interna 
bestämmelser om hur de ska jobba och hur kulturen på arbetet skall vara. Hon 
upplever att hon som medarbetare har väldigt stort inflytande i det som bestäms på 
kontoret men oftast kommer riktlinjerna från huvudkontoret. 
 
Samtliga respondenter uppger att de känner sig bekväma med att fråga om hjälp, 
men både Åsa och Hanna frågar helst kollegor om hjälp i första hand och kan de 
därefter inte lösa problemet så går de till chefen och frågar. Vera menar att hon går 
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till nästa instans och frågar, hennes chef, om hon inte vet hur hon skall utföra en 
uppgift.  
 
Åsa uppger att hon inte får så mycket arbete delegerat till sig av sin chef men att om 
hon får det så känner hon sig bekväm med att säga nej. Dock uppger hon att hon vill 
visa framfötterna och vara till lags. Hon sitter i en grupp om tre fastighetsmäklare 
som säljer villor på Företag X och dessa tre personer delar på sin 
provisionsbaserade lön. Det gör att om Åsa får ett objekt delegerat till sig så kan det 
vara för att avlasta de andra två villamäklarna och eftersom de delar lika på lönen de 
tjänar in så upplever hon att man är väldigt mån om att hjälpa varandra. Den här 
lönemodellen råder inte på hela Företag X utan bara för tre av fastighetsmäklarna på 
företaget. 
 
Hanna menar att de tillfällen hon får uppgifter delegerade till sig så är det oftast en 
del av hennes arbetsuppgift. I de här fallen upplever hon det positivt eftersom det 
görs i syfte att göra det bättre för företaget och hon vill ha nya kunder. Om hon inte 
har resurserna, viljan och kapaciteten känner hon dock inte lika positivt inför en 
delegerad uppgift. Vera utger sig för att vara positiv och lätt ta på sig för mycket 
arbetsuppgifter så att hon blir tvungen att ifrågasätta en delegering om hon har för 
mycket att göra. 
 
Varannan månad har fastighetsmäklarna på Företag X ett “coachsamtal” med sin 
chef, uppger Åsa. Här tas det upp om det är något de behöver hjälp med, om de 
behöver fråga något och får tips om hur de skall fortsätta förbättras. Alla 
respondenterna uppger att de alltid är välkomna att fråga sin chef om de behöver 
hjälp men att de helst frågar sina kollegor om råd först. Åsa menar att hon går till sin 
chef om det gäller större frågor. Då kan hon få en uppfattning om hur han hade gjort 
i en sådan situation. Hanna känner att hon helst vill lösa uppgifterna på egen hand 
men att det tas väl emot om hon skulle fråga sin chef om råd. Vera berättar att hon 
har många tillfällen att be sin chef om råd och uppdateras om allmän information 
som kan förebygga problem i yrket. Exempelvis om det kommer nya lagar och regler 
så uppdateras de via Företag X intranät och chefen brukar även vara noga med att 
sprida denna information vidare, antingen i grupp eller enskilt till medarbetarna på 
kontoret. 
 
Samtliga respondenter uppger att de känner sig trygga med sin chef och kan prata 
även om privata problem som kan påverka arbetet. Ingen av respondenterna 
upplever någon hierarki och säger att chefen är som vem som helst på kontoret, en 
kompis som hänger med på after work ibland.  
 

“Vi har en väldigt bra relation. Alla har samma rang och vi kan ha jäkligt kul, 
men även vara superseriösa.” (Vera, personlig kommunikation 25 april 2018) 
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Åsa menar att hon inte har en så nära relation så att hon hade gått till chefen och 
pratat om privata problem som inte går ut över arbetet. Vera menar att man skall ha 
respekt för sin chef och att de är professionella när de behöver vara det. 
 
Hanna har en speciell situation då hon känner chefen privat och studerade till 
fastighetsmäklare tillsammans med honom. Därefter har de arbetat på samma 
arbetsplats hela tiden och har en väl etablerad kompisrelation men hon säger att hon 
vet var gränserna går och att det ändå finns en respekt för att han är chef från 
hennes sida. 
 
Åsa uppger att hon har utvecklingssamtal en gång i månaden, coachsamtal en gång 
varannan månad och även erbjuds förbättringspunkter vid de tillfällen när det dyker 
upp en “mystery shopper”. Vera beskriver att på utvecklingssamtalen diskuteras 
motivation för henne som medarbetare och även vad det finns för 
utvecklingsmöjligheter och hur de skall gå tillväga för att jobba mot dem. Hon säger 
att det även finns många tillfällen till att gå kurser, exempelvis extra kurser i juridik. 
Hon beskriver det som att det är ungefär 50% eget initiativ om hon vill ha ny kunskap 
av sin chef, 50% står han för. Det krävs alltså att hon bidrar, ställer frågor och tar 
initiativ till att utvecklas för att det ska ske. Åsa säger även att de har en extern 
säljcoach som kommer en gång i halvåret och är med och hjälper dem att utvecklas i 
arbetet och ge konkreta tips på vad de kan göra bättre.  
 
Hanna och Vera uppger att de har ett intresse för fastigheter eller arkitektur och att 
det är en bidragande anledning till att de arbetar som fastighetsmäklare. De menar 
även att de tycker om och känner sig trygga i rollen som säljare. Åsa menar att 
arbetet med människor och utmaningen gör arbetet intressant. Hon säger också att 
en stor drivande faktor är att hon vill nå upp till sina egna förväntningar och göra 
både säljare och köpare nöjda. 
 

“Dels vill jag göra så bra ifrån mig som möjligt, för både säljarens och 
köparens skull. Så att de blir nöjda. Jag vill också känna mig nöjd. Jag vill 
hålla den kvaliteten som jag själv lovat mig.” (Åsa, personlig kommunikation, 
19 april 2018) 

 
Alla tre nämner att variationen och flexibiliteten i arbetet gör det roligt, att ingen dag 
är den andra lik och att man därför inte tröttnar på arbetsuppgifterna. Vera menar att 
eftersom man träffar så mycket olika människor så möter man även väldigt många 
olika situationer. Hon menar att man måste kunna hantera människor väl och får en 
del motgångar innan man lärt sig det. 
 
Alla tre respondenter beskriver en upplevd god gemenskap på kontoret. De hittar på 
saker tillsammans både på fritiden och på arbetstid. Det är tacokvällar, after works 
och under arbetsdagarna har de trevliga kaffestunder och trevligt umgänge. Alla 
umgås inte på fritiden men många gör det och Hanna säger att hon inte tycker att 
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det spelar någon roll vem hon hamnar bredvid om de går ut och äter lunch, hon trivs 
med alla på kontoret. De verkar trivas väldigt bra med sina kollegor och ingen utav 
dem upplever att det finns några intriger eller konkurrens på arbetsplatsen. Vera 
beskriver att det är gemenskapen på kontoret som gör att hon känner intresse för att 
utföra sina arbetsuppgifter och att hon tycker det är kul att gå till jobbet. 
 
När vi frågat respondenterna om hur de upplever det att arbeta med 
provisionsbaserad lön så har de olika svar. De har arbetat olika lång tid i branschen 
och har därför arbetat in rutiner mer eller mindre väl. Åsa säger att hon tyckte det var 
väldigt sporrande med provision i början men att hon med tiden insett att det också 
är ganska jobbigt. Hon beskriver att det ger henne ångest och att det är stressigt när 
man inte vet hur mycket man ska tjäna varje månad. Hanna menar att hon tyckte det 
var jobbigt i början men att hon med tiden lärt sig att det kommer bra och dåliga tider 
och att hon jobbat upp en buffert så att hon slipper den värsta osäkerheten. Hon 
beskriver sig som en tävlingsmänniska och att provisionen därför är triggande och 
positivt för hennes arbete. Vera tycker det är både bra och dåligt och nämner även 
hon stressen och osäkerheten som nackdelar. Men hon trivs med att om hon jobbar 
mycket så tjänar hon därefter också. Hon hade önskat att ha en grundlön, så att hon 
alltid var garanterad en lön men ändå kan jobba för att få mer. Samtliga 
respondenter uppger att provisionen gör att de arbetar lite extra och ibland gör 
uppoffringar för att få ihop en affär. 
 
Hanna uppger att hennes chef ger henne feedback på de personliga 
månadsmötena. Då får hon både positiv och negativ feedback men mest positiv. 
Vera menar att hon kan få en klapp på axeln, inte bara för att hon visat bra 
försäljning eller liknande utan även för saker som att hon exempelvis gjort något bra 
för en kollega. Negativ feedback ges endast om de märker att hon är på väg åt fel 
håll och det har inte hänt Hanna så mycket då hon anser sig vara duktig på att följa 
instruktioner. Feedbacken ges inte på varje enskild affär utan mer på helheten i 
arbetet. Även Åsa och Vera säger att de får feedback, främst positiv.  
 

“Väldigt sällan negativ, mer “Äh, vi tar nya tag för man ska inte älta”. Väldigt 
mycket pepp. Det känns jättebra, jag ska göra ännu bättre! Det driver mig 
framåt. (Åsa, personlig kommunikation, 19 april 2018) 
 

Samtliga påstår att de blir väldigt glada för positiv feedback och Åsa tycker att 
negativ feedback känns väldigt jobbigt. Dock är hon medveten om att det behövs för 
att bli bättre, säger hon. Alla menar att de försöker ta in negativ feedback och göra 
något åt det så att det blir bättre nästa gång. 
 
Respondenterna berättar om att de har tävlingar på kontoret. Dels enskilda i 
exempelvis antal försäljningar, intagsmöten eller liknande. Då kan man vinna något 
presentkort eller liknande. Tävlingarna sker både varje månad och över längre 
perioder av tid, så som kvartal och år. Åsa uppger att hon uppskattar den typen av 
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tävlingar, att hon blir väldigt peppad att jobba på hårt. Men att om hon inte känner att 
hon kan vinna så känns det inte så effektfullt för hennes egen del. Hanna, som är 
tävlingsmänniska, tycker dessa tävlingar är mycket positiva men då familjeliv 
kommer först nuförtiden är hon inte längre beredd på att göra vad som helst för att 
vinna.  
  

“Man blir peppad. Fasiken, nästa gång ska jag vinna. Det är sporrande med 
känslan att jag va faktiskt bäst och skryta för de andra…” (Åsa, personlig 
kommunikation, 19 april 2018) 

 
De har även gemensamma mål på kontoret som de belönas för om de når dem. Ofta 
är det någon resa de får åka på om de når ett försäljningsmål. Det tycker de alla är 
roligt och uppmuntrande och Vera menar att det är ett smart sätt eftersom resorna 
även blir en sorts teambuilding för gruppen.   

4.2 Mäklarföretag Y 
Samtliga respondenter upplever att chefen inte har någon kontroll av deras arbete i 
mer detaljerad form. Det finns istället ramar för hur företaget skall arbeta för att 
uppnå ett så enhetligt resultat mot kunden som möjligt. Det skall de anställda utgå 
ifrån men sedan kan de arbeta på ett mer individanpassat sätt. Dock är det inte 
respondenternas närmaste chef, franchisetagaren, som sätter dessa ramar, utan de 
kommer ifrån företagets styrelse, på huvudkontoret.  
 
Alla respondenter har även individuella möten en gång i månaden för uppföljning av 
en individuell budget och en chans till att samtala med ledaren om individuell 
utveckling-vad man behöver jobba på och hur man skall gå tillväga.  
 

“Vi sätter ju en egen budget för året, och den skall ju godkännas utav honom 
och så vill han ju gärna veta varför man sätter den budget man gör och hur 
man ska nå upp till den budgeten. På det sättet är han ju involverad. Han 
sätter ju en kontorsbudget och vi sätter ju det individuella och 
överensstämmer de så godkänner han ju, annars får han ju prata med oss.” 
(Ida, personlig kommunikation, 18 april 2018) 

 
Respondenterna betygsätts via ett system, av sina kunder, och genom det här 
systemet kan ledaren kontrollera kvaliteten av ett arbete, i form av kundnöjdhet. De 
individuella prestationerna är lätta att undersöka genom att se på statistik som lagras 
i företagets datorprogram. Där syns mätbara, konkreta resultat kring varje affär och 
då det ligger i ledarens intresse sker kontrollen av resultat kontinuerligt.  
 
Det individuella arbetet läggs upp av respondenterna själva. Alla nämner att de kan 
bestämma över sin egen tid, men My upplever att när hon var nyanställd kände hon 
att det var viktigare att vara på plats på kontoret på de arbetstider som kontoret är 
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öppet. Med tiden har hon blivit mer bekväm med att flexa några timmar hit och dit, 
men skulle fortfarande be om lov om hon vill ha en heldag ledigt.  
 
Britta upplever att ledaren inte är involverad i planeringen av hennes arbete. Hon 
önskar inte heller att ledaren skall vara mer involverad. Eva, Britta och Olle berättar 
att ledaren är väldigt involverad i deras arbetssätt men inte på en mer detaljerad 
nivå, där jobbar fastighetsmäklare väldigt olika och styr sig själv. 
 
Den individuella budgeten som respondenterna har får de själva besluta över men 
chefen har inflytande på det sättet att han diskuterar och uppger sina åsikter om den 
tänkta budgeten, före den fastslås. Respondenternas budgetar måste passa ihop 
med företagets budget, för att företaget inte skall gå back, uppger Ella.  
 
Samtliga respondenter uppger att de själva ansvarar för kvaliteten av deras arbete. 
De har den närmaste kontakten till sina egna kunder och får hantera relationen som 
de vill. Alla respondenterna uppger att kundnöjdhet, som är ett mått på kvalitet i 
fastighetsmäklarbranschen, mäts genom ett system där kunderna får lämna betyg 
och omdömen och alla mäklare sedan kan ta del av informationen. De är eniga om 
att deras ledare har koll på hur statistiken ser ut och om något skulle se avvikande 
ut, så skulle de nog få ett möte om det. Ida säger att de inte diskuterar varenda 
omdöme som kommer in, men hon tror att deras chef är mycket intresserad av vad 
som skrivs om fastighetsmäklarna. Olle säger även han att ledaren inte är involverad 
i enskilda omdömen men att han är pådrivande och mån om att kontoret överlag 
skall ha en hög kundnöjdhet. Han säger även att ledaren jobbar för att ge dem rätt 
verktyg så att de kan få de bästa förutsättningarna och på så sätt ligga i framkant 
och leverera en hög kvalitet till kunderna.  
 
Ella uppger att hon inte alls får individuella instruktioner. Hon är även den som 
arbetat på företaget längst tid. Dock säger hon, och Britta, att problem diskuteras i 
grupp och där kan ledaren även berätta hur han vill att de skall agera i vissa 
situationer, för att jobba i enlighet med Företag Xs varumärke. Alla respondenter är 
eniga om att de måste fråga sin ledare eller kollegor för att få instruktioner, att det är 
på eget initiativ från de som medarbetare. 
 
Olle uppger att de på uppföljningsmötena får instruktioner. Om det är något som 
behöver förbättras eller inte gjorts som förväntat, så kan han få instruktioner på hur 
han skall åtgärda problemet eller handla annorlunda nästa gång. Dock säger han 
även att ledaren uppmuntrar till att medarbetaren själv ska finna en lösning, innan 
han presenterar sin idé. 
 
Eva och My uppger att man som ny mäklare, som för första gången skall genomföra 
alla moment, får instruerat hur man skall göra alla steg som skall gås igenom vid en 
försäljning. Dock kan man göra det på sitt eget sätt, så länge alla obligatoriska steg 
är med.  
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Respondenterna uppger att det inte delegeras så mycket till fastighetsmäklarna på 
arbetsplatsen, då alla är ansvariga för att hitta sitt arbete själva. Det är så de tjänar 
pengar. Om de mot förmodan skulle få, exempelvis ett objekt tilldelat till sig utav 
ledaren, uppger alla att de hade uppskattat det och gjort det med glädje. I 
fastighetsmäklarbranschen resulterar att man har fler objekt i en högre lön, därav är 
alla positiva till att få ett objekt tilldelat. My uppger att hon känner att ledaren har tillit 
till henne i en sådan här situation, det har hänt henne ett fåtal gånger. Olle säger att 
han blir inspirerad om han får en arbetsrelaterad uppgift tilldelad till sig. Ella jobbar 
även som säljstöd och är van vid att få mindre uppgifter delegerade till sig, det trivs 
hon med. 
 
Företag Y använder sig utav gemensamma gruppmöten varje tisdag där de varje 
vecka har olika teman. Det kan vara säljträning, information om nya lagar och regler 
eller liknande aktiviteter som ledaren vill ta upp. My säger att hon upplever ledaren 
som noggrann med att hålla sina medarbetare uppdaterade med aktuell information 
om branschen.  
 
På de individuella månadsmötena får medarbetarna möjlighet att bolla idéer på hur 
de skall nå mål, vad de kan göra bättre och var bristerna ligger idag. Ledaren 
uppmuntrar till att tänka själv men coachar även i hur de bör tänka och kan agera. 
My berättar om en situation då hon hade en väldigt speciell budgivning. Hon ringde 
då ledaren mellan varje samtal med kunderna och han coachade i hur hon skulle gå 
tillväga härnäst.  
 

“(...) Vi har väldigt mycket möten och han har väldigt mån om allt ska funka.” 
(Eva, personlig kommunikation, 18 april 2018) 

 
 
Alla respondenter uppger att ledaren alltid finns till hands för att svara på frågor, att 
man alltid kan ringa honom om man stöter på problem i arbetet. Ingen av dem 
känner sig obekväm med att be ledaren om hjälp. Eva uppger dock att då hon har en 
privat relation till ledaren frågar hon hellre sina kollegor om hjälp, då hon vill hålla 
relationen till ledaren på arbetsplatsen professionell och arbetsrelaterad. Dock är 
hon bekväm med att ställa viktigare frågor om arbetet med sin ledare. Olle uppger att 
han i början av tiden på arbetsplatsen upplevde ledaren som lite skrämmande, då 
frågade han hellre kollegorna om hjälp. Idag är fallet annorlunda och han är helt 
bekväm med att prata om det mesta med sin chef. 
 
De flesta respondenterna upplever att de är trygga med, och har en kompisrelation 
med sin ledare på det sättet att han är som vem som helst på kontoret, han utmärker 
sig inte som chef i fikarummet. Det upplevde även vi, som författare, då vi fick sitta 
med och dricka kaffe med personalen vid vårt besök. Medarbetarna skämtar på 
ledarens bekostnad, med en glimt i ögat, och det känns helt naturligt. Dock anger My 
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och Ella att de ser sin ledare mer som chef, och menar att de har en mer 
professionell relation. Eva har sedan tidigare en privat kompisrelation till chefen och 
upplever snarare att hon är rädd för att kollegorna ska tycka att hon blir 
specialbehandlad. Britta upplever att det inte görs någon skillnad mellan assistenter, 
fastighetsmäklare och chef, att det inte finns någon hierarki. 
 
Ida och Olle säger att ledaren har utvecklat sitt ledarskap under åren de arbetat på 
Företag Y. Ida upplever att han har blivit mer strukturerad och att de därför har fått 
en bättre relation. Olle menar att ledaren har en bra personalvård och är en generös 
chef.  
 
Samtliga respondenter uppger att de har möjlighet till att gå på internutbildningar 
som Företag Y håller. Utbildningarna betalar då företaget. Det finns vissa 
obligatoriska utbildningar som de åker på tillsammans. Utbildningarna publiceras på 
intranätet och det är upp till enskild person att visa intresse om det är någon de vill 
gå. Olle uppger att ledaren kan komma med förslag på utbildningar man kan gå, 
men oftast ligger det i ens eget ansvar att vara uppdaterad kring dem. 
 
På säljträningarna som hålls varje vecka utövar de ibland rollspel, diskussioner om 
olika scenarion, frågeställningar och liknande i syfte att öka kompetensen hos 
fastighetsmäklarna. Eva säger att ledaren delar med sig av mycket tips och råd som 
han funnit på podcasts, utbildningar och liknande. My uppger att säljträningarna är 
väldigt viktiga och resterande respondenter verkar tycka detsamma. 
 
På mötena uppmuntras till att man delar med sig av situationer man varit i, om de 
varit lite speciella. Ida menar att de har ett jättestort utbyte på mötena. 
Fastighetsmäklarna ombeds berätta lite om situationen, vad som gåtts igenom och 
om det är något som hela gruppen kan ha lärdom utav, uppger Eva. 
 
När vi, författare, frågade om varför de arbetar som fastighetsmäklare och vad det är 
i detta yrke som intresserar dem så var svaren lite spridda men det gemensamma 
svar som alla respondenter angav var att de ville jobba med människor. My, Ida, Eva 
och Ella menar att det är betydelsefullt att se köpare och säljare nöjda med en affär. 
Ida, Eva och Olle uppger att de har ett stort intresse för fastigheter och inredning. Ida 
och Olle säger att de är tävlingsmänniskor och tycker om att det är ett yrke där man 
ständigt sätts i situationer likt tävlingsmoment. Ida och Eva har arbetat med sälj 
tidigare och känner sig duktiga på det. Olle utmärker sig med att  benämna att 
tävlingen är den som är mest sporrande för honom och att han ibland kan ta rygg på 
andra duktiga kollegor för att indirekt tävla mot dem. Han tycker om att överträffa 
sina egna och andras förväntningar. 
 
Gemensamt verkar även vara att fastighetsmäklarna på Företag Y tycker att 
arbetsmomenten i sig är roliga, just för att det är en stor variation och de sällan sitter 
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och gör samma sak en hel dag. Variationen verkar göra att de tycker arbetet är 
roligt. 
 

“Man är lite inne på kontoret och skriver på datorn och sedan är man ute och 
visar ett hus. Och nästa gång får vi skriva kontrakt hemma hos kunden för de 
var så gamla.” (Ida, personlig kommunikation, 18 april 2018) 

 
Alla respondenter uppger att det finns en bra teamkänsla på Företag Y, och att de 
stöttar varandra. Britta uppger att det är kollegorna som gör arbetet roligt att gå till. 
Om hon har en dålig dag så känns det genast bättre när hon kommer till 
arbetsplatsen. Britta och Olle pekar speciellt på att det är viktigt för dem att de trivs 
med kollegorna och arbetsplatsen. Ida och Britta jämför båda med tidigare 
arbetsplatser där de inte trivdes lika bra med kollegorna och menar på att det har 
stor betydelse för välmåendet. Idas upplevelse är att hon klarar att prestera även om 
kollegorna inte är stöttande, dock tycker hon det är roligare att arbeta med en 
teamkänsla där man lyfter och berömmer varandra. Britta berättar att hon presterar 
mycket bättre idag, när hon har ett bra team runt sig. 
 

“Behöver man hjälp får man det. Vi pratar öppet hela tiden om våra grejer. 
Jag håller inte inne på sånt som tynger mig”. (Ella, personlig kommunikation, 
18 april 2018) 
 

My anger att hon upplever en bra sammanhållning på arbetsplatsen men att hon kan 
känna sig lite utanför ibland då hennes personlighet inte tar lika mycket plats som 
många av de andras gör. Det kan påverka henne negativt, både i sinnesstämning 
och i arbetet men hon tror att det inte är något som är medvetet från de andra 
medarbetarna utan något som har med hennes självkänsla och analytiska 
personlighet att göra. Dock avslutar hon med att säga att det överlag är en bra 
stämning, att alla är välkomna och det inte är några intriger på Företag Y.  
 
När vi frågar fastighetsmäklarna på Företag Y om vad de tycker om 
provisionsbaserad lön så får vi lite olika svar. Flera av dem, My, Eva, Britta och Olle, 
har börjat sin fastighetsmäklarkarriär med att ha en grundlön de första månaderna. 
Det tycker de alla är positivt, då det tar tid att bli etablerad på marknaden. Dock 
uppger alla fastighetsmäklare på Företag Y att de inte hade velat byta ut provisionen 
mot en helt fast lön. Ida, Ella och Olle tycker det är positivt att de kan påverka sin lön 
själva och få “lön för mödan”. Ida, Eva och Olle är mycket positiva till 
provisionsbaserad lön då de triggas av att kunna jobba sig till en högre lön.  
 

“Det är provisionen som gör att du gör det lilla extra för kunden. Hade du haft 
en fast lön hade du inte haft en visning en söndag eller jobbat till halv nio på 
kvällen”. (Olle, personlig kommunikation, 18 april 2018) 
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En effekt av provisionen som nämns utav My, Eva och Britta är att de stressas av att 
risken för att inte få lön en månad är ganska stor. Det kan bero på marknaden, och 
att det inte finns tillräckligt med objekt att sälja. Eller att man som ny helt enkelt inte 
är tillräckligt etablerad än för att få in objekt varje månad.  
 
Alla respondenter säger att de hade gjort ett lika bra arbete om de hade haft fast lön, 
men att de inte hade offrat lika mycket av sitt privatliv, med obekväma arbetstider 
och flexibilitet, om de hade varit garanterade en lön. Nu arbetar de lite hårdare, för 
att sy ihop affärer och inte riskera att kunderna blir missnöjda eller går till någon 
annan fastighetsmäklare. Men My, Britta och Ella säger specifikt att provisionen inte 
är drivkraften för arbetet. De tycker att det viktigaste är att leverera service och få 
nöjda köpare och säljare.  
 

“ (...) Men det är inte provisionen som drivit mig, jag kan inte påstå att jag 
tänker på det när jag säljer ett objekt (...)”. (Ella, personlig kommunikation, 18 
april 2018) 
 

Ledaren på Företag Y använder feedback men det råder även här lite delade 
meningar om det görs tillräckligt. Ella säger att feedback tas upp på gemensamma 
möten, och att det inte gör någon större skillnad. Dock menar hon att hon liksom My, 
Ida, Eva och Ella blir något sänkta och nedstämda av negativ feedback medan Britta 
och Olle skakar av sig det. Alla uppger att positiv feedback gör dem glada och 
peppade till att arbeta på mer. Ida, Eva och Olle tycker att ledaren är sparsam med 
att ge feedback och hade uppskattat om detta skedde i större utsträckning. Han har 
inget emot negativ feedback, han vill bli bättre. Britta säger snarare att ledaren hade 
kunnat lägga fram feedbacken på ett bättre sätt, att han kunde uttrycka sig bättre. 

 
“Jag blir inte nedslagen, jag slår tillbaka”. (Olle, personlig kommunikation, 18 
april 2018) 
 

Belöningar används i flera sammanhang på Företag Y. Eva berättar om att de haft 
ringstuga dagen innan, och att de då ringer runt och försöker boka intagsmöten. Vid 
exempelvis sådana här tillfällen används belöningar för att uppmuntra den som 
bokat flest möten. Det kan vara en vinflaska, biobiljett eller en spaupplevelse som 
man kan vinna. Något symboliskt som skall trigga till att arbeta hårdare. 
 
Samtliga respondenter beskriver även att de har en tävling på kontoret. Varje månad 
utses “Månadens mäklare”. Ledaren har förklarat för dem hur den fungerar och att 
den är upplagd så att alla har lika stor chans att vinna, oavsett hur etablerad på 
marknaden du är. Tanken är att både intagsförsök och försäljningar skall öka 
chansen till att vinna. Dock uppger My, Ida, Eva, Britta och Ella att de av olika 
anledningar upplever att de inte har samma chans till vinst som en del andra 
fastighetsmäklare på kontoret, det kan bero på exempelvis familjesituationer och 
egen etablering på marknaden. Det gör att effekten som är tänkt, att trigga till 
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hårdare arbete, uteblir hos dessa individer. Olle är dock mycket positiv till tävlingen 
och det är även Eva, hon gillar tanken med den trots att hon i dagens läge inte kan 
jobba fullt ut för att försöka vinna. Alla respondenter tycker om att arbeta mot ett 
gemensamt mål som tidigare har funnits på Företag Y. Förra året hade man 
exempelvis ett mål som innebar att om kontoret gjorde X antal försäljningar skulle de 
åka på en resa. Det målet nådde de och nu skall hela kontoret snart åka till Split som 
belöning.  
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5. Analys 
I det här avsnittet analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 
referensramen.  
 
Uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende 
Ett uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende är kontroll av arbetsprocess och resultat 
(Ryan & Deci, 2000; Yukl, 2012). På Företag X sker det genom regelbundna, 
personliga möten. Även Företag Y har ett liknande system. Mötena är inte bundna till 
arbetsprocessen utan sker oberoende av hur arbetet fortskrider. Här kontrolleras den 
individuella prestationen. 
 
Ett annat verktyg för kontroll är den som sker med hjälp av kunderna. 
Kundomdömen lämnas i ett datorsystem och det delges bland annat chefen. Alla 
respondenter uppger att deras chef kontrollerar kundnöjdheten via datorsystemet 
och det är en typ av kontroll, att ha ögonen på vad kunderna tycker om 
fastighetsmäklarna. Chefen har på det här sättet chans att agera om omdömena inte 
ser ut som önskat. Flera av respondenterna uppger att de upplever det som jobbigt 
och pressande att alla, inklusive chefen, kan ta del av den informationen. Det verkar 
överlag som att kontroll över resultaten utövas till hög grad men att kontroll under 
arbetsprocessen knappt sker alls. På båda företagen anges att cheferna kontrollerar 
kvaliteten på arbetet genom kundnöjdhet. De båda företagen använder sig av ett 
system där kunden lämnar omdöme men det är först i efterhand, efter avslutad affär 
som chefen har möjlighet att kontrollera kvaliteten. Under affärens gång är det upp 
till enskild fastighetsmäklare att ansvara för kvaliteten av arbetet, chefen involverar 
sig inte på eget initiativ på något utav företagen. 
 
Ett annat uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende är att planera (Ryan & Deci, 2000; 
Yukl, 2012). Planering sker på båda företagen övergripande av chefen. Man har som 
chef på företagen delat upp vem som säljer villa och vem som säljer bostadsrätt och 
chefen är mån om att medarbetarna skall deltaga vid vissa bestämda, regelbundna 
möten. Utöver det skall dock det dagliga arbetet fortskrida under enskild 
fastighetsmäklares ansvar. Som fastighetsmäklare är man ansvarig för sin kund och 
sitt objekt och därför planerar inte chefen deras arbetsaktiviteter på detaljnivå. 
Cheferna har ansvar för ekonomin och planerar den genom att gemensamt med 
medarbetaren bestämma fastighetsmäklarnas individuella budgetar. Det här visar på 
att cheferna är involverade i medarbetarnas långtidsplanering men inte i deras 
korttidsplanering.  
 
En uppgiftsorienterad ledare är mån om att en handling blir utförd på ett visst sätt 
och därför är en stor del i dess beteende att instruera sina medarbetare (Ryan & 
Deci, 2000; Yukl, 2012). Några respondenter, från både Företag X och Y, uppger att 
de i början av sin fastighetsmäklarkarriär fick mycket instruktioner i vilka moment 
som skall genomföras men även att de har möjlighet att forma arbetet själv. Vi tolkar 
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det som att det inte instrueras på detaljnivå men att det ges riktlinjer. När de från 
huvudkontoret bestämmer nya regler, instruerar cheferna i hur de skall följas. Det 
verkar inte som att cheferna använder sig av instruktioner regelbundet på de två 
studerade företagen, utan vid behov och förändringar.  
I de uppgiftsorienterade ledarskapsbeteendena ingår även målsättning (Yukl, 2012). 
Det här är ett beteende vi ser existerar hos cheferna på de båda studerade 
företagen. Cheferna använder sig utav budgetar, för varje enskild fastighetsmäklare 
och gemensamt för hela kontoret. För att nå sin budget sätter chefen tillsammans 
med fastighetsmäklarna, förutom försäljningsmål, mål i antal möten och samtal som 
skall ringas. Man använder sig av mindre mål för att nå de stora målen.  
 
Relationsorienterat ledarskapsbeteende 
En del i de relationsorienterade ledarskapsbeteendena är att, som ledare, coacha 
sina medarbetare (Ryan & Deci, 2000; Yukl, 2012). På Företag X sker coachning via 
coachsamtal varannan månad och även på de individuella utvecklingssamtalen om 
det är något som uppkommer. Det här är ett sätt att både coacha medarbetarna 
genom svåra situationer samt öka deras kompetens. Även på Företag Y används 
viss coaching på  månadsmötena, för att nå målen. Båda företagens respondenter 
uppger allihop att de har möjlighet att ringa sin chef närsomhelst om de behöver 
hjälp och erbjuds då coachning. De både uppmuntras att tänka själva och får 
coachning i form av konkreta råd. Coachning sker på medarbetarnas initiativ, om det 
behövs mer än på de avtalade mötena.   
 
På båda företagen verkar medarbetarna trygga med sina chefer, något som är viktigt 
ur ett relationsorienterat beteendeperspektiv (Ryan & Deci, 2000; Yukl, 2012). De 
beskrivs som kompisar till medarbetarna och de har en god relation till sina chefer. 
På Företag X vänder fastighetsmäklarna sig med frågor till sina kollegor i första hand 
och först om de inte kan hjälpa en, kontaktar de chefen. Det här tyder på att det 
ändå finns en viss skillnad mellan chef och medarbetare. Dock verkar det inte finnas 
någon tydlig hierarki på något utav företagen utan chefen är som vem som helst i 
gruppen, utöver arbetssituationer. Ur ett relationsorienterat beteendeperspektiv har 
cheferna lyckats få en god relation till sina medarbetare som inger den tryggheten 
hos medarbetarna som man vill åt.  
 
Företag Ys ledare anordnar säljträning en gång i veckan i syfte att öva och öka 
kompetensen hos medarbetarna. Det här är en typ av kompetensutveckling som 
sker i grupp med hela kontoret. Båda företagens ledare erbjuder sina medarbetare 
att gå internutbildningar för att höja kompetensen. Dock verkar det inte tryckas 
särskilt mycket på, utan sker mest på eget initiativ från medarbetaren. De studerade 
teorierna (Yukl, 2012) säger att kompetensutveckling i olika former är effektivt för att 
öka prestationerna på företaget och de båda fallen visar på att denna typ av 
beteende används i fastighetsmäklarbranschen. 
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Båda företagen arbetar mycket med att förse sina medarbetare med erkännande 
genom olika tävlingar. Det sker på individuell nivå men även för hela grupperna. 
Överlag verkar medarbetarna positiva till de flesta tävlingarna men de båda 
studerade fallen visar att för en del av medarbetarna uteblir den önskade effekten av 
tävlingarna, då de, av olika anledningar, inte känner att de har chans att vinna. 
Utöver tävlingarna på företag Y arbetar ledaren inte speciellt mycket med feedback 
medan medarbetarna på företag X verkar få kontinuerlig, positiv feedback. 
 
Med hjälp av vår analys ser vi att ledarna i de båda studerade företagen verkar 
använda sig av en högre grad relationsorienterade ledarskapsbeteenden än 
uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden. Det existerar uppgiftsorienterade 
ledarskapsbeteenden men de verkar inte utövas i stor utsträckning. Kopplat till 
teorierna om situationsanpassat ledarskapsbeteende så verkar ledarna överlag 
använda sig av beteenden som förutsätter att medarbetarna är mogna (Hersey et al., 
2000). De får ta mycket eget ansvar och har mycket stöd av ledaren. Ett par av 
respondenterna anger att de fick mer hjälp med instruktioner när de var nya på 
arbetsplatsen, vilket visar på att ledaren anpassar sitt ledarskapsbeteende utefter 
medarbetarens mognadsgrad.   
 
Intern motivation 
För att känna intern motivation krävs att man tycker att uppgiften i sig är givande och 
tillfredsställande (Ryan & Deci, 2000). Respondenterna på båda företagen menar att 
arbetet blir roligt tack vare flexibiliteten och variationen, att ingen dag är den andra lik 
och att de ständigt utsätts för nya situationer. Fastighetsmäklarna hinner inte tröttna 
på arbetsuppgifterna utan upplever dem som intressanta. Flera nämner även att det 
är tillfredsställande att jobba med att hjälpa människor, och se att de blir nöjda och 
glada. Flera av medarbetarna anger även att de har ett intresse för fastigheter, i 
någon form, och att det bidrar till att de tycker det är roligt att arbeta med 
fastighetsförmedling. Det här tyder på att de känner intern motivation, då de 
tillfredsställs av att utföra sina uppgifter. 
 
En annan viktig del för att känna intern motivation är att ha en omgivning som man 
trivs i, att relationerna på arbetet fungerar bra och att man känner sig trygg (Ryan & 
Deci, 2000). Det här är något som verkar fungera bra på båda de studerade 
företagen. Samtliga respondenter nämner ord som “teamkänsla” och “gemenskap” 
under intervjuerna. Ett par av medarbetarna nämner till och med att det är det som 
gör att de vill arbeta, och det tyder på att de känner en stark intern motivation tack 
vare sin omgivning. Alla anger att de upplever sig stöttade av sina kollegor och båda 
företagen arbetar mycket med att hjälpa varandra genom att bolla frågor kollegorna 
emellan. De verkar alla tycka att det är en klar fördel att ha ett bra team och goda 
relationer på arbetsplatsen och att det bidrar till ett bättre arbete. 
 
Extern motivation 
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Monetära incitament är en extern motivationsfaktor som är utmärkande för 
fastighetsmäklarbranschen. Samtliga uppger att de blir triggade av en 
provisionsbaserad lön men väldigt många upplever det även som stressigt och 
jobbigt. De flesta önskar att det fanns en grundlön, för att kunna känna säkerhet i att 
få ut en lön varje månad. På Företag X mötte vi två fastighetsmäklare som inte 
jobbade som alla de andra, utan jobbar i grupp och delar på gruppens gemensamma 
provision. Det verkar dock inte göra så stor skillnad i hur de känner inför en 
provisionsbaserad lön, både motivationen till att arbeta hårt och osäkerheten finns 
för dem med. Alla respondenter menar att de utan en provisionsbaserad lön inte 
hade tagit samtal på kvällarna, visningar på obekväma tider och liknande. Det tyder 
på att det monetära incitamentet är en stark motivationsfaktor eftersom det indirekt 
får fastighetsmäklarna att göra det lilla extra för kunden. För fastighetsmäklarna är 
den provisionsbaserade lönen av kategorin identifikation (Ryan & Deci, 2000), de 
förstår att de får nytta av den externa motivationsfaktorn, i form av pengar på kontot, 
men det är inte uppgiften i sig som är rolig och drivande.  
 
Feedback används regelbundet på båda de studerade företagen. De får feedback 
både utav sina chefer, kollegor  och av kunderna själva. Feedbacken från kunderna 
verkar mycket effektiv och används både utav medarbetarna och cheferna. 
Fastighetsmäklarna blir glada av positiv feedback och jobbar för att nå det, speciellt 
utav kunderna. Det är en typ av identifikation, fastighetsmäklaren blir motiverad för 
att han eller hon kan få nytta på ett personligt plan av att uppfylla de yttre 
påtryckningarna. De respondenter som anger att de känner tillfredsställelse av att 
göra köpare och säljare nöjda, visar på att de motiveras av denna externa 
motivationsfaktor men att den även ger intern motivation.  
 
Att slippa negativa kommentarer från någon annan eller slippa ångest är även det en 
typ av extern motivation, introjektion (Ryan & Deci, 2000). Flera av respondenterna, 
på båda företagen, anger att de reagerar negativt på negativ feedback och tar det 
ganska hårt. De blir nedstämda och för att slippa det gör de sitt arbete på ett sätt för 
att undvika negativ feedback. Det visar på att det finns extern motivation i form av 
introjektion hos de flesta av de studerade fastighetsmäklarna. 
 
Belöningar används på båda företagen i form av tävlingar som resulterar i att man 
kan vinna något. Det ger inte den önskade effekten, att motivera, hos alla 
medarbetare. Det är en typ av extern motivation av kategorin introjektion, eftersom 
medarbetarna verkar tycka att det är att vinna som är roligt och vinsten i sig pratar 
de inte lika mycket om. Att få stå upp och känna sig bäst är det som motiverar i de 
individuella tävlingarna. Medarbetaren når ett mål och sätter press på sig själv. Båda 
företagen använder sig också av gemensamma mål, vilket ger två kategorier av 
extern motivation. Man gör det inte bara för att uppnå egen nytta, identifikation, utan 
även för andras skull. Därför är det introjektion, att man försöker undvika att andra 
blir besvikna på dina handlingar. För om de inte uppnår det gemensamma målet och 
man själv har presterat dåligt kan man känna skuld och ångest.  
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Studien visar att fastighetsmäklarna på de studerade kontoren anser att deras chefer 
använder sig utav både uppgifts- och relationsorienterat ledarskapsbeteende men 
det verkar som att de relationsorienterade beteendena är de som prioriteras. Det är 
en bransch där man som enskild fastighetsmäklare tar mycket eget ansvar och 
därför faller några av de uppgiftsorienterade ledarskapsbeteendena som studier 
(Yukl, 2012) visar bort, så som att instruera eller delegera. De relationsorienterade 
ledarskapsbeteendena däremot används i båda fallen och verkar vara det som 
passar bäst att använda i denna fria bransch. Cheferna har individuella samtal för att 
utveckla sina medarbetare och visa att han eller hon ser dem på enskild nivå. De 
visar även hög tillgänglighet för sina medarbetare genom att de finns till hands både 
via telefon och på plats på kontoret. Vi kan se spår av de flesta relationsorienterade 
ledarskapsbeteenden som tidigare forskning ger som exempel, men bara några utav 
de föreslagna uppgiftsorienterade beteendena. Det verkar därför vara en bransch 
där man som medarbetare, ur ett situationsanpassat perspektiv, bör mogna snabbt 
för att ledarens beteenden, skall vara de mest effektiva. Ledarna verkar anpassa sitt 
ledarskap något efter medarbetarens mognad, men relativt snabbt förväntas de att ta 
eget ansvar.  
 
Fastighetsmäklarbranschen präglas utav externa motivationsfaktorer så som 
tävlingar, priser och provisionsbaserad lön. Trots det verkar den starkaste 
motivationsfaktorn för fastighetsmäklare vara den interna. I många fall gav de 
externa motivationsfaktorerna en upplevelse av obehag och medförde jobbiga 
känslor för medarbetarna. Den interna motivationen verkar istället vara det som 
driver fastighetsmäklarna framåt och får dem att känna intresse till att utföra sina 
arbetsuppgifter. Den interna motivationen beskriver de flesta mäklare som väldigt 
stark och den externa motivation som finns och motiverar ligger långt till höger på 
Ryan & Decis (2000) modell över externa motivationsfaktorer. Det vill säga att flera 
av de externa motivationsfaktorerna har sin källa internt i individen och ligger nära 
intern motivation. Dock finns det externa motivationsfaktorer som ligger långt till 
vänster i modellen, så som tävlingar och monetära incitament som lätt uteblir om 
man inte jobbat tillräckligt hårt. Därför verkar det finnas mycket stress och ångest i 
branschen, och speciellt i början av en fastighetsmäklares karriär. 
 
Ledarna verkar även använda sig, i viss utsträckning, av situationsanpassat 
ledarskap men hade kunnat anpassa ledarskapet ännu mer. Det visar på att Hersey 
et al. (2000) teorier om situationsanpassat ledarskap styrks i denna studie. Det 
verkar som att medarbetare saknar uppgiftsorienterade beteenden, i form av 
exempelvis instruktioner, under en längre tid i början av mognadsfasen. 
 
Det vi kan se är att ledarna i studien använder sig mestadels utav 
relationsorienterade ledarskapsbeteenden och att medarbetarnas starkaste 
motivationsfaktorer verkar vara de interna. Därför styrker denna studie tidigare 
teorier (Yukl, 2012) om att relationsorienterade ledarskapsbeteenden leder till intern 
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motivation. Nu har vi fått bekräftat att det kan stämma även i 
fastighetsmäklarbranschen, i de fall där man jobbar med provisionsbaserad lön och 
därför har en betydande extern motivationsfaktor med sig i det dagliga arbetet. Flera 
av medarbetarna anger indirekt att de inte hade velat arbeta med monetära 
incitament som enda motivationsfaktor, utan att den interna motivationen är den 
viktigaste i det dagliga arbetet. 
 
Det vi kan se är att ledarna i fastighetsmäklarbranschen använder sig av stödjande 
ledarskap enligt Hersey et al. (2000) teorier om situationsanpassat ledarskap. De 
flesta av fastighetsmäklarna leds av stödjande ledare. De använder sig av mycket 
relationsorienterade ledarskapsbeteenden och lite uppgiftsorienterade 
ledarskapsbeteenden. Det ser vi i de två fallen vi studerat i form av att 
fastighetsmäklarna får utföra hela arbetet på egen hand, och måste ta eget initiativ 
att fråga om de vill ha vägledning men att ledaren håller utvecklande möten, 
gruppträffar och tillhandahåller en god arbetsmiljö. Det som sker är att alla de 
intervjuade fastighetsmäklarna upplever att självständigheten och flexibiliteten, som 
påvisar mycket låga uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden, är en stor del i varför 
de tycker arbetet är roligt, det vill säga ger intern motivation. Den höga graden av 
relationsorienterade ledarskapsbeteenden verkar leda till bra förhållanden på 
arbetsplatserna och även det nämner flera respondenter som en motivationsfaktor. 
Det styrker teorin av Deci & Ryan (2000) som säger att hög grad av självständighet 
ökar den interna motivationen och att stöttning och goda relationer, i det här fallet av 
kollegor, får oss att bli mer självständiga och därmed också ökar den interna 
motivationen. 
 
Det situationsanpassade ledarskapet verkar se ut på ungefär samma sätt för alla 
medarbetare på ett fastighetsmäklarföretag: man använder sig av stödjande och 
kanske lite delegerande ledarskap. Vi ser dock exempel på medarbetare som 
beskriver att branschen är svår i början och att det blir lättare med tiden. Det tyder på 
att det inte utövas optimalt situationsanpassat ledarskap, utan att ledarna snabbt går 
över till att anta att medarbetarna är mogna och utövar samma ledarskap för alla 
medarbetare. 
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6. Slutsats 
I det avslutande avsnittet av uppsatsen besvaras frågeställningen vi ställt i kapitel 1 
och en diskussion förs kring de slutsatser som dragits. Vår frågeställning besvaras 
med hjälp av våra empiriska resultat. Även uppsatsens teoretiska och praktiska 
bidrag presenteras och förslag till fortsatt forskning ges här. 
 
Vilken betydelse har ledarens situaitionsanpassade beteenden för medarbetarnas 
motivation i fastighetsmäklarbranschen?  
 
Det verkar som att ledare i fastighetsmäklarbranschen mestadels använder sig utav 
stödjande ledarskap, det vill säga mycket relationsorienterat- och lite 
uppgiftsorienterat ledarskap. Genom detta blir de självständiga i sitt arbete, och får 
en stöttande omgivning, som gör att känner de intern motivation.  
 
Tidigare forskning om situationsanpassat ledarskap har visat på hur man skall 
använda de olika ledarskapsstilarna i förhållande till medarbetarens mognad (Hersey 
& Blanchard, 1979). Ryan & Deci (2000) har även studerat vad som leder till 
motivation och kommit fram till att intern motivation uppnås bland annat av att känna 
självständighet och eget ansvar i arbetet. Det vi gör i vår studie är att sammanlänka 
dessa teorier med hjälp av fastighetsmäklarbranschen. Vi nyanserar teorin genom 
att applicera den på en specifik bransch, som präglas av extern motivation. 
Teorierna stärks i den här uppsatsen eftersom den interna motivationen verkar vara 
starkare än den externa och vi ser att stödjande ledarskap kan leda till intern 
motivation.  
 
Vi valde att studera fastighetsmäklarbranschen för att den har en annorlunda 
lönemodell och personalomsättningen är hög. Det monetära incitamentet var 
intressant att studera för att se om det ändrade på motivationsteorier om att intern 
motivation är mer effektiv än extern motivation (Deci & Ryan, 2000). Vår studie visar 
dock att trots att det finns tydliga monetära incitament i den här branschen, så är det 
de interna motivationsfaktorerna som ligger till grund för arbetet. Den externa 
motivationsfaktorn av provisionsbaserad lön verkar vara den som gör att man gör det 
lilla extra och jobbar lite hårdare, vilket visar att den har effekt men inte är vital för 
arbetet. 
 
Med den här studien ger vi en bild av verkligheten. Vi bidrar med att offentliggöra 
vad som motiverar fastighetsmäklare. Det verkar vara väldigt viktigt att ha en 
stöttande omgivning, som bidrar med intern motivation, och flexibiliteten värderas 
högt. Ett verktyg som verkar användas i fastighetsmäklarbranschen är tävlingar i 
olika former. Det vår studie visar är dock att många av medarbetarna inte upplever 
full effekt, i form av extern motivation, som är tanken med tävlingar. Av olika 
personliga skäl tar de avstånd från möjlighet till vinst och då uteblir effekten. Kanske 
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bör man som ledare tänka om kring belöningssystemet, för att belöningarna skall ha 
effekt på fler av medarbetarna, och även göra det mer individanpassat.  
 
För ledaren är det viktigt att vara medveten om vad som faktiskt motiverar 
medarbetarna. Fastighetsmäklarbranschens provisionsbaserade lön är i huvudsak 
inte enbart positiv utan bidrar med mycket stress och negativa effekter. Därav kan 
ledaren behöva arbeta med att kompensera det. God stämning på kontoret, 
tillgänglighet och trygghet hos ledaren samt självständighet i arbetet verkar vara 
framgångsfaktorer till motivation i fastighetsmäklarbranschen. 
 

 
Figur 4. Modellen ger en övergripande bild över vilka ledarskapsbeteenden som 
påvisar att de studerade ledarna i fastighetsmäklarbranschen använder sig av ett 
stödjande ledarskap enligt teorierna om situationsanpassat ledarskap. Det har enligt 
vår studie visat sig leda till intern motivation, som i modellen beskrivs med de 
faktorerna som det stödjande ledarskapet har betydelse för.  

6.1 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 
Vår kvalitativa studie omfattas av intervjuer med nio stycken fastighetsmäklare. En 
begränsning i vår studie har varit att de två fallen inte har innehållit samma antal 
respondenter. Det har medfört att vi fick en bredare inblick i företag Y där vi fått fler 
svar än i företag X. Vår avsikt var att ha jämnt antal respondenter i flerfallsstudien för 
att det skall finnas så likvärdiga förutsättningar som möjligt för de båda företagen. Att 
respondentantalet varierar så pass mycket kan göra att vi fått olika mycket insikt i de 
två olika företagen och därför inte kan återskapa en rättvis och korrekt bild av båda. 
 
En annan begränsning för studien kan vara att vi endast haft en manlig respondent 
och åtta kvinnliga. Inte heller det här har varit avsiktligt, eftersom vårt urval inte alls 
baserats på kön. Den manliga respondenten har dessutom angivit något avvikande 
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svar från majoriteten. Därför vore det intressant att studera fler manliga 
fastighetsmäklare för att utforska om det finns några skillnader mellan män och 
kvinnor i inställning till ledarskapsbeteenden och källa i motivation, eller om det 
endast beror på tillfälligheter och personlighet. 
 
I den här studien har vi undersökt ledarskapsbeteenden och hur det leder till 
motivation ur medarbetarnas perspektiv. Vi har fått en klar bild av hur medarbetarna 
uppfattar ledarskapsbeteendena och vad de faktiskt motiveras av. Man hade kunnat 
studera ledarskapsbeteenden i förhållande till motivation ur en ledares perspektiv, 
och på det sättet få en större bredd på studien. Då hade man exempelvis kunnat 
jämföra vad ledaren gör medvetet och hur det uppfattas av medarbetarna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Operationaliseringsschema 

Teoretiskt begrepp Indikator Fråga Referens
er 

Situationsanpassat 
ledarskapsbeteende 

Mognad ● Hur länge har 
du arbetat på 
Företag X? 

Hersey, 
Blanchard 
& 
Natemeye
r, 1979 
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  ● Varför har du 
valt att arbeta 
som 
fastighetsmäkl
are? 

 

  ● Varför har du 
valt att arbeta 
på Företag X? 

 

Uppgiftsorienterat/ 
situationsanpassat beteende 

Kontroll ● På vilket sätt 
kontrollerar 
din 
ledare/chef 
ditt arbete 
under och 
efter 
processen? 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Uppgiftsorienterat/situationsanp
assat beteende 

Planering ● Vem planerar 
ditt arbete? 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Uppgiftsorienterat/situationsanp
assat beteende 

Ansvar för kvalitet ● Vem ansvarar 
för ditt arbetes 
kvalitet? 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Uppgiftsorienterat/ 
situationsanpassat beteende 

Instruerande ● Hur vet du hur 
(på vilket sätt) 
du skall 
genomföra 
dina 
arbetsuppgifte
r? 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Uppgiftsorienterat 
beteende/Intern motivation 

Delegerande/Kontr
oll 

● Berätta hur du 
känner då du 
får en uppgift 
delegerad till 
dig. 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 
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Relationsorienterat beteende Coachning ● Hur hanterar 
och 
förebygger din 
ledare 
problem och 
motgångar 
som du stöter 
på i arbetet?. 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Relationsorienterat beteende Relation mellan 
ledare-
medarbetare 

● Berätta om din 
relation till din 
ledare? 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Relationsorienterat beteende Kompetensutveckli
ng 

● Hur bidrar din 
ledare till att 
du utvecklas i 
arbetet? 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Relationsorienterat beteende/ 
extern motivation 

Feedback ● Hur används 
feedback av 
din ledare? 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Relationsorienterat beteende/ 
extern motivation 

Belöning ● Hur används 
belöningar av 
din ledare? 

Ryan & 
Deci, 
2000; 
Yukl, 
2012 

Intern motivation Arbetstillfredsställe
lse 

● Vad gör att du 
känner 
intresse till att 
utföra dina 
arbetsuppgifte
r? 

Ryan & 
Deci, 
2000 

Intern motivation Stöttning/ 
goda relationer i 
omgivningen 

● Hur upplever 
du dina 
relationer på 
din 
arbetsplats? 

Ryan & 
Deci, 
2000 
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Extern motivation Monetära 
incitament 

● Berätta om 
hur du 
upplever att 
arbeta med en 
provisionsbas
erad lön? 

Ryan & 
Deci, 
2000 

Intern/ Extern motivation Arbetstillfredsställe
lse/ Monetära 
incitament 

● Hur hade ditt 
arbete 
förändrats om 
du istället 
hade haft en 
fast lön? 

Ryan & 
Deci, 
2000 
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