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Förord 
 
Våren går mot sommar och vår uppsatsprocess lider mot sitt slut. Vi vill här passa på att tacka 
de som hjälpt oss under resans gång. Först och främst vill vi ge ett stort tack till alla de 
respondenter som tagit sig tid och deltagit i vår studie. Vi vill även sända ett stort tack till 
Jenny Ståhl som med kort varsel tagit sig an att handleda vår uppsats och fått oss att kämpa 
vidare. Ett tack ges även till Anders Billström för det intresse Du visat för utvecklingen av vår 
uppsats. Även seminariegruppen ska ha tack för kritisk granskning och konstruktiv kritik av 
vårt arbete. 
 
Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till varandra för ett gott samarbete, många skratt 
och en innehållsrik vår! 
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Abstract  
 
Previous research has shown that there are certain factors (hygiene factors), which constitutes 
the foundation, and are therefore a necessity in order for motivation to exist at all (Herzberg 
1966).  Furthermore there are though, completely different factors (motivational factors) 
which function motivationally for the individual.  The formulation which constitutes the 
foundation for this particular research is what factors increase the Real Estate Agent’s 
motivation?  The purpose is therefore to investigate what factors increase the Real Estate 
Agent’s motivation by comparing motivational - and hygienic factors as the motivating 
factors.  Motivational- and hygienic factors refer to satisfied customers, the possibility of 
personal development, your own responsibility and appreciation and consideration from the 
boss, friendship with colleagues and salary respectively.  The authors also want to investigate 
the Real Estate Agent’s view regarding commission as pay-packet and the motivational 
effects this has on the Real Estate Agent’s work.  In order to fulfil the study, the empirical 
research was carried out by way of a quantity formulated questionnaire, in which 128 Real 
Estate Agents took part.  The Real Estate Agents who took part in that particular survey were 
both men and women of all ages, geographically located all over Sweden and belonging to 
both large and small firms of Real Estate Agents.  The result turned out to be in accordance 
with previous studies whereby the motivational factors mostly influence the work of the Real 
Estate Agent.  At the same time it was shown that in disparity to previous studies that hygiene 
factors (foremost salary) are the factors which are the most motivating with a view of 
increased performance.  
 
Keywords: Real Estate Agent, motivation, motivational- and hygiene factors and commission.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Tidigare forskning har visat att det är vissa faktorer (hygienfaktorer) som utgör grunden, och 
således är ett måste, för att motivation överhuvudtaget ska kunna uppstå (Herzberg, 1966). 
Vidare är det dock helt andra faktorer (motivationsfaktorer) som i sig fungerar motiverande 
för individen. Problemformuleringen som ligger till grund för föreliggande studie är vilka 
faktorer ökar fastighetsmäklarens motivation? Syftet är därför att undersöka vilka faktorer 
som ökar fastighetsmäklarens motivation genom att jämföra motivations- och hygienfaktorer 
med varandra som motivationsfrämjande variabler. Med motivations- och hygienfaktorer 
åsyftas nöjda kunder, möjlighet till personlig utveckling samt eget ansvar respektive 
uppskattning och omtanke från chef, arbetsgruppens gemenskap samt lön. Författarna vill 
även utreda fastighetsmäklarnas inställning till provisionslön som löneform samt dess 
motiverande effekt i arbetet. För att uppfylla studiens syfte utfördes den empiriska studien 
utifrån ett kvantitativt tillvägagångssätt i form av en enkätundersökning, i vilken 128 
fastighetsmäklare deltog. Fastighetsmäklarna som medverkade i studien var både män och 
kvinnor i varierande åldrar, geografiskt spridda över hela Sverige samt tillhörande både stora 
och små fastighetsmäklarkontor. Studiens resultat visade sig vara delvis överensstämmande 
med tidigare forskning då motivationsfaktorerna främst inverkar motiverande i arbetet. 
Samtidigt uppvisades, till skillnad mot tidigare forskning, att hygienfaktorerna (främst lön) är 
de faktorer som fungerar mest motiverande med avseende på höjd prestation.  
 
Nyckelord: fastighetsmäklare, motivation, motivations- och hygienfaktorer samt 
provisionslön. 
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1. Inledning  
 
I det inledande kapitlet ges en inblick av bakgrunden till uppsatsen. Författarna introducerar 
det problemområde som valts att undersöka med en diskussion kring ämnet. Vidare framställs 
problemformuleringen samt studiens syfte.  
 

1.1 Problembakgrund 

 
Redan år 1720 fanns det en så kallad Mäklarordning som fastställde att endast de som avlagt 
mäklared inför Magistraten fick tjänstgöra som fastighetsmäklare. Det föreskrevs även att 
fastighetsmäklarens arvode skulle erläggas av både säljaren och köparen 
(Fastighetsmäklarnämnden, 2008). Arvodet fungerade således som ekonomisk ersättning för 
fastighetsmäklarens utförda arbete. Hur ser då fastighetsmäklarbranschen och lönestrukturen 
ut idag nästan 300 år senare? Branschen, som enligt Fastighetsmäklarnämnden består av drygt  
6 000 registrerade fastighetsmäklare, är en av yrkesgrenarna som efter finanskrisen 2008 fått 
fart på affärerna igen visar Mäklarsamfundets mäklarstatistik (Fastighetsmäklarnämnden, 
2009; Wedholm, 2009). I likhet med för tre sekel sedan har fastighetsmäklare enligt 
Mäklarsamfundets VD Lars Kilander i stort sett aldrig en fast månadslön utan endast 
provisionslön (Bolander, 2009). Provision innebär enligt Svenska Akademiens ordlista (2006) 
”arvode som en mellanhand (t. ex. kom- missionär, mäklare, agent, bank, handelsre- sande) 
erhåller för sitt arbete med genomförandet av en viss ekonomisk transaktion, i allm. fastställd 
till viss procent av transaktionens omfattning”. Detta innebär alltså att fastighetsmäklaren får 
sin lön efter prestation, det vill säga efter avklarad försäljning. Därför kan lönen variera stort 
från en månad till en annan i och med att uteblivna resultat medför att fastighetsmäklaren inte 
erhåller någon inkomst. Detta har gjort oss frågande huruvida fastighetsmäklaren verkligen är 
nöjd med att inte ha en fast grundlön och därigenom ingen garanterad inkomst? Kan ett 
lönesystem som är utformat på detta osäkra sätt fungera motiverande för fastighetsmäklarna 
eller är motivationen på arbetet helt oberoende av provisionslönen?  
 
Studiens fokus är motivation i samband med arbete. De teorier som ligger till grund för 
studien utgår från samma syfte. Exempelvis Herzberg (1966) utreder vad som frambringar 
nöjda och motiverade medarbetare i arbetet. Dock finns det även teorier som inte är 
utvecklade för just arbetsmotivation utan för motivation i allmänhet, till exempel Maslows 
(1954) behovshierarki. Maslow (1954) utreder vad som motiverar personer och hur 
motivationen ändras i takt med att individers förutsättningar förändras. Författarna i 
föreliggande studie kommer dock inte göra någon skillnad mellan begreppen arbetsmotivation 
och motivation, utan kommer uteslutande enbart att använda begreppet motivation som en 
övergripande benämning.  
 
Definitionerna av termen motivation är många, men inom organisationsteorin innebär det ett 
recept på vad som får de anställda att prestera något utöver det vanliga och inte bara det som 
väntas av dem i just den arbetssituationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kaufmann och 
Kaufmann (2005) definierar motivation som de drivkrafter och faktorer som påverkar 
individers handlingar. Föreliggande studie har valt senast nämnda definition som förklaring 
till begreppet motivation då författarna tolkar den som heltäckande eftersom den både kan 
fokusera på inre och yttre påverkan. 
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1.2 Problemdiskussion 

 
Det har i en studie av Simonsson och Tallbom (2008) framkommit att lönen (både dess 
struktur och storlek i förhållande till arbetsinsats) var en av de främsta orsakerna till att 
fastighetsmäklare väljer att byta yrkesinriktning. Samtidigt visar en annan studie (Brunström 
& Wiklund, 2006) att de flesta fastighetsmäklare är nöjda med provisionen som löneform 
medan Larsson (2007) uppvisar det motsatta. Brunström och Wiklund (2006) studerade 
provisionen och andra motivationsfaktorers inverkan på fastighetsmäklaren. Utifrån deras 
empiriska material framkom det att lönen var en viktig beståndsdel för fastighetsmäklarens 
motivation. Dock ställer författarna sig tvivlande till tillförlitligheten på undersökningen samt 
möjligheten till generaliseringar av resultatet då det empiriska underlaget som analyserades 
endast bestod av 29 respondenters svar.  
 
Föreliggande studie vill därför belysa frågan ytterligare genom att jämföra provisionslönen 
med andra faktorer som kan tänkas motivera i arbetet för att undersöka om lönen anses 
motiverande eller inte. Är provisionslön ett bra sätt att motivera fastighetsmäklarna för att de 
ska uppnå goda resultat eller hade de blivit mer motiverade av andra faktorer?  
 
 
Mot bakgrund av detta är just fastighetsmäklarnas provisionslön ett intressant ämne att inrikta 
sig på då det finns dessa motstridiga slutsatser. Kopplingen till motivation är intresseväckande 
eftersom förståelse för vad som motiverar personer är väsentligt då det därigenom ges 
förklaringar till varför prestationsnivån skiljer sig mellan olika individer (Ljung, 2002). Även 
Bengtsson (2002) framhåller att motivation är så oerhört viktigt att det till och med kan anses 
vara nyckeln till framgång. Vidare menar Nilsson (1999) att motivationen är avgörande för 
hur pass framgångsrikt en organisation är eftersom motiverade människor presterar både mer 
och framförallt bättre. Det har även visats att omotiverade medarbetare kan väntas enbart 
lägga ner lite energi på sitt arbete, vilket kan ge till följd att de undflyr arbetsplatsen samt 
håller en låg kvalitet i sitt arbete (Amabile, 1993). Motiverade medarbetare kan emellertid 
väntas stanna kvar längre på samma arbetsplats, vara kreativa och produktiva samt hålla en 
hög kvalitet på arbetet (Amabile, 1993). Fortsättningsvis hävdar Amabile (1997) att 
arbetstillfredsställelse har ett påtagligt samband med motivation. Även Mathieu och Zajac 
(1990) menar att begreppen tillfredsställelse och motivation innehar tydliga likheter med 
varandra då de båda faktorerna har en hög korrelation. Vidare har det i en studie av Andersson 
och Lindkvist (2008) framkommit att det finns en tydlig koppling mellan arbetstrivsel och 
motivation. Detta visade sig genom att god trivsel på arbetet medförde en ökad motivation 
hos de anställda. 
 
Några av de vanligaste teorierna om motivation grundas i kognitiva teorier (Latham & Pinder, 
2005). Dessa teorier bygger bland annat på idén att en person väljer att handla utifrån hur han 
eller hon bedömer följderna av sitt agerande (Adams, 1965). Med andra ord lär vi oss av våra 
erfarenheter samt från den respons omgivningen ger oss. Kognitiva motivationsteorier menar 
också att individer även styrs med hänsyn av de förväntningar och tankemönster han eller hon 
har (Adams, 1965; Vroom, 1964). Föreliggande studie har dock valt behovsperspektivet som 
förklaring till motivation. Den teori som används i referensramen är Herzbergs (1966) 
tvåfaktorteori om de så kallade motivations- och hygienfaktorerna. Författarna är medvetna 
om att teorin inte uteslutande behandlar motivation, utan att den främst syftar till motivations- 
och hygienfaktorernas inverkan på tillfredställelse, otillfredsställelse, trivsel och vantrivsel. 
Herzberg (1966) framhåller dock sambandet mellan motivation och motivationsfaktorerna då 
”…findings of the study suggest that they are effective in motivating the individual…” 
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(Herzberg, 1966, s. 74). Av den orsaken ses teorin som relevant i studien då det är motivation 
som studeras. En annan anledning till att tvåfaktorteorin har valts är att teorin ses som 
intressant då den i stora drag påstår att provisionslön inte kan fungera motiverande. 
Undersökningar i USA har emellertid visat på motsatsen genom att framhålla att lönen 
kommer allra högst upp bland de faktorer som inverkar på de anställdas motivation (Wiley, 
1997). Om Herzbergs (1966) teori dock stämmer är det kanske inte självklart att 
fastighetsmäklare behöver ha lön enbart efter prestation för att bli motiverade i arbetet. 
Behovsteorierna i stort har som utgångspunkt att en person motiveras att utföra en uppgift, om 
uppgiften eller utfallet av den, kan tillfredställa grundläggande behov hos personen (Alderfer, 
1969; Herzberg, 1966; Maslow, 1954; McClelland & Steele, 1972). 
 
Beträffande vilka faktorer som ska tillföras för att motivation i arbetet ska uppstå finns det 
även på senare tid flertalet skilda åsikter om. En av dessa åsikter kommer från Katzenbach 
(2003) som menar att motivation härstammar från en känsla av stolthet hos den anställde. En 
helt annan mening om vad som behövs för att motivationen hos individer ska uppkomma 
innehar Hogan och Shelton (1998). De menar att förmågan till social kompetens är västenlig 
för att motivationen överhuvudtaget ska infinna sig och fungera som ett steg mot ett gott 
arbetsresultat. För att återge en tredje mening om motivation i arbetet kan nämnas koppling 
mellan arbetets innehåll och de anställdas motivation (Houkes, Janssen, deJonge & Nijhuis, 
2001). Houkes et al. (2001) påvisar att innehållet i arbetet, alltså vilken skicklighet som krävs 
för att utföra det, har ett starkt samband med hur pass motiverade medarbetarna blir inför sitt 
arbete.  
 
Deci och Ryan (1985) tar upp olika typer av motivation, bland annat särskiljer de mellan inre 
och yttre motivation. Den inre motivationen kopplas samman med att individer gör något på 
grund av att de finner det stimulerande och intressant. Den yttre motivationen grundar sig 
däremot på yttre faktorer som ligger utanför uppgiften i sig, exempelvis belöning i form av 
lön (Deci & Ryan, 1985). Vidare anser Deci och Ryan (1985) att en organisation inte direkt 
kan frambringa och styra den inre motivationen, men organisationen kan frambringa rätt 
förutsättningar för att den ska uppstå. Fortsättningsvis menar Rynes, Gerhart och Parks (2005) 
att det finns en fara med att koncentrera sig för mycket på yttre faktorer, som till exempel 
prestationsbunden lön, eftersom det då urholkar den inre motivationen inför arbetet. 
 
Av ovanstående resonemang kan det följaktligen utläsas att det inte finns någon klar 
definition av vilka faktorer som ligger till grund för att motivation ska uppstå. Vad som 
däremot kan tolkas är att det finns ett stort antal motivationsforskare som mer eller mindre 
hävdar att motivationen har sitt ursprung ur individens inre. Dock råder det som ovan 
påpekats en hel del skilda åsikter om huruvida yttre faktorer som till exempel lön kan anses 
motiverande.  
 

1.3 Problemformulering 

 
Ovanstående diskussion leder följaktligen fram till påföljande problemformulering:  
- Vilka faktorer ökar fastighetsmäklarens motivation? 
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1.4 Syfte 

 
Författarnas ambition med studien är att undersöka vilka faktorer som ökar 
fastighetsmäklarens motivation. Författarna vill jämföra motivations- och hygienfaktorer med 
varandra, både som grupp och som enskild faktor i syfte att verka motivationsfrämjande. 
Författarna vill även utreda huruvida ålder och kön har betydelse för vilka faktorer som 
motiverar fastighetsmäklarna. Som stöd för att besvara studiens problemformulering och syfte 
har fem stycken hypoteser utformats.  
 
I studien läggs det större vikt vid faktorn lön än övriga faktorer. Lönen kommer att jämföras 
med andra faktorer för att genom detta finna huruvida den anses motiverande. Detta ämne är 
av stor vikt för fastighetsförmedlingsbranschen då provisionslönen som tidigare nämnts är en 
av de främsta orsakerna till att fastighetsmäklare väljer att byta yrke.  
 

1.5 Förväntad målgrupp 

 
Författarna menar att denna studie är av väsentlig betydelse för fastighetsmäklare och för 
chefer på fastighetsmäklarkontoren. Detta grundar sig på att det, som nämndes inledningsvis, 
råder delade meningar om huruvida provisionslön är en bra ersättningsform eller inte samt om 
den är motiverande eller ej. Därför kan en studie och analys om provisionslönens effekt på 
motivationen skapa en diskussion kring den provisionsbaserade löneformens vara eller icke 
vara. Författarna menar även att studien kan ha en särskild stor betydelse för cheferna på 
fastighetsmäklarkontoren eftersom studien utreder vilka faktorer som ökar 
fastighetsmäklarnas motivation. Detta är således något som cheferna kan ta till sig och 
använda sig utav i det dagliga arbetet med att motivera sina medarbetare. Studiens resultat är 
därför riktat till fastighetsmäklarkåren, men författarnas förhoppningar är att resultatet även 
skall gå att applicera på andra yrkeskategorier som använder sig av löneformen provision.  
 

1.6 Avgränsningar 

 
Författarna har i urvalet och redovisningen inte tagit hänsyn till några geografiska aspekter. 
Dock gjordes urvalet så att både stora och små kommuner samt både större och mindre kontor 
inkluderades. Detta var ett medvetet val för att studien skulle uppvisa en genomsnittlig bild av 
vad som ökar fastighetsmäklarnas motivation.  
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2. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
I det här kapitlet redogörs de teoretiska begrepp och modellen som används i föreliggande 
studie. Den teoretiska referensramen inleds med en allmän diskussion kring ämnet och 
fortsätter därefter med en mer ingående beskrivning av teorin där studiens hypoteser 
klargörs. 
 

2.1 Motivation av provision 

 
”Motivation gör att människor engagerar sig, ägnar arbetet entusiasm och energi” 

(Berggren, Gillström, Gillström & Östling, 1998, s. 58). 
 
Ovanstående påstående uttrycker omvänt att brist på motivation skapar likgiltighet och 
orkeslöshet inför arbetet. Vad är det då som motiverar individen på arbetsplatsen? Forskning 
har visat ett tydligt samband mellan arbete med variationer, bra relation till chefen, god 
arbetsmiljö med hög motivation och arbetstillfredsställelse (Herzberg, 1966). Vidare kan hög 
motivation enligt Amabile (1993) antas leda till att medarbetarna upplever en hög kvalitet på 
arbetet och därför väntas vara kvar på samma arbete under en längre tid.  
 
Motivationen kan som nämndes inledningsvis delas in i inre och yttre motivation (Deci & 
Ryan, 1985). De individer som motiveras utifrån det inre, handlar med utgångspunkt från ett 
personligt intresse (Reeve, 2005). Detta kan till exempel vara för att det är stimulerande eller 
för att individer vill uppnå en känsla som uppkommer av utmaningar i arbetet. Således menar 
Reeve (2005) att andra faktorer, exempelvis lön, blir mindre betydelsefulla vad gäller 
motivation i arbetet. De individer som istället motiveras av bland annat belöningar, straff eller 
tävlingar motiveras av de så kallade yttre faktorerna.  
 
Hur påverkar då yttre faktorer som till exempel belöning den inre motivationen? I studier har 
det framkommit, att belöningar i form av ekonomisk ersättning, uppvisade en signifikant 
negativ effekt på den inre motivationen (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Samtidigt inverkade 
ord som belöning positivt framhåller Deci, Koestner och Ryan (1999). Frågan huruvida 
motivationen främjas av belöningar i form av just lön har alltså diskuterats flitigt bland 
forskare. Bland annat Kohn (1993) och Furnham (2005) menar att provision och bonus endast 
resulterar till en tillfällig förhöjning av motivationen. Även Persson (1994) påstår att lönen 
inte har något större samband med motivationen i arbetet. Dock beskrivs det av Lindblom 
(1996) att själva syftet med lön efter prestation faktiskt är att: 

 
”…skapa motivation hos alla som berörs, öka lagkänsla och samarbete och 

öka kunskapen om företagets resultat och dess orsaker”. 
(Lindblom, 1996, s. 57) 

2.2 Maslows behovshierarki 

 
År 1966 utvecklade Frederick Herzberg den så kallade tvåfaktorteorin ur kölvattnet från den 
amerikanske psykologen Abraham H. Maslows (1954) behovshierarki. Maslow (1954) kan 
sägas vara den som lade grunden för motivationsteorin och har medverkat till insikten om hur 
den mänskliga prestationen till stor del påverkas av motivation. Maslow (1954) hävdar att det 
finns fem olika behovsnivåer som återfinns hos alla människor. 
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             Behov av Självförverkligande 
 

            Behov av Uppskattning 
 
            Sociala behov 
 
              Trygghetsbehov 
 
           Grundläggande behov 

Figur 2.1 Maslows behovshierarki  

Egen konstruktion. 
 
De grundläggande behoven handlar om de fysiologiska behoven såsom hunger, törst och 
sömn. På arbetet rör det sig om materiella fördelar som till exempel lön. Det kan även gälla 
fysiska arbetsförhållanden. Behoven av trygghet behandlar fysisk- samt materiell säkerhet 
som exempelvis att ha en bostad. I arbetslivet kan behoven på denna nivå vara 
anställningsskydd eller anställningsförmåner som till exempel företagshälsovård. De sociala 
behoven beskriver behovet av gemenskap. Att på arbetsplatsen bli accepterad av 
medarbetarna och att samarbetet fungerar är behov på denna nivå. Uppskattningsbehoven 
gäller att bli uppskattad och respekterad av andra, men även av sig själv. På arbetet rör sig 
detta om att framhäva sin förmåga, öka sitt självförtroende och därefter delges med ansvar i 
högre grad. På självförverkligandenivån vill människan förverkliga sig själv och uppnå allt 
som går att uppnå. I arbetslivet innebär det att utvecklas och växa, få nya och svårare 
utmaningar samt få utlopp för sin idérikedom.  
 
Maslow (1954) framhåller att när behoven på en nivå är tillgodosedda finner vi nästa nivå och 
arbetar då mot att få de nya behoven tillfredsställda. När ett behov är uppfyllt fungerar det 
därför inte längre som en motiverande drivkraft utan det är nästa nivå som är målsättningen. 
Följaktligen är det alltså det lägsta icke tillfredsställda behovet som motiverar varje enskild 
individ. Fortsättningsvis menar Maslow (1954) att värderingarna om vad som är viktigast i 
tillvaron förändras över tiden. Således skiftar vägen mot självförverkligande mellan nivåerna 
beroende av bland annat livssituationen som människan befinner sig i. Berggren et al. (1998) 
visar på ett exempel då en person mitt i karriären som nått högt upp på behovsstegen bildar 
familj. Detta resulterar till att trygghetsbehoven återigen kommer i första hand. 
 
Herzberg (1966) å andra sidan byggde vidare på Maslows (1954) tankar och utvecklade och 
applicerade Maslows (1954) behovshierarki på arbetslivet. Herzbergs (1966) teori bygger på 
vad som motiverar de anställda att utföra ett bra jobb, att stanna kvar på arbetsplatsen samt 
trivas på jobbet. 
 

2.3 Motivations- och hygienfaktorer 

 
Herzberg genomförde år 1966 en intervjuserie med drygt 200 ekonomer och ingenjörer för att 
undersöka vad som fick dem att känna sig nöjda respektive missnöjda med sin arbetssituation. 
Utifrån denna undersökning utformades en modell där Herzberg (1966) särskiljer mellan 
motivations- och hygienfaktorer. Nedan visas Herzbergs (1966) fördelningen av dessa 
faktorer samt ges förklaringar till innebörden av dem.  



 - 7 - 

Motivationsfaktorer 
  
1. Prestation  Glädjen av att ha utfört ett bra arbete samt att se resultat och lösa  

problem som uppstår. 
 
2. Erkännande  Bekräftelsen av att ha utfört ett arbete bra. 
 
3. Arbetet i sig  Intressanta och varierande arbetsuppgifter. 
 
4. Ansvar   Att få ha kontroll samt ansvar över sin egen arbetssituation. 
 
5. Avancemang  Tydliga tillfällen då det erhålls en högre ställning (befordran). 
 
6. Utveckling  Möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. 
 

 

Hygienfaktorer 
 
1. Företagets politik Företagets strategier, mål, visioner samt informations och 
och administration  kommunikationskanaler. 
 
2. Arbetsledning Chefens förmåga att vägleda och delegera arbetet.   
 
3. Arbetsvillkor Arbetsplatsens utformning samt de fysiska arbetsförhållandena. 
 
4. Mellanmänskliga  Relationen mellan chefer och medarbetare samt mellan 
relationer medarbetarna. 

 
5. Lön  Ekonomiska belöningsformer och ersättningsformer. 
 
6. Status  En känsla av att faktiskt bidra med något. 
 
7. Anställningstrygghet Personlig arbetstrygghet och företagets stabilitet. 
 
8. Privatlivet Hur privatlivet ser ut. 
 
 
Herzberg (1966) fann i sina studier att de faktorer som är direkt kopplade till arbetet i sig 
(motivationsfaktorerna) påverkar medarbetarna på helt annat sätt än de så kallade 
hygienfaktorerna. Om inte hygienfaktorerna finns, resulterar de till missnöje hos de anställda 
och följaktligen är de som resulterar till mer tillfredsställda och nöjda medarbetare 
klassificerade som motivationsfaktorer. Annorlunda uttryckt bidrar motivationsfaktorerna till 
att en anställd känner motivation till arbetet. Med detta menar Herzberg (1966) alltså att när 
det görs något åt de förhållandena som ger upphov till medarbetarnas missnöje är det inte 
synonymt med att de blir motiverade och nöjda. Enligt Herzberg (1966) är därför avsaknaden 
av hygienfaktorerna något som kan ge upphov till missnöje och vantrivsel, men enbart 
förekomsten av dem är inte något som leder till tillfredsställelse (motivation). Dock måste 
hygienfaktorerna vara förhållandevis väl uppfyllda för att en godtagbar arbetstillfredsställelse 
ska infinna sig, det vill säga att medarbetarna inte vantrivs på arbetet. Emellertid räcker det 
alltså inte endast med att hygienfaktorerna infrias utan motivationsfaktorerna måste till för att 
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känna engagemang och motivation för arbetet menar Herzberg (1966). Följaktligen har 
hygienfaktorerna krav på sig att vara uppfyllda innan motivation uppstår. Dock är det viktigt 
att poängtera att både motivations- och hygienfaktorer krävs för att erhålla motivation i 
arbetet menar Herzberg (1966). 
 
H1: Motivationsfaktorer har en signifikant högre motiverande effekt på fastighetsmäklarna än 
vad hygienfaktorerna har. 
 

2.3.1 Höjd prestation  
På 1960-talet när Herzberg utförde sina studier fanns det en uppfattning som innebar att om 
endast de förhållandena som gjorde de anställda missnöjda (till exempel lönen) ändrades 
skulle detta medföra att trivseln höjdes. Detta i sig skulle då resultera till att prestationerna 
och motivationen ökade. Studiens slutsatser visade däremot annorlunda. Resultatet visade att 
tillfredsställelse och vantrivsel var förenade till olika grupper av omständigheter. Enligt 
tvåfaktorteorin är det även så att det är motivationsfaktorerna, inte hygienfaktorerna, som 
medför motivation till höjd prestation (Herzberg, 1966). Högre lön och bättre 
arbetsförhållanden motiverar därför inte till förhöjda prestationer (Herzberg, 1966). Här 
menar Herzberg (1966) att individer presterar bättre på lång sikt då de drivs av en inre kraft 
(motivationsfaktorerna) och alltså inte av vare sig morot eller piska. Även Luthans och 
Stajkovic (1999) framhåller att lön är överbetonat vad det gäller ökade prestationer. De menar 
fortsättningsvis att större effekt på arbetet åstadkoms genom feedback och beröm. 
 
 
              Motivationsfaktorer                                  Tillfredsställelse och höjd prestation 
  
 
 
                   Hygienfaktorer                     Tillfredsställelse eller missnöje 
 

Figur 2.2 Herzbergs motivations- och hygienfaktorer 

Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 313).  
 
H2: För att fasighetsmäklarna ska prestera mer värderar de motivationsfaktorerna 
signifikant högre än hygienfaktorerna. 
H3: Motivationsfaktorerna påverkar fastighetsmäklarnas tillfredsställelse och motivation 
positivt. 

2.3.2 Teorin i praktiken 
Liksom för de flesta teorier finns det även mot Herzbergs (1966) tvåfaktorteori en hel del 
kritik riktad mot den. Exempelvis är Furnham (1997) en stor motståndare till den metod 
Herzberg (1966) använde sig av vid insamlandet av datan som användes. Furnham (1997) 
menar att teorin är föråldrad då Herzberg (1966) i sina studier överlag mest använde 
välutbildade, vita tjänstemän i intervjuerna. Fortsättningsvis menar Furnham (1997) att detta 
resulterar till missvisande och förvrängda resultat. En annan svaghet med teorin enligt 
Hackman och Oldham (1980) är att det kan vara svårt att urskilja motivationsfaktorer från 
hygienfaktorer. De hävdar även att det är oklart hur olika individer reagerar på respektive 
faktorer. Teorin, liksom andra behovsteorier, har också anklagats för att de utgår från att alla 
individer är lika och har likadana önskemål och behov (Basset-Jones & Lloyd, 2005). Likaså 
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har kritiken riktat sig mot att Herzberg (1966) under sina intervjuer, bett respondenterna att 
berätta om upplevelser av att ha känt sig antingen väldigt nöjd eller helt missnöjd i arbetet 
(Basset-Jones & Lloyd, 2005). Detta kan då ha resulterat till att personerna eventuellt tog åt 
sig äran för goda resultat genom att referera till sin egen insats och omvänt, lagt skulden på 
andra för mindre lyckade resultat.  
 
Dock finns det självklart även ett stort antal undersökningar och forskning som grundar sig på 
Herzbergs (1966) tankar och bekräftar teorin. Bland annat har Parsons och Broadbridge 
(2006) baserat sin forskning på Herzberg (1966) och de kom i sina slutsatser, likt Herzberg 
(1966), fram till att de största anledningarna till omotiverade medarbetare var lönen och 
arbetsförhållandena. Även Katzenbach (2003) har gått i Herzbergs fotspår och har i sin 
undersökning visat att lön inte motiverar de anställda på lång sikt. Vidare hävdar Basset-Jones 
och Lloyd (2005) att Herzbergs (1966) tvåfaktorteori fortfarande innehar hög validitet trots 
sina dryga 40 år.  
 

2.3.3 Lön efter prestation 
Ett av de mest effektiva verktyg vad gäller motivation är ekonomisk ersättning menar Hersey, 
Blanchard och Johnson (2001). Fortsättningsvis framhåller Hersey et al. (2001) att vissa krav 
dock måste vara uppfyllda för att lönen ska anses motiverande. Ett krav är att den anställde 
ska kunna urskilja ett tydligt samband beträffande sin prestation och ersättning. Således ska 
alltså ett ökat resultat leda till ökade inkomster och vice versa (Hersey et al., 2001).  
 
Herzberg (1966) är dock emot alla former av prestationslön och menar att lön utifrån 
prestation är en form av utpressning samt att det inte är något som motiverar på lång sikt. 
Fortsättningsvis hävdar Herzberg (1966) att pengar eventuellt kan motivera på kort sikt, men 
att efter hand blir belöningen en självklarhet vilket leder till att förväntningarna hela tiden 
ökar. När belöningen inte ökar i storlek med förväntningarna upphör det incitament som fått 
individen att anstränga sig. Detta medför att de anställda då är motiverade av själva 
belöningen och inte av arbetet i sig. 
 
Lön efter prestation har enligt Meudell och Rodham (1998) positiva egenskaper då individen 
ser det direkta värdet av prestationen. Som positivt kan även ses den flexibla storleken på 
ersättningen (Meudell & Rodham, 1998). Forskningen inom området är dock tvetydig då 
andra studier har visat att prestationslöner inte alltid leder till förhöjda effekter. Detta har visat 
sig då lön efter prestation inte nödvändigtvis resulterar till ökade prestationer och insatser 
(Bonner & Sprinkle, 2002).  
 
H4: Lönen är signifikant minst motiverande av motivations- och hygienfaktorerna. 
H5: Fastighetsmäklarna är missnöjda med provisionslönen som löneform 
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2.3.4 Studiens undersökningsmodell 
 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Uppskattning och omtanke 
från chef 

Nöjda kunder 

Arbetsgruppens gemenskap 
Möjlighet till personlig 

utveckling 

Lön Eget ansvar 

Figur 2.3 Studiens undersökningsmodell 

Egen konstruktion. 
 
I ovanstående undersökningsmodell har tre stycken motivationsfaktorer samt tre stycken 
hygienfaktorer valts ut från Herzbergs (1966) ursprungliga modell. Dessa faktorer har valts 
till undersökningsmodellen då de på ett klart och tydligt sätt kan kopplas samman med 
motivation i arbetet. Faktorerna har begreppsmässigt förtydligats för att vidare kunna 
undersökas och analyseras. Modellen och dess uppdelning har därefter legat till grund för 
utformningen av enkäten (som används för insamlingen av studiens empiriska underlag) samt 
för analysen av det insamlade materialet.  
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 
I det tredje kapitlet förklarar samt motiverar författarna de metodval som gjorts under 
studiens gång. Vidare beskrivs även tillvägagångssättet vid insamlandet av material samt hur 
det empiriska underlaget analyserats.  
 

 3.1 Val av metod 

 
Studien är av kvantitativ karaktär eftersom problemformulering syftar till att finna likheter 
och skillnader som kan gälla för stora populationer (Jacobsen, 2002). Kvale (1997) och 
Jacobsen (2002) menar att både kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg och vilken 
metod som används styrs av problemformuleringen. En alternativ undersökning hade alltså 
varit av kvalitativ karaktär, vilken har för avsikt att gå på djupet och finna nyanserad data att 
bearbeta (Kvale, 1997). Detta är dock inte syftet med föreliggande studie.  
 

3.2 Respondenter 

 
Författarna har i studien valt att göra ett riktat urval, då de valt yrkeskategorin 
fastighetsmäklare som respondenter. Jacobsen (2002) menar att vid val av respondenter finns 
det två omständigheter som alltid bör övervägas, varav den förstnämnda är hur intresserad 
uppgiftslämnarna är av ämnet. Författarna har därför valt att enbart vända sig till 
fastighetsmäklare som är verksamma och registrerade. Detta har gjorts därför att 
respondenterna ska inneha ett så stort intresse som möjligt för att besvara frågorna. Den andra 
omständigheten är vilken förmåga uppgiftslämnaren har att svara på frågorna som ställs 
(Jacobsen, 2002). Det faktum att fastighetsmäklarna valt som respondenter medför att de är 
väl insatta i det som undersöks. Detta eftersom de flesta av fastighetsmäklarna arbetar med 
provisionslön och därför i enlighet med Jacobsen (2002) kan anses ha de förutsättningar som 
krävs för att besvara studiens frågor. Till urvalet av fastighetsmäklare tog författarna hjälp av 
Fastighetsmäklarnämnden (2008) där registrerade fastighetsmäklare går att finna. Detta har 
gett en möjlighet att överskåda vilka möjliga respondenter som finns. En nackdel med detta 
kan dock vara att alla fastighetsmäklare ej finns registrerade på hemsidan på grund av att 
sidan inte uppdaterats. Från Fastighetsmäklarnämnden (2008) har ett urval gjorts för att få 
respondenter från olika stora städer och olika stora kontor för att genom det erhålla en så 
representativ bild av verkligheten som möjligt. Detta har gjorts för att erhålla ett 
verklighetstroget resultat. Detta är viktigt för studien, då författarna har för syfte att dra så 
realistiska slutsatser ur det empiriska materialet som möjligt. I studien kommer det inte 
redovisas några skillnader mellan stora och små städer eller stora och små kontor då 
författarna anser att studien hade blivit alldeles för omfattande. Författarna är medvetna om 
att detta får konsekvenser i form av att det bara redovisas ett medeltal av vad de tillfrågade 
fastighetsmäklarna anser och har därför lagt mycket tid på att väga upp det i största möjliga 
mån med att göra ett så noggrant urval som möjligt. 
 
Det finns för närvarande cirka 6300 registrerade fastighetsmäklare i Sverige 
(Fastighetsmäklarnämnden, 2009). I urvalet av respondenter har internetmäklare valts bort 
och istället har endast fastighetsmäklare som praktiserar sin tjänst via kontor som går att 
besöka för personlig kontakt tagits med. Detta har gjorts på grund av att dessa tjänster är så 
pass olika då internetmäklaren normalt sett inte har någon personlig kontakt vare sig med 
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köpare eller säljare. De arbetar också ofta utan närvarande chef och de tar även ut lägre 
provisioner då säljaren själv utför mycket av arbetet (Echeverri & Edvardsson, 2002). Det 
hade därför kunnat leda till ett snedvridet resultat om internetmäklarna inkluderats.  
 
Innan respondenterna kontaktades gjordes ett noggrant urval av kontor och därefter 
kategoriserades dem som små kontor (en till sju anställda), medelstora kontor (åtta till fjorton 
anställda) samt stora kontor (mer än fjorton anställda). Detta gjordes för att få en överblick 
över hur många av varje det fanns samt hur urvalet skulle fördelas mellan de olika 
kategorierna. Valet av undersökningsobjekt föll på 45 kontor som sedan kontaktades via 
telefon. Författarna berättade hur studien skulle gå till, vad som skulle undersökas, i vilket 
syfte samt hörde sig slutligen för om fastighetsmäklarna kunde tänka sig att deltaga i studien. 
Detta inledande samtal gjordes för att respondenterna skulle få en inblick i studien, dess syfte 
samt få möjlighet att ställa frågor om det var något som verkade oklart. Författarna ville även 
genom detta få en överblick om huruvida fastighetsmäklarkontoret var intresserade av att 
delta i studien eller ej.  
 

3.3 Enkätens innehåll 

 
Studien bygger på en enkät som i sin tur baseras på bundna svarsalternativ. Detta valdes för 
att erhålla ett så generaliserbart material som möjligt att analysera i enlighet med studiens 
syfte. Med bundna svarsalternativ har alla respondenter samma alternativ att välja mellan och 
detta underlättar väsentligt analysen av det insamlade materialet (Wärneryd, 1990). 
Författarna är medvetna om att de genom att använda bundna svarsalternativ går miste om 
den nyanserade bilden de kunde ha erhållit av respondenterna vid till exempel en intervju.  
 
Författarna har vid utformandet av enkäten använt sig av Wärneryds (1990) och Jacobsens 
(2002) riktlinjer samt vedertagen forskning inom området motivation (Herzberg, 1966). Enligt 
Jacobsen (2002) bör enkäten struktureras så att frågorna får en logisk följd. Detta har gjorts 
genom att inleda med frågor om bakgrundsvariablerna kön samt ålder (fråga ett och två). 
Detta gjordes för att finna vad urvalsgruppen hade för spridning i ålder respektive kön, då det 
ger en möjlighet att upptäcka och analysera likheter och skillnader inom urvalsgrupperna. Vid 
fråga tre ombads respondenterna svara på hur motiverade de kände sig i arbetet, för att få en 
bild över hur pass motiverade de själva anser sig vara. Där fick de välja mellan väldigt 
motiverad, ganska motiverad samt inte alls motiverad. Författarna är medvetna om att 
definitionen av begreppet motivation samt tolkningen av den tregradiga skalan kan variera 
mellan respondenterna. Dock menar författarna att trots detta erhålls en relativt god bild av 
hur motiverade fastighetsmäklarna är då det enbart finns tre steg att välja mellan.  
 
Fråga fyra består av ett antal delfrågor som utformats på så sätt att respondenterna fått 
rangordna faktorer från studiens undersökningsmodell som anses var antingen motivations- 
eller hygienfaktorer. Det har gjorts genom att respondenterna har fått ta ställning till hur väl 
faktorerna uppskattning och omtanke från chef, nöjda kunder, lönen, arbetsgruppens 
gemenskap, möjlighet till personlig utveckling samt eget ansvar motiverar dem. En femgradig 
skala formulerades där 0=vet ej, 1=inget alls, 2=lite, 3=ganska mycket och 4=mycket.  
 
Frågorna fem till sju samt tio behandlar alla ämnet lön. Författarna har valt att ställa frågor 
kring olika löneformer och då främst löneformen provision, eftersom det är något som 
Herzberg (1966) ställer sig högst frågande till. Herzberg (1966) menar att ekonomisk 
ersättning inte kan motivera på lång sikt och författarna vill således utreda hur motiverande 
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fastighetsmäklarna anser att lönen är eftersom de flesta av dem har lön som baserar sig på ren 
provision. Angående fråga fem, huruvida fastighetsmäklarna enbart har provisionslön som 
löneform, var syftet att jämföra de med provisionslön med övriga. Dock har det visat sig att 
det enbart var 11 stycken som inte får sin ersättning enbart utifrån provisionslön, utan från 
fast lön med provision upptill. Utifrån detta kan det tolkas att samtliga fastighetsmäklare i 
studien har någon form av provisionslön och därav kommer samtliga respondenter att 
redovisas. Frågorna åtta och nio utreder högre prestation kopplat till motivation. Allt som allt 
bestod enkäten av tio frågor.  
 
Syftet med fråga tio var att utreda vilken löneform fastighetsmäklarna ansåg vara mest 
attraktiv. Dock har författarna i sin sammanställning av empirin konstaterat att de svar som 
erhållits är väldigt vaga och frågan kommer därför inte att analyseras. Författarna menar att de 
vid varje löneform i fråga tio borde gjort en förklaring till vad de olika alternativen betydde, 
då det var ett par av alternativen som var svåra att särskilja. Detta har även medfört att 
punkten ett i frågan nio (annan löneform) inte kommer att analyseras, då syftet var att 
samköra punkten ett i fråga nio med fråga tio för att få en bild över fastighetsmäklarnas syn 
på olika löneformer.  
 
Frågorna i enkäten har som avsikt att besvara studiens syfte, ställd problemformulering samt 
hypoteserna. Det har även valts att vid ett par frågor lämna plats för egna kommentarer. Detta 
har gjorts för att ge respondenterna möjlighet att förklara vidare eller utveckla sitt 
resonemang. Dessa kommer dock inte att läggas någon större vikt vid, då förekomsten av dem 
vid de flesta frågor var väldigt sporadisk. 
 

3.4 Framställning av enkäten 

 
Avsikten med en kvantitativ studie är enligt Jacobsen (2002) att den bygger på kategorisering 
och en förklaring av de centrala begreppen, vilket måste göras innan studien genomförs. En 
kvantitativ studie kräver enligt Jacobsen (2002) att begrepp bryts ner i mindre delar och 
operationaliseras för att göra de ofta opreciserade och vaga begreppen mätbara. För att mäta 
begreppen i Herzbergs (1966) tvåfaktorteori har författarna valt ut de för studien relevanta 
faktorerna ur den ursprungliga teorin till en undersökningsmodell. De faktorer som valts är de 
som författarna ser som mest tillämpliga för studien då de tydligast kan förknippas med 
motivation i arbetet. Vid urvalsprocessen har begreppen bearbetas för att kunna appliceras på 
studiens syfte. Detta medför att faktorerna har döpts om till mer alldagliga och lättförståeliga 
benämningar för att på så sätt minimera uppkomsten av missförstånd. 
 
Herzbergs (1966) begrepp ”företagets politik” och ”administration samt arbetsledning” har 
författarna valt att gemensamt benämna som uppskattning och omtanke från chef. Faktorerna 
”prestation” och ”erkännande” har tillsammans blivit preciserade som nöjda kunder. Lönen är 
en faktor som fått bibehålla den ursprungliga benämningen eftersom den är nästintill omöjlig 
att missuppfatta. ”Mellanmänskliga relationer” och ”anställningstrygghet” har förtydligats till 
termen arbetsgruppens gemenskap. ”Avancemang” och ”utveckling” har slagits samman till 
definitionen möjlighet till personlig utveckling. Slutligen har ”ansvar” utvecklats och 
konkretiserats till eget ansvar. Vad gäller frågan om ökad prestation (fråga nio) hos 
respondenterna har ovanstående faktorer använts, men har omformulerats en aning för att 
anpassas till frågan. 
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Enkäter har valts eftersom det enligt Jacobsen (2002) lämpar sig väl då ett stort antal 
respondenter ska studeras, vilket var fallet i föreliggande studie. Ytterligare en orsak till valet 
av enkäter är att Herzbergs (1966) metod vid insamlingen av sitt empiriska material har som 
tidigare nämnts erhållit en hel del kritik (Basset-Jones & Lloyd, 2005; Furnham, 1997). Detta 
har författarna haft i åtanke då de resonerat kring metodvalet. Då kritiken främst riktade sig 
mot att respondenterna blev intervjuade personligen (och att de då gärna ställde sig själv i 
bättre dager än vad de egentligen borde) har alltså valet blivit att skicka ut enkäter. Det blir då 
inte lika personligt och förhoppningsvis erhålls ett mer rättvisande och sanningsenligt resultat. 
 
Författarna har i arbetet med att utforma enkäten arbetat mycket med att göra den 
lättöverskådlig och enkel att förstå. Jacobsen (2002, s. 361) menar att ”…ju längre och mer 
komplicerad en undersökning är, desto lägre svarsprocent måste vi räkna med”. Arbete med 
utformningen av enkäten har således varit viktigt för att få så många respondenter som möjligt 
att svara samt att få så korrekta svar som möjligt. Innan enkäten skickades ut prövades den på 
ett antal personer för att se om det fanns några oklarheter kring enkätens frågor och dess 
upplägg. Jacobsen (2002) menar att det är av största vikt att testa enkäten innan den skickas 
ut. På så sätt kan det i ett tidigt skede undersökas om enkäten verkligen tjänar sitt syfte och att 
det annars kan leda till svar som inte går att analysera på grund av missförstånd. Detta 
resulterade i att det gjordes vissa små justeringar av enkäten samt lades till förklarande text 
vid vissa frågor innan den skickades ut till respondenterna. 
 
Tillsammans med enkäten skickades ett instruktionsbrev vilket förklarade för respondenterna 
vad som skulle undersökas samt varför studien skulle göras. I brevet sägs även att studien är 
helt frivillig och att inga svar kommer att kopplas ihop med vare sig respondenten eller med 
fastighetsmäklarkontoret. Det kommer alltså inte att redovisas vilka kontor och personer som 
har svarar på enkäten utan redovisningen kommer att utgå från fastighetsmäklaren i 
allmänhet. Efter några dagar skickades även en påminnelse via e-post ut till samtliga 
respondenter. Påminnelsen riktade sig till de fastighetsmäklare som inte svarat och de 
informerades om att det vore väldigt tacksamt om de ville besvara enkäten i och med att alla 
svar som kommer in är av största betydelse för studien. Författarna bad även de som redan 
svarat att bortse från denna påminnelse och passade på att tacka för deras medverkan. 
 

3.5 Svarsfrekvens och bortfall  

 
De flesta respondenter var vid den första kontakten väldigt positivt inställda till studien, vilket 
resulterat i att enbart tre kontor föll bort. Dessa tre kontor hänvisade i första hand till att det 
var tidsbrist som gjorde att de inte hade möjlighet att deltaga. Detta benämns enligt Jacobsen 
(2002) som ”ett bortfall av uppgiftslämnare”. Det har dock valts att inte analysera dessa som 
bortfall utan har i stället skickat ut några enkäter extra till de fastighetsmäklarkontor som var 
villiga att ta emot dem. Totalt skickades det alltså ut 200 enkäter via e-post till 42 
fastighetsmäklarkontor runt om i Sverige. Att skicka enkäterna per e-post valdes eftersom det 
är ett snabbt sätt att nå ut till många respondenter på en gång (Jacobsen, 2002) samt att svaren 
snabbt kunde erhållas på detta sätt.  
 
Totalt besvarades enkäten av 128 fastighetsmäklare från 28 olika fastighetsmäklarkontor. 
Detta ger en svarsfrekvens på 64 %, vilket enligt Jacobsen (2002) anses vara en bra 
svarsfrekvens. Jacobsen (2002) menar även att det är viktigt att ta reda på vilka det är som 
faller bort för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. Detta har författarna inte möjlighet att 
göra eftersom de lovat respondenterna full anonymitet. Bortfallet i enkäten kan anses 
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förhållandevis litet, då inte någon fråga lämnats helt blank av respondenterna. Dock har några 
få respondenter använt sig av svarsalternativet vet ej, vilket enligt Jacobsen (2002) kan klassas 
som ”bortfall på enskild fråga”. Detta beror enligt Jacobsen (2002) på att respondenten inte 
vill eller kan svara på denna fråga. Författarna är medvetna om att svarsalternativet vet ej kan 
leda till ett snedvridet resultat. Dock menar författarna att i och med den väldigt marginella 
förekomsten av svaret vet ej, bör det inte ha någon signifikant inverkan på resultatet av 
föreliggande studie. 
 
Totalt var de som svarade 73 stycken kvinnor och 55 stycken män. Åldersfördelningen på 
respondenterna såg ut enligt följande: 43 % var 20-35 år, 32 % var 36-50 år medan resterande   
25 % var över 50 år. Detta stämmer väl överens med det urvalet studien hade från början och 
bortfallet anses därför inte vara något problem i studien. Fördelningen mellan ålder och kön 
redogörs närmare i nedanstående diagram. 
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Figur 3.1 Ålders- och könsfördelning 

 

3.6 Val av teori 

 
Herzbergs (1966) teori har valts eftersom den stämmer väl överens med studiens ändamål och 
problemformuleringens syfte. Herzbergs (1966) tvåfaktorsteori är en vedertagen teori inom 
området motivation, den har använts i flertalet studier inom ämnet motivation och den 
omnämns ofta i litteratur som behandlar ämnet ledarskap och motivation (Adair, 2006; 
Hughes, Ginnet & Corpy, 2006; Yukl, 2006). Herzbergs (1966) tankesätt finner författarna 
som en intresseväckande utgångspunkt då teorin är emot alla former av prestationslön som 
motivationsfaktor. Författarna ställer sig kritiska till att så verkligen är fallet bland 
fastighetsmäklarna då majoriteten av dem som inledningsvis beskrivits, enbart har 
provisionslön som ersättning för utfört arbete. Därför vill författarna se hur pass applicerbar 
och överensstämmande tvåfaktorteorin är med just fastighetsmäklaryrket för att se om den 
fortfarande kan anses ha hög validitet och vara realistisk även med drygt 40 år på nacken. Mot 
bakgrund av detta är avsnittet teorin i praktiken med i den teoretiska referensramen för att 
framhäva att Herzbergs teori fortfarande är aktuell då den används och diskuterats flitigt. 
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Varför har det då inte valts att lägga fokus på den kanske mer bekanta av 
motivationsteorierna, nämligen Maslows (1954) behovshierarki? Detta beslut motiveras 
genom att Maslow (1954) inte utvecklade sin teori utifrån arbetslivet, vilket föreliggande 
studie syftar till att undersöka. Maslows (1954) behovshierarki har bland annat kritiserats för 
att stegen inte är speciellt tydligt formulerade vilket medför att det är besvärligt att fastställa 
vad som ligger i dem. Utifrån detta har författarna således valt bort att fokusera på Maslows 
(1954) behovshierarki då det hade resulterat till svårigheter med att analysera det empiriska 
materialet utifrån enbart det synsättet. Dock har författarna tagit med behovshierarkin i den 
teoretiska referensramen som en bakgrund till tvåfaktorteorin. Detta har gjorts då den senare 
bygger på samt är en vidareutveckling av Maslows (1954) teori. 
 

3.7 Analysmetod 

 
Statistikprogrammet SPSS 17.0 användes för att analysera resultatet av enkäterna. Analyserna 
som gjordes var t-test, Pearsons chi2 test, Pearsons korrelationstest samt regressionsanalys. 
Det förstnämnda testet (t-test) används enligt Aronsson (1999) för att testa skillnader mellan 
medelvärden, medan chi2-test grundar sig på skillnaden mellan förväntade och observerade 
värden. Korrelationstest och regressionsanalys i sin tur utförs för att utläsa samband mellan 
variabler (Aronsson, 1999). Alla dessa test användes som stöd för att besvara studiens 
hypoteser ett till och med fyra (H1-H4) samt slutligen studiens syfte.  
 
Författarna har valt ett antal exceldiagram som redovisningsform för att på ett enkelt och 
överskådligt sätt redovisa och uppfatta förekomsterna av ett visst svarsalternativ samt besvara 
hypotes fem (H5). En korstabell gjordes även den i syftet att tydliggöra, men då med 
avseende på fördelningen av ålder samt graden av motivation. Wahlgren (2005) menar att en 
korstabells främsta egenskap är att visa eventuella likheter och skillnader mellan olika 
grupper. Dessa val har medfört att resultatet av det empiriska materialet har blivit åskådligt 
och anpassat för den förväntade målgruppen. 
 
Författarna har valt att redovisa analysen av lönens bidrag till fastighetsmäklarnas motivation 
under en särskild rubrik (lön efter prestation) i analyskapitlet. Detta har gjorts då lönen är en 
betydande del i föreliggande studie. Lönen kommer därför inte redovisas ingående under 
övriga rubriker.  
 

3.8 Metodkritik 

 
Författarna är införstådda med att det förekommer en del risker både vid studier av kvantitativ 
och av kvalitativ karaktär. Dock anser författarna att vald metod för studien är den rätta, då 
avsikten är att jämföra och se likheter och skillnader hos motivations- och hygienfaktorerna 
som motivationsfrämjande i den undersökta populationen. Med en kvalitativ metod hade detta 
varit svårt att uppnå. En designtriangulering av metoderna hade varit ett möjligt alternativ och 
då till exempel kompletterat enkäterna med exempelvis telefonintervjuer för att få ett djupare 
och mer ingående perspektiv (Jacobsen, 2002). Författarna menar dock att syftet med studien 
inte var att införskaffa sig djupgående information. Det faktum att det vid vissa frågor lämnats 
plats för egna kommentarer väger till viss del upp detta då fastighetsmäklarna får möjlighet att 
tydliggöra sig om det är något som känns oklart eller vill vidareutveckla sitt svar. Ytterligare 
en anledning till att författarna menar att vald metod är den rätta för studien är möjligheten att 
erhålla betydligt fler svar än om studien varit ur kvalitativt syfte.  
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För det faktum att e-post valt att användas för att nå respondenterna finns det både för- och 
nackdelar. Dessa övervägdes noga innan enkäten skickades ut. En av fördelarna är att det är 
ett snabbt och samtidigt billigt sätt att nå många respondenter (Jacobsen, 2002). Dock finns 
det även nackdelar som till exempel att erhålla rätt e-postadress. Detta har författarna löst 
genom att först kontakta fastighetsmäklarkontoren via telefon innan enkäterna skickades ut. 
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4. Empiri 
 
I det fjärde kapitlet redovisas resultatet av studiens empiriska undersökning och hypoteserna 
besvaras. Författarna har valt att tydliggöra det insamlade materialet i form av diagram och 
tabeller samt med kompletterande texter för att på ett begripligt sätt redovisa 
respondenternas åsikter. 
 

4.1 Motivation 

 
När de tillfrågade fastighetsmäklarna fick svara på hur motiverade de kände sig i arbetet 
visade det sig att utav de tillfrågade fastighetsmäklarna kände sig 53 stycken (41,4 %) väldigt 
motiverade i sitt arbete medan 65 stycken (50,8 %) kände sig ganska motiverade. Dock kände 
10 stycken (7,8 %) sig helt omotiverade i sitt arbete. I figur 4.1 framgår det tydligt hur liten 
del som känner sig inte alls motiverade.  
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Figur 4.1 Hur motiverad känner Du dig i arbetet? 

 
Ovanstående resultat medförde att författarna började fundera hur åldersfördelningen ser ut 
vid de olika graderna av motivation. En korstabell gjordes och figuren nedan (4.2) visar 
fördelningen. Det visas tydligt att gruppen ganska motiverad ligger väldigt högt upp oavsett 
ålder. Emellertid framgår det av siffrorna att det är en förhållandevis låg andel (11 av 53 
stycken = 20,7 %) av dem som känner sig väldigt motiverade i arbetet som tillhör den äldre 
ålderskategorin. Av figuren (4.2) syns det även att de inte alls motiverade finns i alla åldrar, 
men är minst representerade i åldern 36-50 år. Dock ska det förtydligas att resultatet inte 
uppvisar på några statistiskt signifikanta skillnader med avseende på åldersfördelningen på de 
olika graderna av motivation (Pearson chi2=2.554, p=.635). 
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Ålder 
 

20-35 36-50 51- Total 

Väldigt motiverad 22 20 11 53 

Ganska motiverad 29 19 17 65 

Hur motiverad känner du dig i 

arbetet? 

Inte alls motiverad 4 2 4 10 

Total 55 41 32 128 

Figur 4.2 Korstabell - motivation och ålder 

 
Vad det gäller förhållandet mellan vilket kön respondenterna har samt hur pass motiverade de 
anser sig vara, visar det inte på någon större skillnad mellan könen (t=-1.297, p=.197). 
Männen visar dock vissa tendenser till att påstå sig vara något mer motiverade i jämförelse 
med kvinnorna. Dettsa visas genom de relativt jämna medelvärdena (m=1.71, sd=.629 
respektive m=1.63, sd=.613) på den tregradiga skalan. Skillnaden mellan könen vad avser 
spridningen på svaren kring medelvärdet (standardavvikelsen, sd) är även den relativt 
marginell. 
 

4.2 Motivations- och hygienfaktorer 

 
Fastighetsmäklarna fick värdera samtliga för studien relevanta faktorer (både motivations- 
och hygienfaktorer) på en fyrgradig skala med avseende på hur mycket de påverkar deras 
motivation i arbetet. Av resultatet kan en tydlig skillnad mellan grupperna motivations- och 
hygienfaktorer uppfattas (figur 4.3). Detta framgår genom att samtliga motivationsfaktorer har 
ett medelvärde på över tre, samtidigt som alla hygienfaktorer uppvisar ett medelvärde under 
detsamma. Följaktligen kan hypotes ett (H1) antas. Även på frågan huruvida 
fastighetsmäklarna känner sig mer motiverad än vanligt vid försäljning av ett objekt som kan 
inbringa ett högt försäljningspris framkom det att 80 % av fastighetsmäklarna fann detta 
väldigt motiverande. Dock visade det sig i de kommentarer fastighetsmäklarna frivilligt 
lämnade att det inte var lönen som var mest motivationsfrämjande. Många av 
fastighetsmäklarna menade att det var ett erkännande i form av att ha utfört ett bra arbete som 
motiverade mest. Emellertid är lönen den hygienfaktor som innehar högst värde och nästintill 
uppnår medelvärde tre (m=2.98). Av detta kan alltså hypotes fyra (H4) förkastas. Således är 
det nöjda kunder som motiverar mest tätt följd av eget ansvar och därefter möjlighet till 
personlig utveckling. Lönen kommer på fjärde plats, arbetsgruppens gemenskap kommer 
därefter och längst ner i ordningen av faktorer kommer uppskattning och omtanke från chef. 
Ur standardavvikelsen (sd) för de två grupperna av faktorer kan det urskiljas att svaren 
gällande motivationsfaktorerna var något mer spridda än för hygienfaktorerna.  
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    m sd_____ 
Motivationsfaktorer 
Nöjda kunder   3.25 .869 
Möjlighet till personlig utveckling  3.13 1.193 
Eget ansvar    3.23 1.036 
 
Hygienfaktorer    
Uppskattning och omtanke från chef  2.21 .884  
Lönen    2.98 1.027 
Arbetsgruppens gemenskap  2.48 .823____ 

Figur 4.3 Motivations- och hygienfaktorers medelvärde 

4.2.1 Köns- och åldersfördelning 
För att bryta ner och tydliggöra ovanstående resultat har det valts att även på den här frågan 
dela in respondenternas svar i ålder respektive kön. Detta har gjorts för att upptäcka 
eventuella likheter och skillnader beroende på de olika bakgrundsvariablerna. 
 
Figur 4.4 nedan redovisar svarsfördelningen uppdelat på män och kvinnor. Resultaten visar att 
båda könen uppfattar uppskattning och omtanke från chef som minst motiverande. Dock 
värderar männen uppskattning och omtanke från chef som aningen mindre motiverande i 
jämförelse med vad kvinnorna gör (m=2.07 respektive m=2.32). Den faktor som är mest 
motiverande är nöjda kunder för männen (m=3.45) och eget ansvar för kvinnorna (m=3.16). 
Även hygienfaktorn lön framhäver stora differenser mellan de båda könen (m=2.82 respektive 
m=3.11). I detta fall är det kvinnorna som ser lönen som betydligt mer motiverande än vad 
männen gör. Det är också lönen som är den hygienfaktor som har det klart högsta 
medelvärdet. En annan iakttagelse är att arbetsgruppens gemenskap var en faktor som båda 
könen bedömde som inte särskilt motiverande, men det var kvinnorna som värderade den 
lägst (m=2.53 respektive m=2.44). Möjlighet till personlig utveckling ligger högt upp på 
skalan för båda könen bland faktorer som motiverar i arbetet. Dock anser sig männen bli 
aningen mer motiverade av den möjligheten än vad kvinnorna blir (m=3.22 respektive 
m=3.07).  

           Man         Kvinna 
   m sd m sd_____ 
Motivationsfaktorer 
Nöjda kunder  3.45 .899 3.10 .819 
Möjlighet till personlig utveckling 3.22 1.117 3.07 1.251 
Eget ansvar   3.31 .960 3.16 1.093 
 
Hygienfaktorer 
Uppskattning och omtanke från chef 2.07 .920 2.32 .848 
Lönen   2.82 1.038 3.11 1.008 
Arbetsgruppens gemenskap 2.53 .790 2.44 .850____ 

Figur 4.4 Motivations- och hygienfaktorer fördelat på kön 

 
Om de olika faktorerna med dess svar fördelas på ålderskategorier blir uppdelningen enligt 
figur 4.5 nedan. I figuren åskådliggörs tydliga skillnader mellan de olika åldersgrupperna. De 
tre ålderskategorierna skiljer sig bland annat genom den faktor som de anser vara mest 
motiverande i arbetet. Dock är det en så kallad motivationsfaktor som är den allra mest 
motiverande för alla åldrar, men svaren skiljer sig inbördes mellan de olika 
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ålderskategorierna. I åldern 20-35 år är möjligheten till personlig utveckling helt klart mest 
motiverande, medan de respondenter som är mellan 36 och 50 år finner eget ansvar som mest 
motivationsfrämjande. De från 51 år och uppåt anser dock att nöjda kunder är det som i allra 
högsta grad motiverar dem. Uppskattning och omtanke från chef är minst motiverande i alla 
åldrar, men är absolut lägst hos de över 50 år (m=2.03). Av hygienfaktorerna är lönen 
överlägset i topp oavsett ålder. De faktorer som skiljer sig mest åt med avseende på 
åldersfördelningen är nöjda kunder och uppskattning och omtanke från chef. Svaren visar att 
med stigande ålder blir nöjda kunder allt mer och mer motiverande, samtidigt som 
uppskattning och omtanke från chef med åldern fungerar allt sämre som motivationshöjande. 
Arbetsgruppens gemenskap är en faktor som är inte skiljer sig märkbart mellan åldrarna, utan 
den är endast lite motiverande oavsett ålder. Dock kan det nämnas att spridningen på svaren 
(sd) för arbetsgruppens gemenskap är avsevärt mycket större i åldern 36-50 år i förhållande 
till övriga åldrar (sd=1.024 jämfört med sd=.660 respektive sd=.793). 
 
      20-35 år     36-50 år    51- år 
  m                sd                 m                   sd                 m______ sd_ 
Motivationsfaktorer 
Nöjda kunder                   3.05            .951              3.29               .814              3.53            .718 
Möjlighet till pers utv.     3.33          1.248              2.98               .987              3.00            1.32 
Eget ansvar                    3.07          1.184              3.51               .840              3.13            .942
   
Hygienfaktorer 
Uppskattn/omtanke chef  2.40           .935               2.10              .800               2.03           .861 
Lönen                    2.95         1.161               3.02               .961              3.00           .880 
Arbgruppens gemenskap 2.44           .660               2.41             1.024              2.62           .793  

Figur 4.5 Motivations- och hygienfaktorer fördelat på ålder 

 

4.2.2 Motivations- och hygienfaktorers påverkan på motivationen 
En korrelationsanalys gjordes där samtliga motivations- respektive hygienfaktorer ställdes 
mot graden av motivation hos fastighetsmäklarna (figur 4.6). I analysen framkom det endast 
ett signifikant samband. Detta samband var positivt och visade sig mellan graden av 
motivation och motivationsfaktorn eget ansvar (R=.183, p=.029). Den positiva korrelationen 
innebär att när den ena variabeln ökar, ökar även den andra. För övriga motivationsfaktorer 
gick det inte att finna några signifikanta samband mellan graden av motivation och nöjda 
kunder (R=.022, p=.807) samt möjlighet till personlig utveckling (R=.126, p=.158). Det 
sistnämnda resultatet var det som var närmast signifikant. Dock bör resultatet beaktas med 
stor aktsamhet då hela 15,8 % påverkas av slumpen. 
 
Korrelationerna för hygienfaktorerna och graden av motivation var samtliga inte statistiskt 
signifikanta, vilket till viss del skiljer sig från motivationsfaktorerna (figur 4.6). Resultaten 
uppvisar följande samband med graden av motivation: uppskattning och omtanke från chef  
(R=-.090, p=.313), lönen (R=-.046, p=.607) samt arbetsgruppens gemenskap (R=.024, 
p=.789). För samtliga resultat med avseende på hygienfaktorerna finns inga tendenser till 
statistiska signifikanser. 
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                                Hygienfaktorer                         Motivationsfaktorer____ 
 
                                      Lönen      Uppskattning    Arbgruppens    Nöjda      Möjlighet         Eget        
                                                            och omtanke       gemenskap      kunder          till              ansvar 
                                       chef                                                    personlig  
                                                                                                                      utveckling________ 
 
Fastighets- Pearson    -.046             -.090                     .024              .022            .126             .183 
mäklarnas korr. 
grad av   sign.           .607              .313                      .789               .807              .158             .029* 
motivation 
i arbetet____________________________________________________________________ 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå. 

Figur 4.6 Motivations- och hygienfaktorers korrelation med graden av motivation 

 
En analys genomfördes även huruvida de olika motivations- samt hygienfaktorerna tenderar 
att påverka känslan av motivation. Resultatet från regressionsanalysen uppvisar inte att 
motivationsfaktorerna sammantaget påverkar fastighetsmäklarnas känsla av motivation 
(R2=.021, F=.689, p=.448). Resultatet visar fortsättningsvis inte att fastighetsmäklarnas känsla 
av motivation beror på varken nöjda kunder (B=.007, t=.009, p=.925), möjlighet till personlig 
utveckling (B=.094, t=.068, p=.172) samt eget ansvar (B=.061, t=.883, p=.184). Således kan 
hypotes tre (H3) förkastas.  
 
Även för hygienfaktorerna visade resultaten inga signifikanta tendenser till att sammantaget 
påverka fastighetsmäklarnas känsla av motivation (R2=.011, F=.890, p=.695). 
Fastighetsmäklarnas känsla av motivation verkar inte heller vara beroende av de specifika 
faktorerna i sig: uppskattning och omtanke från chef (B=-.055, t=-.897, p=.371), lönen (B=-
.037, t=-.592, p=.555) samt arbetsgruppen gemenskap (B=.046, t=.658, p=.511). 
 

4.3 Höjd prestation 

 
Respondenterna fick rangordna motivations- och hygienfaktorer på en sjugradig skala med 
avseende på hur mycket de kunde bidra till ökad prestation i deras arbete. Resultatet visas i 
figuren nedan (figur 4.7). Av resultatet framgick det att hygienfaktorerna är de faktorer som 
värderas aningen högre än motivationsfaktorerna vad gäller ökad prestation hos 
fastighetsmäklarna. Utifrån detta kan hypotes två (H2) förkastas. Författarna har observerat 
den markant höga siffran (m=6.03) hos hygienfaktorn högre lön. Den är signifikant högre än 
alla andra faktorer och den kan därför anses vara den faktor som främst skulle bidra till att 
fastighetsmäklarna presterar mer. Klart lägst är faktorn mer feedback från chefen (m=2.05). 
Resultaten för övriga faktorer befinner sig mellan de ytterligheter som nämnts, nöjdare 
kunder (m=5.76), utvecklas mer personligen (m=2.99), större ansvarstagande (m=4.04) samt 
mer gemenskap med arbetskollegor (m=5.66). 
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    m sd_____ 
Motivationsfaktorer 
Nöjdare kunder   5.76 1.255 
Utvecklas mer personligen                        2.99 1.846 
Större ansvarstagande   4.04 1.416 
                                                                                       4.27 
 
Hygienfaktorer    
Mer feedback från chefen                        2.05 1.114  
Högre lön    6.03 1.292 
Mer gemenskap med arbetskollegor  5.66 1.179 
 4.58_______________ 

Figur 4.7 Motivations- och hygienfaktorers medelvärde för ökad prestation 

 

4.4 Lön efter prestation 

 
Av respondenternas svar kunde det utläsas att 117 av 128 (91,4 %) hade ren provisionslön. 
Övriga respondenter svarade att de hade en fast lön med ett rörligt tillägg. Figur 4.7 nedan 
visar dock enbart de som hade endast provisionslön. Som tydligt kan ses i figuren är det 
majoriteten av fastighetsmäklarna med provisionslön som är nöjda med sin löneform (72 %). 
Alltså är det enbart 28 % som är missnöjda med löneformen provision. Följaktligen kan 
hypotes fem (H5) förkastas.  
 
Författarna valde även här att undersöka svaren med hänsyn till variablerna kön respektive 
ålder. Dock gick det inte att finna några signifikanta skillnader vare sig mellan könen eller 
ålderskategorierna med avseende på hur nöjda respondenterna är med provisionslön (Pearson 
chi2=6.248, p=.071 respektive Pearson chi2=1.443, p=.207). 
 

Är Du nöjd med provisionslön som löneform?
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Figur 4.8 Provisionslön - nöjd/missnöjd 
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5. Analys 
 
Det femte kapitlet redovisar sammanställningen och analysen av det empiriska materialet 
kopplat till den teoretiska referensramen. Vidare diskuteras även de för studien gällande 
hypoteser. 
 

5.1 Motivation 

 
Fastighetsmäklarna visar på en hög grad av motivation då hela 92 % anser sig vara väldigt- 
eller ganska motiverade. Detta tyder på att fastighetsmäklarna överlag har en god arbetsmiljö, 
bra relation till chefen samt är nöjda med lönen då Herzberg (1966) förespråkar att 
hygienfaktorerna måste vara uppfyllda för att motivation och arbetstillfredsställelse ska 
uppstå. Enligt Amabile (1993) kan motiverande anställda väntas stanna kvar länge på samma 
arbete. Således kan fastighetsmäklarna i studien antas ha en låg benägenhet att byta arbete. 
Föreliggande studie har dock inte tagit någon hänsyn till fastighetsmäklarnas anställningstid, 
men emellertid visar resultatet vid uppdelning i ålderskategorier att av den äldre gruppen är 
87,5 % väldigt eller ganska motiverade. Detta stödjer resonemanget ovan av Amabile (1993) 
då de äldre fastighetsmäklarna kan antas ha arbetat en längre tid i yrket. Även det faktum att 
de i åldern 36-50 år visar absolut lägst antal inte alls motiverade tyder på att de är 
tillfredsställda med sin arbetssituation och därför kommer att fortsätta arbeta som 
fastighetsmäklare under en längre tid.  
 
Gruppen ganska motiverad ligger väldigt högt upp oavsett ålder. Enligt Herzberg (1966) 
tyder detta på att både motivations- och hygienfaktorer är uppfyllda eftersom det krävs för att 
motivation ska erhållas. Det innebär att fastighetsmäklarna är nöjda med de faktorer som 
utgörs av hygienfaktorer och således har kunnat finna motivation från motivationsfaktorerna. 
Om fastighetsmäklarna inte varit nöjda med hygienfaktorerna hade de aldrig enligt Herzberg 
(1966) känt sig så pass motiverade i arbetet. Maslow (1954) framhåller att vad som motiverar 
en person varierar med tiden och att det bland annat kan variera med tanke på i vilken 
livssituation individen befinner sig i. Detta visar på att det inte behöver vara samma sak som 
gör att de olika fastighetsmäklarna anser sig motiverade, utan att det till exempel kan variera 
med tanke på ålder. Detta kan bero på att de olika ålderskategorierna befinner sig i olika 
stadier i livet och på så vis motiveras av olika faktorer.  
 
Anledningen till att det finns färre inte alls motiverade i ålderskategorin 36-50 år kan bero på 
att individer i den ålderskategorin antas ha uppnått de tre första stegen i Maslows (1954) 
behovshierarki (de grundläggande behoven, behoven av trygghet samt de sociala behoven) 
genom att närma sig stabilitet både arbetsmässigt och privat. Av den orsaken kan 
fastighetsmäklarna i den åldersgruppen antas motiveras av uppskattning samt 
självförverkligande. Genom att applicera ovanstående diskussion på Herzbergs (1966) 
motivations- och hygienfaktorer går det att utläsa att för fastighetsmäklarna i just den 
ålderskategorin är hygienfaktorerna relativt väl uppfyllda och tillfredsställda. Detta innebär 
att fastighetsmäklarna är tillfredställda med lönen de erhåller och arbetsförhållande i form av 
uppskattning och omtanke från chef samt arbetsgruppens gemenskap. Således ska det till 
ytterligare faktorer för att öka fastighetsmäklarnas motivation. Det är alltså 
motivationsfaktorerna som kan tänkas leda till ökad motivation, vilket även får dem att ta sig 
uppför och vidare på Maslows (1954) hierarki. Detta tyder på att det är förhållanden som till 
exempel nöjda kunder, eget ansvar samt möjlighet till personlig utveckling som kan få 
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fastighetsmäklarna att känna ökad motivation för arbetet och även gå vidare i Maslows (1954) 
hierarki. 
 
Skillnaden mellan svaren, med avseende på hur pass motiverade fastighetsmäklarna känner 
sig, visar inte på någon signifikant stor skillnad könen emellan. Den skillnad som dock 
framgår är att männen bedömer sig aningen mer motiverade i jämförelse med vad kvinnorna 
anser sig vara. Emellertid kan differensen mellan män och kvinnors uppfattning, beträffande i 
vilken grad de känner motivation i arbetet, ses som relativt oansenlig på grund av den 
marginella skillnaden. Utifrån detta kan det i det närmaste förutsättas att vilket kön 
respondenterna har, inte inverkar nämnvärt på hur pass motiverade fastighetsmäklarna anser 
sig vara. Med andra ord kan det förutsättas att genus och individens uppfattning om sin 
motivation inte i allt för hög grad kan relateras till varandra.  
 
Om det trots allt görs en analys av skillnaderna mellan motivation samt variablerna kön och 
ålder kan de svaga tendenserna visa att männen anser sig aningen mer motiverade än 
kvinnorna. Detta talar enligt Amabile (1993) för att männen kommer vara aktiva som 
fastighetsmäklare under en längre tid i jämförelse med kvinnorna. Sammantaget kan det 
förväntade resultatet vara att män i åldern 36-50 år är de som anser sig mest motiverade och 
alltså vara de som är mest tillfredsställda med arbetssituationen i sin helhet och således de 
som kan antas stanna kvar i yrket längst.  
 

5.2 Motivations- och hygienfaktorer 

 
Herzberg (1966) fann i sina studier att motivationsfaktorerna, som är direkt kopplade till 
arbetet i sig, påverkar medarbetarna annorlunda jämfört med hygienfaktorerna. Herzberg 
(1966) argumenterar alltså för en distinkt uppdelning mellan de två grupperna av faktorer. 
Resonemanget kring uppdelningen i fråga stöds av det empiriska materialet. I enlighet med 
Herzberg (1966) visar det empiriska materialet en skillnad mellan grupperna motivations- och 
hygienfaktorer. Detta framgår då samtliga motivationsfaktorer (nöjda kunder, möjlighet till 
personlig utveckling samt eget ansvar) med hänsyn till i vilken grad de motiverar 
fastighetsmäklarna, uppvisar ett högre medelvärde i förhållande till hygienfaktorerna. Ur detta 
kan således hypotes ett (H1) i studien accepteras, då den utgår från att motivationsfaktorerna 
har en signifikant högre motiverande effekt på fastighetsmäklarna än vad hygienfaktorerna 
har. Resultatet visar att fastighetsmäklarna klart anser att motivationsfaktorerna (främst nöjda 
kunder) i största mån bidrar till deras motivation i arbetet. Detta förespråkas även av 
Herzbergs (1966) resonemang genom att det är motivationsfaktorerna som ger upphov till att 
en medarbetare känner motivation i arbetet. Valet av nöjda kunder som mest motiverande kan 
bero på att fastighetsmäklaryrket är ett försäljningsbaserat yrke där kunden är ett måste för att 
en försäljning överhuvudtaget ska kunna genomföras.  
 
Det faktum att motivationsfaktorerna är väl uppfyllda bidrar enligt Herzberg (1966) inte 
enbart till att medarbetarna känner sig motiverade inför arbetet, utan visar även på att de är 
tillfredställda och nöjda med sin arbetssituation och därför känner engagemang inför arbetet. 
Följaktligen är det alltså motivationsfaktorerna som i högsta grad anses motivera 
fastighetsmäklarna i stort, vilket enligt ovanstående diskussion är förenligt med Herzberg 
(1966). Dock är det även så att hygienfaktorerna (uppskattning och omtanke från chef, lönen 
samt arbetsgruppens gemenskap), trots att de blev placerade lägre än motivationsfaktorerna 
ändå kan anses motiverande eftersom samtliga erhöll ett medelvärde på över två på den 
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fyrgradiga skalan. Även detta visar överensstämmelse med Herzbergs (1966) teori där vikten 
av hygienfaktorerna för uppkomsten av motivation framhålls.  
 
Fastighetsmäklarna framhåller att vid en försäljning av ett objekt som kan inbringa ett högt 
försäljningspris, anser de sig vara mer motiverade än vanligt. Dock är det inte den 
ekonomiska favören som motiverar mest, utan det är erkännandet av att ha utfört ett bra arbete 
som är den mer motiverande kraften. Även detta kan tolkas som ett stöd för att nöjda kunder 
anses motivera mest. Detta kan ses av att nöjda kunder innefattar Herzbergs (1966) 
uppfattning av begreppen prestation och erkännande vilka i sin tur behandlar glädjen och 
bekräftelsen av att ha utfört ett bra arbete samt att se resultat. Detta är alltså det som 
fastighetsmäklarna framhäver motiverar dem mest.  
 
Motivationsfaktorerna visar i studien på större spridning (standardavvikelse) än 
hygienfaktorerna. Detta kan bero på att hygienfaktorerna utgör grunden för att motivation 
överhuvudtaget ska kunna uppstå (Herzberg, 1966). Således kan det som verkligen skapar 
motivation vara mer spritt och då kan större spridning i svaren infinna sig bland 
motivationsfaktorerna. 
 

5.2.1 Köns- och åldersfördelning  
Ur det empiriska materialet kan det utläsas att det som motiverar kvinnorna främst är eget 
ansvar och att männen blir mest motiverade av nöjda kunder. Då dessa båda är 
motivationsfaktorer stämmer även detta väl överens med Herzbergs (1966) teori. Det är därför 
i första hand resultatet i form av nöjda kunder som får männen att känna engagemang och 
motivation för arbetet. Kvinnorna däremot motiveras främst av att ha kontroll och eget ansvar 
över sin egen arbetssituation. Både män och kvinnor motiveras alltså mest av faktorer som 
kan ses som något som de själva kan vara med och bidra till.  
 
Den yngre åldersgruppens val av den mest motiverande faktorn (möjlighet till personlig 
utveckling) kan tolkas som att de i den åldern antingen är nyutexaminerade, nya på arbetet 
eller strävar efter att erhålla en högre ställning och därför måste införskaffa sig nya kunskaper 
och få en möjlighet att utvecklas. Fastighetsmäklarna mellan 36 och 50 år kan antas ha en 
stabil och trygg arbetssituation där kontroll och ansvar över det egna arbetet råder. Detta 
förmodas vara en bidragande effekt till att den ålderskategorin valde faktorn eget ansvar som 
mest motiverande. Den faktor som fastighetsmäklarna över 50 år ansåg mest motiverande var 
nöjda kunder. Detta kan antas bero på att de eftersträvar erkännandet av att ha utfört ett bra 
arbete.  
 
Likheten mellan både ålderskategorierna och könsindelningen är att uppskattning och 
omtanke från chef värderades som minst motiverande. Följaktligen har cheferna på 
fastighetsmäklarkontoren ingen signifikant inverkan på fastighetsmäklarnas motivation. Alltså 
visar resultatet tydligt att även om det sker en uppdelning i ålder och kön är det fortfarande en 
motivationsfaktor som motiverar mest och en hygienfaktor som ger minst motivation. 
Återigen talar studiens resultat för likheter med Herzbergs (1966) resonemang.  
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5.2.2 Motivations- och hygienfaktorers påverkan på motivationen 
Endast ett signifikant samband visade sig i korrelationen mellan motivations- och 
hygienfaktorerna samt graden av motivation hos fastighetsmäklarna. Det positiva sambandet 
uppvisades mellan motivation och motivationsfaktorn eget ansvar. Detta visar att eget ansvar 
är den faktor som har ett signifikant samband med graden av motivation som 
fastighetsmäklarna känner. Det innebär att om känslan av motivationen från det egna ansvaret 
ökar, leder det till att även känslan av motivation överlag ökar och vice versa. Mellan 
hygienfaktorerna och motivationen framgick det inga signifikanta korrelationer. Om detta 
appliceras på Herzbergs (1966) teori kan detta förklaras genom att hygienfaktorerna inte 
enbart kan ge upphov till motivation, utan de måste kompletteras med motivationsfaktorer. 
Hygienfaktorerna borde således enligt Herzberg (1966) inte ha något direkt samband med 
graden av motivation, vilket överensstämmer med resultatet i föreliggande studie. 
 
I litteraturen (Herzberg, 1966) framhålls ett samband vad det gäller motivationsfaktorernas 
påverkan på motivationen och tillfredsställelsen i arbetet. I analysen som gjordes framgick 
dock ingen signifikant påverkan. Utifrån detta förkastas hypotes tre (H3), då resultatet inte 
visar på att motivationsfaktorerna påverkar fastighetsmäklarnas tillfredsställelse och 
motivation positivt. I och med det faktum att resultaten i föreliggande studie inte är statistiskt 
säkerställda, är jämförelser med forskningen svår att göra. 
 

5.3 Höjd prestation 

 
Vad det gäller högre prestation i arbetet värderar fastighetsmäklarna hygienfaktorerna aningen 
högre än motivationsfaktorerna. Således kan hypotes två (H2) förkastas. Följaktligen 
uppkommer motsägelser mot Herzbergs (1966) teori i det avseendet då teorin framhåller att 
det är motivations- och inte hygienfaktorer som kopplas samman med höjd prestation.   
 
Fastighetsmäklarna menar att den faktor som främst bidrar till att skapa högre prestation är 
högre lön. Detta konstaterande är något som inte överensstämmer med varken Herzberg 
(1966) eller med Luthan och Stajkovic (1999). Herzberg (1966) samt Luthan och Stajkovic 
(1999) framhåller att högre lön inte medför höjd prestation på lång sikt. Fastighetsmäklarna 
har dock även sammantaget värderat hygienfaktorerna aningen högre än 
motivationsfaktorerna och anser alltså att det är hygienfaktorerna som skulle få dem att i 
förstahand prestera bättre. Dock kan det faktum att det är en väldigt liten skillnad på 
faktorernas sammanlagda medelvärde, tyda på att en kombination av de olika faktorerna kan 
förespråkas för att höja prestationsnivån hos fastighetsmäklarna. Detta kan tolkas till fördel 
för Herzbergs (1966) teori, då hygienfaktorerna måste finnas som en stabil grund för att inte 
skapa missnöje hos de anställda. Herzberg (1966) menar fortsättningsvis att om 
hygienfaktorerna är väl uppfyllda kan de byggas på med motivationsfaktorer för att erhålla en 
hög motivations- och prestationsnivå bland personalen. Vidare framhåller Luthan och 
Stajkovic (1999) att det är feedback och beröm som till skillnad mot lön åstadkommer ökad 
prestation i arbetet. Även detta strider helt mot vad fastighetsmäklarna anser då de hävdar att 
högre lön är det som motiverar dem att prestera mer samt att mer feedback från chefen 
motiverar minst till en förhöjning av prestationen. 
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5.4 Lön efter prestation 

 
Resultatet visar på att 91,4 % av fastighetsmäklarna har enbart provisionslön och att av dessa 
är hela 72 % nöjda och således tillfredsställda med detta. Följaktligen förkastas alltså hypotes 
fem (H5) då fastighetsmäklarna inte är missnöjda med löneformen provisionslön. Herzberg 
(1966) däremot ställer sig kritisk till allt vad provisionslön innebär. Emellertid anser 
majoriteten av fastighetsmäklarna sig nöjda med provisionslön som löneform, vilket visar att 
Herzbergs (1966) tankar kring provisionslön inte går att applicera på fastighetsmäklare.  
 
Med avseende på vad som motiverar fastighetsmäklarna, visar lönen som enskild 
hygienfaktor på mer likheter i medelvärde med motivationsfaktorerna, jämfört med övriga 
hygienfaktorer. I enlighet med Hackman och Oldham (1980) kan det tolkas som att det finns 
svårigheter med avgränsningen i Herzbergs (1966) uppdelningen av motivations- och 
hygienfaktorerna. Detta eftersom studien visar att lönen är en faktor som befinner sig i 
gränslandet mellan grupperna. En anledning till att Herzbergs (1966) teori på denna punkt inte 
överensstämmer med fastighetsmäklarnas meningar kan anses vara det faktum att 
fastighetsmäklarna erhåller enbart provisionslön till skillnad mot respondenterna i Herzbergs 
(1966) studie. 
 
Vid uppdelning i ålder går det inte att utläsa någon signifikant skillnad på hur motiverade 
fastighetsmäklarna känner sig på grund av lönen. Detta eftersom resultatet visar på ett väldigt 
jämnt medelvärde mellan de olika ålderskategorierna. En uppdelning i kön med avseende på 
faktorn lön visar dock tydligt att kvinnorna anser sig mer motiverade av lönen än vad männen 
gör. Detta tyder på att kvinnorna har större olikheter med Herzbergs (1966) uppfattningar än 
vad männen har. Kvinnorna skattar lön som den faktor som är näst mest motiverande medan 
männen klassar den först på en fjärde plats. Således förkastas alltså hypotes fyra (H4) 
eftersom lönen inte är signifikant minst motiverande av faktorerna.  
 
Männen har placerat alla motivationsfaktorer före faktorn lön. Även detta tyder på att 
Herzbergs (1966) teori, om att motivationsfaktorerna är mer motiverande än 
hygienfaktorerna, stämmer bättre överens med männens uppfattning om vad som motiverar 
dem än kvinnornas. I och med att männen visar på en mer distinkt uppdelning mellan 
faktorerna talar detta för att männen starkare följer Herzbergs (1966) indelning av 
motivations- och hygienfaktorerna än vad kvinnorna tycks göra.  
      
Hersey et al. (2001) framhäver att ekonomisk ersättning är ett av de främsta sätten att 
motivera. Dock måste den anställde kunna se ett tydligt samband mellan lön och prestation 
för att motivation ska uppstå. Detta stämmer väl in på fastighetsmäklarna då de har lön enbart 
efter prestation och alltså tydligt kan se vad de har presterat ur den ekonomiska ersättningen. 
Fastighetsmäklarna har även möjlighet att inkassera ökade inkomster genom att öka sina 
resultat och vice versa, vilket enligt Meudell och Rodham (1998) anses som positivt och 
motiverande då ett direkt värde av prestationen erhålls. 
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6. Avslutande reflektioner 
 
I det sjätte kapitlet diskuteras de slutsatser som anses väsentliga och intressanta för studiens 
syfte samt besvaras problemformuleringen. Författarna tar även upp det teoretiska och 
praktiska bidraget som föreliggande studie resulterat i. Vidare ges även förslag till fortsatt 
forskning.  
 

6.1 Slutsats 

 
Författarna har valt att dra slutsatser utifrån det empiriska materialet trots det faktum att det 
enligt korrelations- och regressionsanalysen endast gick att finna ett statistiskt signifikant 
samband mellan graden av motivation och Herzbergs (1966) faktorer. Författarna menar att 
det insamlade materialet ändock visar på att Herzbergs (1966) faktorer kan ha inverkan på 
motivationen.   
 
Föreliggande studie utgick således från en undersökningsmodell där både Herzbergs (1966) 
motivations- och hygienfaktorer ingick och studiens problemformulering är därför enligt 
följande: Vilka faktorer ökar fastighetsmäklarens motivation? Syftet med studien var att 
undersöka huruvida motivations- och hygienfaktorerna har någon inverkan på motivationen 
hos fastighetsmäklarna, både som grupp och enskild faktor. I syftet ägnades lönen extra 
uppmärksamhet, då författarna ville få fram en bild av vad fastighetsmäklarna anser om 
provisionslönen som löneformen och dess effekt på motivationen i arbetet. 
 
Studiens resultat visar tydligt att det är motivationsfaktorerna som i första hand motiverar 
fastighetsmäklarna, då alla motivationsfaktorer klassas högre än hygienfaktorerna. När 
fastighetsmäklarna delades in i olika kategorier (både kön och ålder) visade resultatet även här 
att det var en motivationsfaktor som motiverade i högsta grad. Även om resultatet varierar 
inbördes i grupperna är alla faktorer som hamnar i topp, motivationsfaktorer.  Sammantaget är 
det faktorn nöjda kunder som motiverar fastighetsmäklarna klart mest. Detta kan bero på att 
fastighetsmäklaryrket är ett försäljningsbaserat yrke och följaktligen behöver 
fastighetsmäklaren nöjda kunder för att klara sig och blir framgångsrik i branschen. Nöjda och 
tillfredställda kunder kan i sin tur leda till en ökad kundgrupp och genom det även till ökade 
inkomster för fastighetsmäklaren.  
 
Författarna anser att det faktum att alla faktorer värderats relativt högt samt även att alla 
hygienfaktorerna har erhållit ett medelvärde över två på en fyrgradig skala, kan tolkas till 
fördel för att Herzbergs (1966) teori överensstämmer med fastighetsmäklarna. Således menas 
det att en kombination av olika faktorer är att förespråka för att fastighetsmäklarna skall 
uppnå motivation i arbetet.  Den faktor som dock utmärker sig främst av hygienfaktorerna är 
lön. Detta då den har ett högt medelvärde och onekligen är den faktor som mest liknar 
motivationsfaktorerna, vilket till viss del motsäger Herzberg (1966). När det kom till 
värdering av lönen som motiverande faktor utmärkte sig kvinnorna och skattade lönen 
betydligt högre än vad männen gjorde. Detta kan bero på den höga andelen unga kvinnor som 
deltog i studien. Eftersom författarna antar att dessa ännu inte uppnått den stabila ekonomiska 
tryggheten som de äldre kan tänkas ha uppnått, kan de unga kvinnliga fastighetsmäklarna 
antas motiveras mer av lönen än vad de övriga respondenterna gör.  
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Det konstaterades att majoriteten av fastighetsmäklarna har ren provisionslön och även anser 
sig överlag nöjda med löneformen. Detta visar enligt Meudell och Rodham (1998) att 
fastighetsmäklarna kan se ett direkt samband mellan lönen och den utförda prestationen. 
Författarna menar dock att det faktum att fastighetsmäklarna i så pass hög grad anser sig 
nöjda med löneformen kan bero på de senaste åren av gynnsamma förhållanden för 
fastighetsmäklarna och att de med hjälp av provisionslönen kunnat erhålla en förhållandevis 
god inkomst i relation till genomförd arbetsprestation. Även det faktum, vad gäller 
rangordning av motivations- och hygienfaktorerna i syfte att få fastighetsmäklarna att prestera 
mera, visar lönen på det klart högsta medelvärdet. Lönen anses alltså vara den faktor som i 
första hand kan få fastighetsmäklarna att prestera mer. Detta talar helt och hållet emot 
Herzbergs (1966) teori om att hygienfaktorerna inte kan leda till högre prestation. Författarna 
menar dock att då fastighetsmäklarna har provisionslön, kan de genom lönen utläsa hur väl de 
presterat månad för månad och att lönen därför blir ett naturligt verktyg för 
fastighetsmäklarna för att se hur väl de har presterat. Lönen kan således även användas för att 
öka fastighetsmäklarnas motivation till höjd prestation. Resultatet av prestationerna avspeglas 
tydligt i lönekuvert eftersom månader då de presterar mycket leder till en hög inkomst, medan 
en mindre effektiv månad inte ger lika mycket i lön.  
 
Det har i studien konstaterats att den faktor som klassas klart lägst av fastighetsmäklarna, 
både när det gäller förhöjd prestation samt som motivationsfrämjande, är uppskattning och 
omtanke från chef. Följaktligen är en klapp på axel från chefen inte något som får 
fastighetsmäklarna att varken prestera mer eller känna sig mer motiverade i arbetet. Detta kan 
bero på den omständigheten att fastighetsmäklarna har ett självständigt arbete och att det 
därför krävs andra faktorer än just uppskattning och omtanke från chef för att uppmuntra 
fastighetsmäklarna och få dem motiverade samt att prestera mer. Även det signifikanta 
sambandet mellan graden av motivation samt eget ansvar kan stödja författarna i detta 
resonemang eftersom eget ansvar innefattar kontroll och styrning över sin egen 
arbetssituation med fokus på självständigt ansvar. Författarna menar även att 
fastighetsmäklarna kan antas få uppskattning från annat håll än just chefen. 
Fastighetsmäklarna kan förmodas känna uppskattning då de får nöjda kunder, både i form av 
säljare och köpare, i en fastighetsaffär och att detta således är mer motiverande för 
fastighetsmäklarna än just feedback från chefen.  
 
Det praktiska bidraget studien resulterar till är att nyckeln till motiverade fastighetsmäklare är 
en kombination av faktorer, både motivations- och hygienfaktorer. Det faktum att alla faktorer 
har relativt höga värden tyder på att alla faktorer (mer eller mindre) behövs för att motivera 
fastighetsmäklarna samt att lönen utgör ett viktigt incitament för höjd prestation. 
Fortsättningsvis bör chefen på fastighetsmäklarkontoren sträva efter att stötta och skapa 
förutsättningar för att fasighetsmäklarna ska kunna utföra ett självständigt arbete. Detta 
grundar författarna på att faktorn uppskattning och omtanke från chef genomgående 
värderades klart lägst och således inte leder till någon markant höjning av motivationen.  
 
Studiens teoretiska bidrag är att Herzbergs (1966) teori är applicerbar på fastighetsmäklarna 
vad gäller motivations- och hygienfaktorernas inverkan på fastighetsmäklarnas motivation. 
Detta eftersom samtliga motivationsfaktorer klassas högre än hygienfaktorerna i syfte att 
motivera fastighetsmäklarna. Dock visar resultatet helt annorlunda när det kommer till vad 
fasighetsmäklarna anser skulle öka deras prestation och där är det alltså hygienfaktorerna som 
klassas klart högst och då främst faktorn lön. Detta är något som Herzberg (1966) motsäger 
sig helt, då teorin framhåller att hygienfaktorerna inte verkar som prestationshöjande då 
prestationsbaserad lön inte kan vara motiverande på lång sikt. Därför stämmer Herzbergs 
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(1966) teori väl överens med fastighetsmäklarna i studien vad gäller förhöjning av motivation, 
men inte vad gäller ökad prestation. 
 
Sammanfattningsvis anser författarna att för att öka fastighetsmäklarnas motivation går det 
inte att inrikta sig på en särskild motivations- eller hygienfaktor utan det är således 
kombinationen faktorerna emellan, som leder till motivation i arbetet.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 
I föreliggande studie redovisas inte några skillnader mellan stora och små städer eller mellan 
stora och små kontor. Författarna menar dock att det hade varit intressant att se om dessa 
faktorer påverkar utgången av resultatet. En annan infallsvinkel kan tänkas vara att i en annan 
yrkeskategori med provisionslön genomföra en liknande studie för att på det sättet undersöka 
om resultaten överensstämmer med varandra. 
 
Ytterligare en studie som hade varit intressant att göra, är hur cheferna på 
fastighetsmäklarkontoren arbetar för att motivera sin personal. Detta på grund av att 
föreliggande studie visar att cheferna inte uppskattas särskilt högt i syfte att motivera sina 
medarbetare.  
 
Ett annat perspektiv kan vara att fokusera på huruvida Herzbergs (1966) faktorer kopplas 
samman med trivsel respektive vantrivsel på fastighetsmäklarkontoren. Detta är intressant 
eftersom det är det ursprungliga syftet med Herzbergs (1966) tvåfaktorteori.  
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Bilaga 1 Enkät 
 

1. Kön:  

Kvinna □   Man □ 
 

 
2. Ålder:  

20-35               36-50               51- 

  □              □              □ 
 

 
3. Hur motiverad känner Du dig i arbetet? 

Väldigt motiverad □     Ganska motiverad □     Inte alls motiverad □  
 

 
4. Ange hur mycket nedanstående faktorer påverkar Din motivation i arbetet? 

Ringa in de siffror som Du anser lämpliga. 
 
 
                         Inget alls            Lite            Ganska         Mycket           Vet ej 
                                                                      mycket                 
                              
Uppskattning 
och omtanke  1 2 3 4 0 
från chef  
 

 
Nöjda kunder 1  2  3 4 0 

 
 
Lönen 1 2 3 4 0 
 
 
Arbetsgruppens 1  2 3 4 0 
gemenskap 
 
Möjlighet till 
personlig  1 2 3 4 0 
utveckling 
 
 
Eget ansvar 1 2 3 4 0  
 
 



  

5. Har Du enbart provisionslön som löneform? 

Ja □  Nej □ 
Om nej, vilken annan löneform:___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. Är Du nöjd eller missnöjd med löneformen som Du har? 

Nöjd □     Missnöjd □ 
 

 
7. Är Du nöjd eller missnöjd med Din lön? 

Nöjd □     Missnöjd □ 
 
 

8. Känner Du dig mer motiverad än vanligt när du har ett objekt till försäljning 
som du vet kan få ett högt försäljningspris? 

Ja □   Nej □   Vet ej □ 

Varför/varför inte? (frivilligt) ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
  
 
9. Rangordna vad som skulle få dig att prestera mer i arbetet?  

Markera med 7 det alternativ som Du anser skulle öka din prestation mest, 6 för det 
alternativ som skulle din prestation näst mest och så vidare till och med nr 1. 
 

Annan löneform   □ 

Utvecklas mer personligen  □ 

Större ansvarstagande  □  

Nöjdare kunder   □ 

Mer gemenskap med arbetskollegor □ 

Högre lön   □ 

Mer feedback från chefen   □ 
 
 
 



  

10. Hur attraktiva är följande löneformer för Dig? 
Markera för de fem nedanstående löneformer hur pass attraktiva de är för just Dig.  
1 är fullständigt oattraktivt och 10 är mycket attraktivt. 

 
 

 
Provisionslön Garantilön 

samt  
provision 

Gemensam 
provisionspott 

 

Fast lön Fast lön 
med bonus 

  
 

    

 
 

      Kommentarer (frivilligt): ________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ett stort tack för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


