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Förord 

 
Valet att studera vad som motiverar en fastighetsmäklare grundar sig i att vi 

båda upplever fastighetsmäklaryrket diffust och invecklat. 

Uppsatsskrivningen har bidragit till en djupare förståelse och till en 

betydligt större insikt för hur det är att arbeta som fastighetsmäklare. Vi kan 

nu i efterhand säga att vi har en helt annan syn på fastighetsmäklaryrket än 

vad vi haft tidigare. Denna kunskap som vi fått under studiens gång kommer 

vi att i framtiden bära med oss ut i arbetslivet.  

 

Vi vill tacka alla våra respondenter för att de ställde upp och tog sig tid till 

att träffa oss och dela med sig av deras erfarenheter och åsikter.  
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stunder. Tack för din vägledning och dina goda råd som gav oss energin att 

fortsätta skriva och göra bra ifrån oss. Vi vill även tacka vår examinator 

Jenny Ståhl för hennes stora engagemang och kontinuerliga tips på 

förbättring samt våra opponenter för att de har tagit sig tid till att läsa 

igenom vår uppsats och gett oss konstruktiv kritik samt feedback.   
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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om vilka faktorer som kan motivera en 

fastighetsmäklare till att arbeta. Under de senaste tio åren har det skett en 

markant ökning av registrerade fastighetsmäklare i Sverige enligt 

Fastighetsmäklarnämnden (2011). Denna markanta ökning leder även till 

hårdare konkurrens om jobben och även om kunderna (Wörmann, 2007). 

Eftersom majoriteten av alla fastighetsmäklare arbetar utefter löneformen 

provision kan den ökade konkurrensen om jobben och kunderna vara ett 

problem. Får en fastighetsmäklare inte tillräckligt många kunder kan lönen 

bli lidande. Detta innebär en konstant stress för en fastighetsmäklare 

eftersom han eller hon aldrig vet vilken inkomst han eller hon kommer att 

erhålla. Motivation är ett av de största problemen hos företag idag. 

För att uppnå goda resultat är arbetsgivarna beroende av de anställdas 

prestation. Därför är det viktigt att arbetsgivarna förstår vad som motiverar 

de anställda (Kovach, 1987; Wiley, 1997; Watson, 1994). Får de anställda 

sina behov tillgodosedda och hålls motiverade kommer effektiviteten på 

företaget öka vilket leder till en ökad försäljning och framgång för företaget. 

Ett företag tjänar alltså på att hålla sin personal motiverad (Kovach, 1987; 

Nohria, Groysberg & Lee, 2008; Wiley, 1997). Genom att använda oss av 

motivationsteorier som Maslows (1954) behovstrappa, Herzbergs (1966) 

motivations- och hygienfaktorer och Hackman och Oldhams (1980) 

motivationsmodell ska vi se hur dessa stämmer överens med 

fastighetsmäklares motivation samtidigt som vi ska se hur ledarskap, pengar 

och belöningssystem påverkar motivationen.  

Med valet av en kvalitativ studie genomfördes sex intervjuer från tre olika 

fastighetsmäklarbyråer i region Halland, en person i ledande position och en 

anställd på varje företag. Resultatet av föreliggande studie visar att 

fastighetsmäklare motiveras av belöningssystem men att belöningssystem 

inte är motiverande i längden utan endast under vissa stadier i en 

fastighetsmäklares liv. De flesta individer strävar efter att utvecklas både på 

en personlig och på en karriärmässig nivå. Därför kan inte enbart ett 

belöningssystem motivera en fastighetsmäklare utan även en personlig 

utveckling krävs. För att en fastighetsmäklare ska kunna uppnå en personlig 

utveckling är det viktigt att chefen har kunskap om vad fastighetsmäklaren 

har för individuella behov.  

 

 

Nyckelord: Fastighetsmäklare, motivation, provision, belöningssystem och 

ledarskap.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

This essay will discuss the different factors that motivate real estate agents 

in their profession. Over the past ten years there has been a remarkable 

increase of registered real estate agents in Sweden, according to 

Fastighetsmäklarnämnden (2011). This increase has also led to a greater 

competition in the market (Wörmann, 2007). Since the majority of all real 

estate agents get paid on a commission base, the increased competition for 

jobs and customers can be an issue. If the real estate agent doesn’t have 

enough customers his or her salary will suffer. This implies a constant stress 

for the real estate agent because he or she never knows what income he or 

she will be receiving. Motivation is one of the biggest issues in the real 

estate business today.  

In order to achieve good results, employers are dependent upon their 

employee’s performances. It is therefore a huge importance for the 

employers to understand what keeps their employees motivated (Kovach, 

1987, Wiley, 1997; Watson, 1994). If the employees get their needs met and 

kept motivated, the efficiency of the company will increase, leading to 

increased sales and success for the company. Companies will always in the 

end gain more by keeping their employees motivated (Kovach, 1987; 

Nohria, Groysberg & Lee, 2008, Wiley, 1997). Through the use of 

motivation theories as Maslow's (1954) hierarchy of needs, Herzberg’s 

(1966) motivation and hygiene factors and Hackman and Oldham's (1980) 

motivation model we will look in to how well these theories match with real 

estate agents' motivation. We will also discuss how other factors such as 

leadership, money and reward systems can be affected by motivation.  

With the election of a qualitative study we decided to do six interviews with 

three different real estate agencies in the region of Halland, a person in 

leading position and an employee at each company. The results of the study 

show that the majority of real estate agents are motivated by a reward 

system to a certain extent but the reward system is not the leading 

motivation factor in the long run. The study also showed that the different 

stage in a real estate agent’s life plays a key role to the motivation. Most 

people strive to develop both a personal and a career-rate level. Therefore, 

not only a reward system motivates a real estate agent, also a personal 

development is required. For a real estate agent to be able to achieve 

personal growth it’s important for the manager to have knowledge about the 

real estate agents individual needs.  

Keywords: Real estate, motivation, commission, reward systems and 

leadership 
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I detta inledande kapitel ger vi läsarna en inblick av problembakgrunden till 

uppsatsen som sedan mynnar ut till vår problemdiskussion. Vår önskan är 

att väcka intresse för läsaren för en fortsatt läsning av uppsatsen. 

Avslutningsvis kommer problemdiskussionen att mynna ut till uppsatsens 

problemfråga, syfte och avgränsning.  

 

 
 
På Fastighetsmäklarnämndens (2011) hemsida kan vi se att antalet 

registrerade fastighetsmäklare ständigt har ökat sedan år 2001. År 2010 var 

det 6 667 stycken registrerade fastighetsmäklare i Sverige jämfört med år 

2000 då det endast var 4574 stycken fastighetsmäklare registrerade. Detta 

innebär en ökning med 46 procent på endast 10 år 

(Fastighetsmäklarnämnden, 2011). Det höga antalet registrerade 

fastighetsmäklare leder till att det blir en allt hårdare konkurrens om jobben 

och även om kunderna (Wörmann, 2007).  

 

Enligt 21 § i Fastighetsmäklarlagen (SFS 1995:400) ska en 

fastighetsmäklares lön beräknas efter en viss procent på köpeskillingen om 

inget annat har avtalats. Detta innebär att en majoritet av fastighetsmäklarna 

arbetar med provision. Flera undersökningar av anställda på ledningsnivå 

visar att få personer som arbetar med belöningssystem är nöjda med det 

lönesystemet (Meyer, 1975). Ett av problemen med ett provisionsbaserat 

lönesystem är att det driver medarbetarna på företaget till att konkurrera mot 

varandra. Konkurrenterna ses då som fienden vilket leder till att 

hjälpsamheten, kollegor emellan, minskar på företaget. Detta leder till att 

viktig information ofta försvinner från företaget (Meyer, 1975; Nilsson & 

Ryman, 2005; Kohn, 1993).   

 

En känd motivationsteori är Maslows behovshierarki (Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist, 2006; Jacobsen & Thorsvik, 2008; Porter, Bigley & Steers, 

2003).  Människan har olika behov för att hålla sig motiverad. När ett behov 

i behovshierarkin är uppfyllt strävar människan efter att uppnå nästa behov. 

Behovshierarkin består av fem olika slags behov; fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, sociala behov, självhävdelsebehov och slutligen 

självförverkligande (Bakka et al., 2006; Jacobsen & Thorsvik, 2008; 

Maslow, 1943; Porter, Bigley & Steers, 2003). Då medarbetarna på en 

fastighetsmäklarbyrå med provision som lönesystem ser varandra som 

konkurrenter drabbar det de sociala behoven negativt (Lindkvist, 2009).    

 

Lindkvist (2009) menar att många fastighetsmäklare konkurrerar om 

kunderna. Får en fastighetsmäklare inte tillräckligt många kunder kan lönen 

bli lidande. Detta innebär en konstant stress för en fastighetsmäklare 

eftersom han eller hon aldrig vet vilken inkomst han eller hon kommer att 

erhålla. Skulle en fastighetsmäklare en månad inte sälja någon fastighet 
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innebär det att han eller hon inte heller erhåller någon inkomst för den 

perioden (Lindkvist, 2009). Om en anställd inte känner sig trygg på ett 

företag kan det även leda till låg självkänsla och dåligt självförtroende, 

ångest, stress och andra psykologiska reaktioner (Wiley, 1997; Nilsson & 

Ryman, 2005). Detta kan även sprida sig till arbetskollegorna vilket kan leda 

till att hela företaget går sämre (Wiley, 1997).  

 

Motivation är ett av de största problemen hos företag idag. För att uppnå 

goda resultat är arbetsgivarna beroende av de anställdas prestation. Därför är 

det viktigt att arbetsgivarna förstår vad som motiverar de anställda (Kovach, 

1987; Wiley, 1997; Watson, 1994). Får de anställda sina behov tillgodosedda 

och hålls motiverade kommer effektiviteten på företaget öka vilket leder till 

en ökad försäljning och framgång för företaget. Ett företag tjänar alltså på 

att hålla sin personal motiverad (Kovach, 1987; Nohria, Groysberg & Lee, 

2008; Wiley, 1997).  

 
 
Vad som motiverar en anställd råder det än idag skiljaktigheter om. Wiley 

(1997) menar att det som motiverar de anställda mest i deras arbete är bra 

lön. Anledningen till att lönen är viktig för de anställda beror på att en 

anställd med en god lön kan uppfylla flera behov, till exempel de 

fysiologiska behoven och självhävdelsebehoven i Maslows behovshierarki 

(Wiley, 1993). Vidare menar Wiley (1997) att belöningssystem kan 

användas för att motivera de anställda och öka deras produktivitet. Även 

Lawler (1988) och Hamner (1975) menar att belöningssystem kan fungera 

under förutsättningen att de används på rätt sätt. Ett belöningssystem som 

fungerar utmärkt på ett företag behöver inte fungera alls på ett annat 

eftersom alla individer har olika behov. Undersöker en arbetsgivare vilka 

behov hans eller hennes anställda har är chansen större att 

belöningssystemet fungerar (Lawler, 1988; Hamner, 1975).  

 

Till skillnad från Wiley (1997), Lawler (1988) och Hamner (1975) menar 

Kohn (1993), Herzberg (1987) och Meyer (1975) att belöningssystem endast 

fungerar positivt på kort sikt men inte på lång sikt. Kohn (1993) menar att 

undersökningar, både i laboratorium, på arbetsplatser och i klassrum, har 

visat att personer som förväntar sig en belöning efter att ha klarat av en 

uppgift presterar sämre än personer som inte förväntade sig någon belöning 

alls. Med belöningssystem tar en anställd mindre risker och utmaningar 

(Kohn, 1993). När en anställd vet att en belöning väntar fokuserar den 

anställde bara på målet och vill snabbt komma dit. Belöningar motiverar 

människor till att få belöningar. Den anställde är alltså endast fokuserad på 

att få belöningen, hur han eller hon får belöningen är mindre viktigt vilket 

leder till att själva arbetet blir lidande. Om en chef ständigt stressar om vilka 

belöningar som väntar när arbetet är klart blir den anställda allt mindre 

intresserad av arbetet. När en anställd inte är fokuserad på det arbete som 

krävs för att nå målet leder det till att fel lättare uppstår (Kohn, 1993; 

Herzberg, 1987; Meyer, 1975). Maslow (1954) och Herzberg (1966) menar 

istället att personlig utveckling är mer motiverande än ett belöningssystem. 

Maslow (1954) menar att människan har ett behov av att ständigt växa, 
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utvecklas och utmana sig själv. Ett belöningssystem kan motivera men när 

en person fått den lön han eller hon eftersträvar söker han eller hon ofta nya 

utmaningar som gör att personen kan nå en personlig utveckling (Maslow, 

1954). Herzberg (1966) menar att om lönen är en hygienfaktor, alltså att det 

leder till vantrivsel om det inte finns men inte till trivsel om det finns. 

Istället menar Herzberg (1966) att personlig utveckling är en 

motivationsfaktor. Om en anställd kan utvecklas på ett företag leder det ofta 

till trivsel hos den anställde. Även Hackman och Oldham (1980) menar att 

varje anställd har ett behov av att växa och utvecklas inom sitt arbete.  

 

Kovach (1987) belyser problemet med att chefer ofta inte har någon 

kunskap om vad som motiverar de anställda på företaget. I en undersökning 

där 1000 arbetare fick svara på frågan om de föredrar ett intressant jobb före 

en hög lön svarade de flesta att de föredrog ett intressant jobb. Cheferna 

däremot trodde att de anställda hellre ville ha höga löner (Kovach, 1987). 

När cheferna inte har kunskap om vad som motiverar de anställda försämras 

trivseln på företaget samtidigt som företagets resultat försämras (Kovach, 

1987; Nohria et al., 2008; Wiley, 1997; Watson, 1994 ).  

 
 

Vår problemformulering är därför följande: 

Vilka faktorer kan motivera en fastighetsmäklare till att arbeta? 

 
 

Syftet med vår uppsats är att beskriva vilka faktorer som kan motivera en 

fastighetsmäklare till att arbeta. Genom vår uppsats vill vi öka förståelsen 

hos cheferna på olika fastighetsmäklarbyråer för vad som kan motivera en 

fastighetsmäklare.  
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Vi har endast valt att diskutera vilka faktorer som kan motivera en 

fastighetsmäklare till att arbeta. De faktorer vi har valt att inrikta oss på när 

det gäller motivation är belöningssystem, personlig utveckling och chefens 

roll för motivationen. Anledningen till att vi valt att inrikta oss på just dessa 

faktorer beror på att vi, efter att studerat de teorier vi valt att ha med i 

uppsatsen och efter att vi utfört våra intervjuer, har kommit fram till att 

dessa faktorer är de mest centrala för vårt arbete. Vi har valt att begränsa oss 

till dessa faktorer eftersom vårt arbete annars hade riskerat att bli för stort 

och brett. Det är endast fastighetsmäklarbranschen vi har undersökt och inte 

hur andra branscher arbetar och ser på motivation. Vi har endast studerat 

fastighetsmäklarbyråer i region Halland. Vi har heller inte valt att studera 

fastighetsmäklare som säljer industrier eller tomter utan vi har endast 

inriktat oss på fastighetsmäklare som säljer bostadsrätter och hus. Vi har valt 

bort Internetmäklare som respondenter då vi endast har intervjuat 

fastighetsmäklare som tjänstgör via kontor och som går att besöka och få 

personlig kontakt med. Detta för att vi anser att Internetmäklare arbetar på 

ett annat sätt än traditionella fastighetsmäklare. Vi har i den teoretiska 

referensramen endast valt att utgå från motivationsteorier som är 

applicerbara på arbetslivet. Under rubriken ledarskap har vi valt att endast 

beskriva ledarskapets betydelse som bidragande faktor till motivationen. Vi 

kommer inte att beröra de olika ledarskapsstilarna.  

 
 

Fastighetsmäklare: ”Person registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden 

vilken yrkesmässigt förmedlar bl.a. fastigheter och bostadsrätter” (ne.se, 

2011).  

 

Provision: ”Ersättning som utgår till en mellanhand, t.ex. fastighetsmäklare 

som utfört ett uppdrag.” (ne.se, 2011). 
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I det här avsnittet har vi valt att presentera de teorier som vi anser är 

relevanta för vår studie. Den teoretiska referensramen inleds med att 

behandla motivation och belöningssystem, och motivation och pengar. 

Sedan har vi valt att presentera teorier om ledarskap och därefter följer en 

presentation av alla motivationsteorier som vi har valt att inrikta oss på. 

 
 
Flera forskare, som exempelvis Maslow (1954) och Herzberg (1966), har 

försökt att förklara vad motivation innebär men de har inte lyckats komma 

fram till ett gemensamt svar (Bassett-Jones & Lloyd, 2005; Steers, Mowday 

& Shapiro, 2004). Därför finns det flera olika förklaringar till vad begreppet 

motivation betyder (Bassett-Jones & Lloyd, 2005; Locke & Latham, 1990; 

Steers et al., 2004). Robbins (2005), Porter et al. (2003) och Steers et al. 

(2004) har dock lyckats hitta tre gemensamma nämnare som finns med i de 

flesta definitioner på vad begreppet motivation innebär. Dessa tre 

gemensamma nämnare är en individs ansträngning, riktning och uthållighet. 

Med ansträngning menas hur hårt en person försöker och anstränger sig. Att 

en person försöker och anstränger sig leder oftast inte till ett högre resultat 

för företaget utan ansträngningen måste vara riktad för att passa arbetet. 

Kvaliteten på personens ansträngning är alltså lika viktig som hur hårt 

personen anstränger sig. Hur länge en person kan bibehålla sin ansträngning 

är även viktigt. Motiverade personer är alltså uthålliga när det gäller deras 

ansträngning på företaget och de anstränger sig hårt för att det ska gå bättre 

för företaget (Robbins, 2005; Porter et al., 2003; Steers et al., 2004).   

 

Motivation är alla slags former av energi och drivkrafter som människan har 

i sig. Den här energin och drivkraften påträffas i olika situationer, 

exempelvis i arbetet i form av arbetsmotivation (Bakka et al., 2006). 

Organisationer och grupper kan inte vara motiverade utan motivation är 

individuellt. Det är alltså bara människan som individ som kan bli 

motiverad eller ha motivation till att utföra något. Motivation skapas mellan 

individen och situationen och är alltså inget personlighetsdrag som vissa 

människor har och andra saknar (Abrahamsson & Andersen, 2005). Vidare 

menar Abrahamsson och Andersen (2005) att motivationsnivån aldrig är 

konstant utan varierar hos en individ. En person kan alltså gå från att vara 

motiverad till att vara helt omotiverad.   

 

Många människor tror att ett belöningssystem kan motivera de anställda till 

att prestera bättre vad gäller verksamhetsmål som hög effektivitet och 

produktivitet inom företaget (Nilsson & Ryman, 2005). De vanligaste skälen 

till att ett företag använder sig av ett belöningssystem är att öka 

produktiviteten och effektiviteten inom företaget, engagera och öka de 

anställdas motivation och underlätta för förändringar inom företaget 

(Svensson & Wilhelmson, 1988). Det är främst arbetsgivarna som 

förespråkar ett belöningssystem eftersom de vill göra företaget lönsamt och 
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effektivt (Nilsson & Ryman, 2005). Genom belöningssystem får de anställda 

som presterar bra en högre lön än de som presterar dåligt (Nilsson & 

Ryman, 2005; Goldberg, 1977). Antalet anställda som vill ha en lön utifrån 

ett belöningssystem ökar eftersom de anställda vill ha en möjlighet till att 

påverka sin lön. Anledningen till detta är att de tror att de kommer att tjäna 

på det och många anställda anser att ett belöningssystem är mer rättvist 

(Nilsson & Ryman, 2005). Meyer (1975) menar att de flesta anställda tror 

att de presterar bättre än vad de i själva verket gör. Innan belöningssystemet 

implementeras i företaget har de anställda därför ofta stora förväntningar på 

sina kommande löner vilket kan leda till besvikelse sen när 

belöningssystemet väl införts då lönen inte stämde överens med de 

anställdas förväntningar (Meyer, 1975).  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att det finns två olika typer av 

belöningar, reella belöningar och symboliska belöningar. De reella 

belöningarna är exempelvis lön, fri bil och tidningar, alltså nyttigheter som 

på något sätt har ett penningvärde. I stort sett alla företag använder sig av 

reella belöningar på ett eller annat sätt. Symboliska belöningar kan 

exempelvis vara att en anställd får beröm från chefen för ett bra utfört arbete 

eller annan typ av uppmärksamhet (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Symboliska belöningar motiverar den anställde även om belöningen inte har 

något värde som är mätt i pengar (Gagliardi, 1990). Symboliska belöningar 

leder ofta till arbetsglädje och ett bra arbetsklimat. Reella belöningar kan 

inte i sig leda till ett bra arbetsklimat och arbetsglädje, däremot leder ofta ett 

dåligt fungerande belöningssystem till ett sämre arbetsklimat och sämre 

arbetsglädje. Ett belöningssystem som fungerar bra leder ofta omvänt till ett 

bra arbetsklimat och arbetsglädje (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

Belöningar kan även delas in i individuella belöningar och gruppmässiga 

belöningar. Individuella belöningar är en belöning, reell eller symbolisk, 

som endast en viss individ får ta del av om den anställde utfört något bra på 

företaget. Gruppmässiga belöningar är reella eller symboliska belöningar 

som en hel grupp eller ett team får ta del av. Exempel på gruppmässiga 

belöningar kan vara att alla i gruppen får en varsin biobiljett om de 

tillsammans säljer över ett visst antal objekt. Ett exempel på individuell 

belöning kan vara att den anställde får en biobiljett om han eller hon säljer 

över ett visst antal objekt (Porter et al., 2003).   

 

Wiley (1997) menar att belöningssystem kan användas för att motivera de 

anställda och öka deras produktivitet. Även Lawler (1988) och Hamner 

(1975) menar att belöningssystem kan fungera under förutsättningen att de 

används på rätt sätt. Ett belöningssystem som fungerar utmärkt på ett 

företag behöver inte fungera alls på ett annat eftersom alla individer har 

olika behov. Undersöker en arbetsgivare vilka behov hans eller hennes 

anställda har är chansen större att belöningssystemet fungerar (Lawler, 

1988; Hamner, 1975).  

 

Till skillnad från Wiley (1997), Lawler (1988) och Hamner (1975) menar 

Kohn (1993), Herzberg (1987) och Meyer (1975) att belöningssystem endast 

fungerar positivt på kort sikt men inte på lång sikt. Kohn (1993) menar att 

undersökningar, både i laboratorium, på arbetsplatser och i klassrum, har 
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visat att personer som förväntar sig en belöning efter att ha klarat av en 

uppgift presterar sämre än personer som inte förväntade sig någon belöning 

alls. Med belöningssystem tar en anställd mindre risker och utmaningar 

(Kohn, 1993). När en anställd vet att en belöning väntar fokuserar den 

anställde bara på målet och vill snabbt komma dit. Belöningar motiverar 

människor till att få belöningar. Den anställde är alltså endast fokuserad på 

att få belöningen, hur han eller hon får belöningen är mindre viktigt vilket 

leder till att själva arbetet blir lidande. Om en chef ständigt stressar om vilka 

belöningar som väntar när arbetet är klart blir den anställda oftast mindre 

intresserad av arbetet och istället endast fokuserar på belöningen. När en 

anställd inte är fokuserad på det arbete som krävs för att nå målet leder det 

till att fel lättare uppstår (Kohn, 1993; Herzberg, 1987; Meyer, 1975).  

 
 

Vad som motiverar en anställd råder det än idag skiljaktigheter om. Robbins 

(2005) menar att många forskare underskattar pengar som en 

motivationsfaktor då de menar att utmanande jobb, mål, beslutsfattande och 

feedback är mer motiverande för den anställde. Robbins (2005) hävdar 

istället att pengar är viktigt för de anställda eftersom det handlar om ett 

utbyte, de erbjuder arbetskraft och i gengäld får de pengar tillbaka. Hur 

många hade jobbat om de inte hade fått betalt för det? Visserligen är pengar 

inte den enda anledningen till att människor arbetar men pengar är en stor 

anledning till det (Robbins, 2005; Abrahamsson & Andersen, 2005). Pengar 

gör inte bara att vi kan köpa mat och betala hyra, det bidrar även till att vi 

får en känsla av status, värde och självaktning (Abrahamsson & Andersen; 

Gupta & Shaw, 1998). Wiley (1997) menar att det som motiverar de 

anställda i deras jobb, rangordnat från ett till fem där ett är det som 

motiverar mest och fem är det som motiverar minst, är: 

 

1. Bra lön. 

2. Att få uppskattning för utfört arbete. 

3. Anställningstrygghet. 

4. Att kunna befordras inom företaget. 

5. Att ha ett intressant arbete. 

 

Pengar kan motivera vissa människor under vissa förhållanden. Frågan är 

egentligen inte om pengar kan motivera människor eller inte, för det kan det 

(Robbins, 2005). En mer relevant fråga är om pengar kan motivera de flesta 

anställda i arbetslivet idag? Svaret på den frågan är antagligen nej. Pengar 

motiverar en person till att prestera bättre endast under vissa förhållanden. 

Först och främst måste pengar vara viktigt för personen (Robbins, 2005). 

Pengar är inte viktigt för alla. Vissa människor lägger till exempel ner mer 

tid, energi och ansträngning på sin fritidssysselsättning än på sitt vanliga 

arbete (Meyer, 1975). För det andra måste pengarna ges till personen som en 

direkt belöning för personens prestation. En vanlig lön till exempel brukar 

den anställda oftast erhålla långt efter att prestationen har utförts (Robbins, 

2005; Lawler, 1988). För det tredje måste den summa pengar som en person 

blir erbjuden för att utföra en prestation vara av en betydande storlek 

(Lawler, 1988; Robbins, 2005). Minst sex till sju procent av den normala 
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lönen bör belöningen vara för att verka motiverande, är belöningen mindre 

finns det en risk att de anställda inte ser det som en belöning och deras 

reaktioner mot belöningen kan då bli negativa (Robbins, 2005; Mitra, Gupta 

& Jenkins, 1995).  

 

Meyer (1975) menar istället att om det blir för mycket fokus på pengar kan 

det leda till att medarbetarna börjar konkurrera med varandra, speciellt om 

medarbetarna arbetar med provision eftersom vissa som det går bra för blir 

vinnare och andra som det går sämre för blir förlorare. Då medarbetarna ser 

varandra som konkurrenter förstörs relationer och möjligheterna till 

samarbete mellan medarbetarna på firman minskar (Kohn, 1993; Meyer, 

1975). Har en anställd endast en provisionsbaserad lön utför han eller hon 

endast de arbetsuppgifter som den anställde får betalt för. Detta leder till att 

vissa arbetsuppgifter som företaget värdesätter men inte belönar sällan blir 

utförda (Gupta & Shaw, 1998). Därför menar Kohn (1998) att det bästa en 

arbetsgivare kan göra är att betala de anställda bra, betala de anställda 

rättvist och göra allt som är möjligt för att få de anställda att tänka på annat 

än pengar. Har de anställda inte bara pengar i huvudet kan de koncentrera 

sig på arbetet istället och därmed ökar produktiviteten på företaget (Kohn, 

1998). En undersökning gjord av Manpower i samarbete med Kairos Future 

visar att bra chefer, stimulerande arbetsuppgifter, goda karriärmöjligheter 

och att kunna påverka sin arbetssituation är några av de faktorer som är 

mycket viktiga för att en anställd ska vilja stanna kvar hos sin arbetsgivare. 

Hög lön, miljöansvar och anställningstrygghet är faktorer som inte är lika 

viktiga för att en anställd ska vilja stanna kvar hos en arbetsgivare. I 

undersökningen deltog 9468 respondenter, varav 

4960 stycken anställda, 2305 stycken arbetssökande, 435 stycken 

egenföretagare och slutligen 1768 stycken studerande (Manpower & Kairos 

Future, 2008).  

 

Trivs en anställd inte på företaget kan det påverka motivationen negativt. 

Därför väljer vissa människor en låg lön framför en hög lön eftersom det 

arbete som erbjuder en lägre lön medför annat som vissa individer värderar 

högre än bara pengar (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

Amabile (1998) menar att den vanligaste reella belöningen är pengar. 

Pengar behöver inte göra att de anställda blir mindre kreativa men i många 

situationer hjälper det inte med pengar. Pengar i sig gör inte att de anställda 

känner sig passionerade för sitt jobb. Det som motiverar är den inre 

motivationen som en individ finner i sig själv. Exempel på inre motivation 

är att ha ett utmanande och roligt arbete som individen kan utvecklas inom 

(Amabile, 1998).  Herzberg (1966) menar att faktorer som lön, säkerhet och 

arbetsförhållanden leder till missnöje på arbetsplatsen om de inte är 

uppfyllda men de leder nödvändigtvis inte till tillfredsställelse på 

arbetsplatsen om de är uppfyllda. Kovach (1987) menar att det främst är 

personer som är under 30 år, låginkomsttagare och/eller de som arbetar 

längst ner i organisationen som rankar lönen högst vad gäller det som 

motiverar dem till att arbeta.  

 

Kovach (1987) belyser problemet med att chefer ofta inte har någon 

kunskap om vad som motiverar de anställda på företaget. I en undersökning 
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där 1000 arbetare fick svara på frågan om de föredrar ett intressant jobb före 

en hög lön svarade de flesta att de föredrog ett intressant jobb. Cheferna 

däremot trodde att de anställda hellre ville ha höga löner (Kovach, 1987). 

När cheferna inte har kunskap om vad som motiverar de anställda försämras 

trivseln på företaget samtidigt som företagets prestationer försämras 

(Kovach, 1987; Nohria et al., 2008; Wiley, 1993; Watson, 1994 ).  

För att uppnå goda resultat är arbetsgivarna beroende av de anställdas 

prestation. Därför är det viktigt att arbetsgivarna förstår vad som motiverar 

de anställda (Kovach, 1987; Wiley, 1993; Watson, 1994). Får de anställda 

sina behov tillgodosedda och hålls motiverade kommer effektiviteten på 

företaget öka vilket leder till en ökad försäljning och framgång för företaget. 

Ett företag tjänar alltså på att hålla sin personal motiverad (Kovach, 1987; 

Nohria et al., 2008; Wiley, 1993).  

 
 
Ledarskap uppstår när det finns uppgifter att lösas och människor som ska 

lösa uppgifterna utan tvång (Bruzelius & Skärvad, 2000; Nicholls, 1987; 

Yukl, 2010). Ledarskap är när en person påverkar andra människor att 

frivilligt och helst engagerat arbeta för att nå ett eller flera uppsatta mål. 

Ledarskap handlar om en relation mellan ledaren och hans eller hennes 

medarbetare. Om ledarskapet fungerar bra ökar medarbetarnas förtroende, 

respekt och tillit för ledaren (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

 

När en ledare har tilldelats rollen formellt har han eller hon utnämnts till 

chef. En ledare kan också ha fått rollen som ledare informellt, då handlar det 

om att ledaren till exempel har större kunskap än de övriga i gruppen eller 

att personen är bra på att entusiasmera och samspela med andra personer 

(Bruzelius & Skärvad, 2000; Ekman, 2003). Att vara chef innebär en 

formell funktion och chefen har ofta ansvaret för resultatet och för 

personalen i företaget (Ahltorp, 1998; Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Granér (1994, s. 104) menar att ”Chefer får ett uppdrag, medan ledarskapet 

uppstår i den stund någon får följare”.  

 

En chef blir inte automatiskt en ledare. Ledarskap är något som växer fram 

mellan ledaren och medarbetarna allteftersom ett förtroende skapas 

(Ahltorp, 1998; Goffee & Jones, 2000). Den stora uppgiften för en ledare är 

att skapa sammanhållning, en vi-känsla och att motivera de anställda till att 

ställa upp och ge allt de har att erbjuda företaget (Ahltorp, 1998). Ledaren 

kan göra att medarbetarna motiveras genom att skapa en arbetsmiljö där de 

motiveras av sin egen kraft och att de har en känsla av meningsfullhet i 

arbetet. Det är viktigt att ledaren ser till att medarbetarna kan utvecklas i 

arbetet (Bakka et al., 2006; Alhtorp, 1998; Kotter, 2001). En framgångsrik 

ledare ser och förstår vad som motiverar olika personligheter och anpassar 

därför sitt sätt att prata med medarbetarna efter det (Ahltorp, 1998; Kotter, 

2001).  

 

När ledarskap sker inom ett företag är avsikten oftast att påverka och få 

andra personer att arbeta för att uppnå vissa mål, få de anställda att trivas på 

företaget och motivera de anställda till att prestera bättre (Jacobsen & 
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Thorsvik, 2008). Ledarskap är olika handlingar som utförs av en eller flera 

personer som arbetar under ledaren (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Goleman, 

1998). Exakt vad dessa handlingar består av är svårt att säga eftersom det är 

olika från ledare till ledare (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Då forskare än 

idag är oense om vad som kännetecknar en bra ledare är det inte helt 

bestämt vad dessa handlingar består av. Ledarskapets syfte är att påverka 

andra människor till att göra något. Detta är anledningen till att ledarskap 

ofta kopplas till teorier om motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

En bra ledare ska öka motivationen hos de anställda och sätta upp mål. 

Motivationen kan ökas genom att varje anställd får bestämma mer över sitt 

eget arbete, eller att ledaren delegerar ett visst ansvar till den anställda, och 

därmed främja behovet av självförverkligande. Ledaren kan även locka med 

belöningar om arbetarna klarar av ett visst mål (Kotter, 2001). Målen är till 

för att de anställda på ett enklare sätt ska kunna se vad ledaren och företaget 

vill uppnå. De mål som ledaren sätter upp får varken vara för enkla eller för 

svåra att uppfylla eftersom det då minskar motivationen hos de anställda 

(Berggren, Gillström, Gillström & Östling, 2001; Kotter, 2001).  

 

Det är viktigt att ledaren tillåter småprat i företaget och själv är med och 

deltar i småpratet. Småprat mellan kollegor är viktigt för att medarbetarna 

ska tolka och förstå det som ledaren säger, om något exempelvis skulle vara 

otydligt kan medarbetarna hjälpa varandra med att förstå ledarens budskap 

(Ekman, 2003). En annan anledning till att småprat är viktigt för företaget är 

att medarbetarna kan dela med sig av sina erfarenheter till varandra och 

därigenom öka kunskapen inom företaget (Ekman, 2003). Anledningen till 

att det är viktigt för ledaren att vara med och småprata beror på att ledaren 

då kan förklara vad han eller hon menar under sina formella möten (Ahltorp, 

1998; Ekman, 2003; Ekstam, 2002). Ledaren kan också genom småpratet få 

feedback på det arbete som ledaren utför samt tips på hur företaget kan gå 

bättre. Det är oftast medarbetarna som ser hur företaget fungerar i 

verkligheten och därför är medarbetarnas kunskaper viktiga (Ekman, 2003). 

Är ledaren aldrig med och småpratar utan endast håller i formella möten kan 

ledarens förtroende minska bland de anställda eftersom de känner att 

ledaren inte har någon kunskap om deras behov och det arbete de utför. Blir 

chefen kompis med de anställda kan ledaren snabbt förlora sitt förtroende då 

de anställda märker att chefen inte vågar säga ifrån (Ekman, 2003; Ekstam, 

2002). Det bästa för en ledare är alltså att vara en gränsryttare mellan en 

formell chef och en kompischef (Ekman, 2003).  

 
 

En av de första övergripande teorierna om motivation var skapad av den 

amerikanska psykologen Abraham H. Maslow. Personer som bland annat 

Sigmund Freud och Carl Jung hade innan dess också försökt sig på att 

förklara begreppet motivation. Maslow var dock grundaren till den 

omfattande teorin behovshierarkin redan under 1940-talet (Kressler, 2003).  

 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) sökte Maslow efter 

grundläggande behov hos människan, behov som existerar oberoende av 
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situation. Maslow (1954) menar att behoven inte styr människan direkt utan 

människans behov styrs av reflektion, värdering och en större eller mindre 

grad av realism i förhållande till den yttre världen. Enligt Hofstede (1980) 

förutsätter Maslows teori att ett högre behov i behovstrappan endast blir 

verksamt om ett lägre behov i trappan blir tillfredsställt. Maslow (1954) 

delar in behoven i en hierarkisk fem-stegs trappa, se bilaga 1. Här nedan 

visar vi behoven i en hierarkisk ordning (Maslow, 1954); 

 

1. Fysiologiska behov. Det är de mest grundläggande behoven som 

måste bli tillfredsställda för att en människa ska överleva, såsom 

hunger, törst, sömn och värme. Om inte dessa basala behov är 

tillfredsställda drabbas människan av bland annat sjukdomar, smärta 

och obehag. Detta leder till att de fysiologiska behoven tar över 

människans tankar eftersom människan alltid strävar efter att 

tillfredsställa dessa behov.  

2. Trygghetsbehov. När de fysiologiska behoven är uppfyllda söker sig 

människan till trygghetsbehoven. Med trygghetsbehov menas 

trygghet, säkerhet, stabilitet samt skydd från rädsla och oroligheter. 

Det kan även vara trygghet i form av att ha en bostad eller ett 

anställningsskydd på arbetsplatsen.   

3. Sociala behov. Omfattar behov som tillhörighet, kärlek, vänskap och 

acceptans. Människan har ett behov av att känna sig behövd och 

delaktig, exempelvis på arbetsplatsen där hon eller han gärna vill 

känna att denne är del av en gemenskap.  

4. Behov av status och prestige. Behov av självkänsla, självförtroende 

och att bli respekterad av andra och även av sig själv. Människan har 

ett behov av att få uppmärksamhet, erkännande och bekräftelse. På 

arbetsplatsen kan det innebära att personen känner sig värdefull och 

att exempelvis chefen uppskattar arbetet personen gör och kanske ger 

personen mer ansvar och frihet.  

5. Behov av självförverkligande. Detta är det sista trappsteget och är 

människans behov av att hela tiden växa, utvecklas och utmana sig 

själv.  

 
Illustration av Maslows Behovshierarki enligt Maslow (1954).  
 

Maslow (1954) menar att när människan uppnått ett steg i behovstrappan 

har hon eller han som målsättning att nå nästa steg. Det är dock viktigt att 

veta att stegen kan variera mycket beroende på var människan befinner sig i 

sitt liv. Abrahamsson och Andersen (2005) menar att Maslows (1954) teori 

inte förklarar specifika handlingar i specifika situationer vilket innebär att 

teorin inte är relaterad till arbetslivet. Enligt Koltko-Rivera (2006) 

publicerades det efter Maslows bortgång flera artiklar om människans behov 

och motivation. Detta ledde till att allt fler personer byggde vidare på 

Maslows teori, en av dem var bland annat Fredrik Herzberg. Enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2008) är Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer 

mer applicerbar på en arbetsplats då den handlar om vad som motiverar en 

anställd att göra ett bra jobb ifrån sig.  
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-  
 

Under 1960-talet introducerade Herzberg sin motivations- och 

hygienfaktorsteori som ligger till grund för det moderna nytänkandet kring 

motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Bruzelius & Skärvad, 2000). 

Herzberg (1966) ansåg att företagen bara skulle ändra på de omständigheter 

som gjorde arbetstagarna missnöjda, exempelvis lön, trivsel och arbetstider. 

Genom att ändra på arbetsförhållandena skulle det leda till högre prestation.  

Teorin bygger på en uppdelning mellan motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Anställdas arbetstillfredsställelse är anslutet till 

arbetsuppgifternas karaktär, motivationsfaktorer, medan vantrivsel på 

arbetsplatsen har en koppling till arbetsmiljön och hur de behandlas, 

hygienfaktorer (Herzberg,1966). Teorin innehåller sex motivationsfaktorer 

och åtta hygienfaktorer (Herzberg, 1966); 

 
 

1. Arbetsuppgifternas karaktär, att de är utmanande, intressanta och 

varierande.  

2. Ansvar för eget arbete och kontroll över egen arbetssituation. 

3. Prestationer och tillfredsställelse över att utföra ett bra jobb. 

4. Erkännande från andra för väl utfört arbete. 

5. Avancemang, exempelvis möjlighet till att befordras inom företaget. 

6. Utveckling, exempelvis att få chans till att lära sig nya saker och 

utvecklas. 

 

Om motivationsfaktorerna finns leder det till trivsel men inte vantrivsel om 

de saknas.  

 
 

1. Företags personalpolitik och administrativa system som exempelvis 

företagets mål och visioner.  

2. Ledarens kompetens och sätt att leda underordnade. 

3. De mellanmänskliga relationerna mellan överordnade och 

underordnade. 

4. Arbetsvillkoren kring de uppgifter som de lyckas. 

5. Lön. 

6. Status. 

7. Arbetstrygghet som exempelvis anställningstrygghet. 

8. Förhållanden i arbetet som påverkar fritiden och privatlivet. 

 

Om hygienfaktorerna saknas leder till vantrivsel men inte till trivsel om de 

finns.  

 
Modifierad illustration av Herzbergs motivations- och hygienfaktorer (Herzberg, 

1966). 

 

För att skapa motivation i arbetet menar Herzberg (1966) att företag borde 

lägga vikt på motivationsfaktorerna eftersom de är bundna till själva arbetet 
och påverkar tillfredsställelsen på arbetsplatsen. En förbättring i 
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hygienfaktorerna enligt Herzberg (1966) kan minska och förebygga 

vantrivsel på arbetsplatsen men det skapar däremot ingen trivsel, precis som 

modellen ovan visar. Enligt Herzberg (1966) krävs det både 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer för att åstadkomma motivation. 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) går det att dra en parallell mellan 

Herzbergs motivationsfaktorer och Maslows behov av högre ordning 

samtidigt som det går att dra en parallell mellan Herzbergs hygienfaktorer 

och Maslows behov av lägre ordning. Hygienfaktorerna som består av själva 

grundtryggheten motiverar inte människan i arbetslivet utan de hindrar bara 

vantrivsel. Hygienfaktorerna handlar mest om yttre förhållanden och 

motivationsfaktorerna om själva arbetet.  

 
 

En period senare runt 1980-talet formulerade Richard Hackman och 

Gregory Oldham (1980) en ny teori om arbetsmotivation. Hackman och 

Oldham gjorde en undersökning för att bedöma vad det är som motiverar 

anställda att göra sitt bästa samt deras tillväxtbehov i form av personlig 

prestation, lärande och utveckling (Latham, 2007; Reis & Peña, 2001 ). 
Modellen har gått igenom ett antal modifieringar, men den slutgiltiga modellen 

presenterade Hackman och Oldham år 1980 (Hackman & Oldham, 1980) 

vilken vår undersökning utgått ifrån. Teorin kallad jobbtillfredsställelse 

särskiljer tre olika psykologiska tillstånd (Hackman & Oldham, 1980);  
 

1. Att uppleva meningsfullhet på sin arbetsplats    

2. Att känna sig ansvarsfull samt att andra litar på en.  

3. Att få resultat, det vill säga att den anställde får höra om hur väl han 

eller hon arbetar på arbetsplatsen.  

 

Meningen med teorin är först och främst att prestation och tillfredsställelse 

är beroende av att en person uppnår vissa psykologiska tillstånd. De 

psykologiska tillstånden är beroende av egenskaper hos arbetsuppgifterna 

och de är i sin tur beroende av hur organisationsstrukturen är konstruerad. 

Om de tre psykologiska tillstånden är uppnådda leder det till hög inre 

motivation, hög trivsel och en bra arbetsplats (Hackman & Oldham, 1980). 

Det är dock betydelsefullt att poängtera att de tre olika psykologiska 

tillstånden inte behöver vara lika högt representerade för att arbetsuppgiften 

ska vara meningsfull. Om exempelvis ett psykologiskt tillstånd är högre än 

ett annat kan det högre tillståndet väga upp för det andra tillståndet enligt 

Hackman och Oldham (1980). Enligt Hackman och Oldham (1980) finns 

det fem grundläggande egenskaper hos arbetsuppgifterna som måste finnas 

för att de tre psykologiska tillstånden ska kunna skapas. De fem 

grundläggande egenskaperna är (Hackman & Oldham, 1980); 

 

1. Variation i fråga om vad arbetsuppgifterna kräver av skicklighet och 

färdighet. 

2. Uppgiftens identitet, om den utgör en meningsfull helhet.  

3. Uppgiftens betydelse, hur betydelsefullt den är för organisationen 

och för andra människor i och utanför denna.  

4. Självbestämmande, är betydelsefull för att få anställda att känna 

personligt ansvar för resultat. 
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5. Kunskap om resultat, i vilken grad individen kan få direkt reaktion 

på arbetet, det vill säga feedback.  

 

Hackman och Oldhams (1980) modell identifierar tre så kallade 

moderatorer som avser egenskaper hos personer i organisationen som kan 

förändra resultatet positivt.  

 

1. Kunskap och färdighet – om en person inte har kunskap om hur 

denne ska utföra en viss arbetsuppgift kan resultatet bli högre vilja 

men däremot inte bättre prestation (Hackman & Oldham, 1980). 

2. Utvecklingsbehovets styrka – varje anställds behov av att växa och 

utvecklas inom sitt arbete (Hackman & Oldham, 1980).  

3. Övriga arbetsförhållanden – de anställdas allmänna 

arbetsförhållande på arbetsplatsen, det kan vara allt från 

anställningstrygghet, försäkring, ledning och ens arbetskollegor. Det 

kan exempelvis vara besvärligt för den anställde att konstant prestera 

bra om denne inte kommer överens med dennes arbetskollegor eller 

om det inte finns någon säkerhet på arbetsplatsen (Hackman & 

Oldham, 1980).  

 
Modifierad illustration av Hackman och Oldhams modell om jobbtillfredsställelse 

(1980, s. 90).  

 

Dessa tre moderatorer kan var för sig och i samverkan med varandra ha en 

stor inverkan på resultatet. Ett tråkigare scenario är när en anställds 

kompetens inte räcker till för arbetsuppgiften och personen saknar vilja och 

personlig utveckling samt känner stort missnöje över arbetsförhållandet. I 

ett sådant fall är det smartast för företag att anordna enkla och rutinmässiga 

arbetsuppgifter för den anställde (Hackman & Oldham, 1980). Om de 

anställda däremot har kunskap och har ett stort behov av personlig 

utveckling förväntar sig arbetsgivaren hög motivation, goda prestationer och 

höga resultat enligt Jacobsen och Thorsvik (2008). Se bilaga 2.   

 
 

För att förtydliga och underlätta läsandet av uppsatsen kommer vi hädan 

efter att utgå från strukturen och rubriksättningen som står i denna 

sammanfattning. Detta system kommer att vara genomgående genom hela 

empirikapitlet, analyskapitlet och slutsatsen. Vi har valt att ha motivation 

som en överrubrik till belöningssystem, personlig utveckling och chefens 

roll för motivation. Anledningen till att vi valt att ha motivation som en 

överrubrik beror på att det är vårt huvudämne och det vi ska undersöka. 

Belöningssystem, personlig utveckling och chefens roll för motivationen har 

vi valt som underrubriker eftersom att vi anser att de faktorerna leder till 

motivation men är ingen motivation i sig.  

 
 

Maslow (1954) nämner i fjärde trappsteget, behov av status och prestige, att 

det är viktigt att en arbetstagare känner sig värdefull på arbetsplatsen och att 

människan har ett behov av att få uppmärksamhet, erkännande och 
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bekräftelse. Även Herzberg (1966) menar att erkännande för väl utfört 

arbete är en motivationsfaktor. Däremot anser Wiley (1997)  att det som 

motiverar de anställda mest i deras arbete är en bra lön. Pengar gör inte bara 

att vi kan köpa mat och betala hyra, det bidrar även till att vi får en känsla 

av status, värde och självaktning (Abrahamsson & Andersen, 2005; Gupta & 

Shaw, 1998). 

 

Herzberg (1966) menar att hygienfaktorer som lön, säkerhet och 

arbetsförhållanden leder till missnöje på arbetsplatsen om de inte är 

uppfyllda men de leder nödvändigtvis inte till tillfredsställelse på 

arbetsplatsen om de är uppfyllda. För att skapa motivation i arbetet menar 

Herzberg (1966) att företag borde lägga vikt på motivationsfaktorerna 

eftersom de är bundna till själva arbetet och påverkar tillfredsställelsen på 

arbetsplatsen. Även Hackman och Oldham (1980) menar att om en anställd 

upplever meningsfullhet på sin arbetsplats, känner sig ansvarsfull och att 

andra litar på honom eller henne och får resultat kan det öka motivationen.  

 
 

Enligt Nilsson och Ryman (2005) är det främst arbetsgivaren som 

förespråkar ett belöningssystem eftersom de vill göra företaget så lönsamt 

och effektivt som möjligt. Genom att implementera ett belöningssystem får 

de anställda som presterar bra en högre lön än de som presterar dåligt 

(Nilsson & Ryman, 2005; Goldberg, 1977). Antalet anställda som vill ha en 

lön utifrån ett belöningssystem ökar eftersom de anställda vill ha en 

möjlighet till att påverka sin lön (Nilsson & Ryman, 2005). Meyer (1975) 

menar att de flesta anställda tror att de presterar bättre än vad de i själva 

verket gör. Innan belöningssystemet implementeras i företaget har de 

anställda därför ofta stora förväntningar på sina kommande löner vilket kan 

leda till besvikelse sen när belöningssystemet väl införts då lönen inte 

stämde överens med de anställdas förväntningar (Meyer, 1975).  

 

Lawler (1988) och Hamner (1975) hävdar dock att belöningssystem kan 

fungera under förutsättningen att de används på rätt sätt. Ett 

belöningssystem som fungerar utmärkt på ett företag behöver inte fungera 

alls på ett annat eftersom alla individer har olika behov. Undersöker en 

arbetsgivare vilka behov hans eller hennes anställda har är chansen större att 

belöningssystemet fungerar (Lawler, 1988; Hamner, 1975). Reella 

belöningar kan inte i sig leda till ett bra arbetsklimat och arbetsglädje, 

däremot leder ofta ett dåligt fungerande belöningssystem till ett sämre 

arbetsklimat och sämre arbetsglädje. Ett belöningssystem som fungerar bra 

leder ofta omvänt till ett bra arbetsklimat och arbetsglädje (Svensson & 

Wilhelmson, 1988). Kohn (1993) menar att undersökningar, både i 

laboratorium, på arbetsplatser och i klassrum, har visat att personer som 

förväntar sig en belöning efter att ha klarat av en uppgift presterar sämre än 

personer som inte förväntade sig någon belöning alls. Med belöningssystem 

tar en anställd mindre risker och utmaningar (Kohn, 1993). Kohn (1993), 

Herzberg (1987) och Meyer (1975) menar att belöningssystem endast 

fungerar positivt på kort sikt men inte på lång sikt. Då medarbetarna ser 

varandra som konkurrenter förstörs relationer och möjligheterna till 
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samarbete mellan medarbetarna på firman minskar (Kohn, 1993; Meyer, 

1975). 

 
 

I Maslows (1954) behovstrappa finns trappsteget självförverkligande vilket 

avser en människas behov av att hela tiden växa, utvecklas och utmana sig 

själv. Personlig utveckling finner vi i Herzbergs (1966) sex 

motivationsfaktorer som handlar om arbetsuppgifternas karaktär, ansvar för 

eget arbete och kontroll över egen arbetssituation, prestationer och 

tillfredsställelse över att utföra ett bra jobb, erkännande från andra för utfört 

arbete, avancemang och utveckling. Om motivationsfaktorerna finns leder 

det till trivsel med inte vantrivsel om de saknas menar Herzberg (1966). 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) går det att dra en parallell mellan 

Herzbergs motivationsfaktorer och Maslows behov av högre ordning. 

Hackman och Oldham (1980) diskuterar de tre psykologiska tillstånden som 

innebär att uppleva meningsfullhet på sin arbetsplats, att känna ansvar och 

att andra litar på en och att få resultat, det vill säga att få höra hur väl 

arbetstagaren arbetar på arbetsplatsen.  

 
 

Kotter (2001) menar att en bra ledare ska öka motivationen hos de anställda 

och sätta upp mål. Motivationen kan ökas genom att varje anställd får 

bestämma mer över sitt eget arbete eller att ledaren delegerar ett visst ansvar 

till de anställda och därmed främja behovet av självförverkligande. Ledaren 

kan även locka med belöningar om de anställda klarar av ett visst mål 

(Kotter, 2001). Målen är till för att de anställda på ett enklare sätt ska kunna 

se vad ledaren och företaget vill uppnå. De mål som ledaren sätter upp får 

varken vara för enkla eller för svåra att uppfylla eftersom det då minskar 

motivationen hos de anställda (Berggren et al., 2001; Kotter, 2001). Kovach 

(1987) belyser problemet med att chefer ofta inte har någon kunskap om vad 

som motiverar de anställda på företaget. Ett företag tjänar på att hålla sin 

personal motiverad (Kovach, 1987; Nohria et al., 2008; Wiley, 1993).  

Ekman (2003) och Ekstam (2002) resonerar kring att det inte är bra att vara 

en strikt formell chef samtidigt som chefen ska akta sig för att bli kompis 

med de anställda. Det bästa för en ledare är alltså att vara en gränsryttare 

mellan en formell chef och en kompischef (Ekman, 2003). 
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I det här kapitlet presenterar vi de tillvägagångssätt som vi arbetet med 

genom hela uppsatsen. Olika vetenskapliga begrepp och teorier diskuteras, 

analyseras och kritiseras. Vi förklarar våra val av teorier samt hur vi gjort 

vår litteraturforskning och datainsamling. Vi visar hur vi gått tillväga under 

vår empiriska insamling samt hur vi uppnår en god reliabilitet och validitet. 

Slutligen redovisar vi olika metodproblem som vi stött på under resans 

gång, både negativa som positiva.  

 
 

Det som kännetecknar en kvalitativ ansats är att den ofta består av 

formuleringar och ord till skillnad från den kvantitativa ansatsen som ofta 

består av tal eller siffror (Backman, 1998; Björklund & Paulsson, 2003). En 

kvalitativ ansats används när undersökaren vill komma nära respondenten 

och få en djupare förståelse för andra människors syn på verkligheten 

(Jacobsen, 2002; Larsen, 2009; Björklund & Paulsson, 2003). Backman 

(1998) och Larsen (2009) menar att intervjuer är vanligt förekommande i 

den kvalitativa ansatsen. Då vi vill undersöka vad som kan motivera en 

fastighetsmäklare till att arbeta känner vi att den kvalitativa ansatsen passar 

oss bäst. Vi har genom intervjuer med fastighetsmäklare fått en djupare 

förståelse om vad som kan motivera just dem.  

 

Jacobsen (2002) menar att den kvantitativa ansatsen ofta leder till ett stort 

avstånd mellan undersökaren och respondenten. Vid en enkätundersökning 

blir exempelvis respondenten ofta låst vid ett begränsat antal svarsalternativ 

som undersökaren anser vara relevanta. Respondenten blir då oftast tvungen 

att välja det svarsalternativ han eller hon anser sig passar bäst in istället för 

att låta respondenten själv tänka efter vad som verkligen motiverar just 

honom eller henne (Larsen, 2009; Jacobsen, 2002). Genom att använda oss 

av den kvalitativa ansatsen undviker vi detta och låter respondenten prata 

fritt om vad som kan motivera honom eller henne. Det kan då hända att 

respondenten berättar om saker som vi inte tänk på att fråga i 

intervjuguiden. Missförstånd kan även lättare undvikas tack vare den 

kvalitativa ansatsen då vi som intervjuar kan förklara vad vi menar med en 

fråga om respondenten inte skulle förstå.   

 

Det finns dock även nackdelar med att ha närhet till respondenten. Jacobsen 

(2002) menar att om undersökaren har närhet till respondenten är det lätt att 

han eller hon uppslukas av respondentens bild av verkligheten. För att få en 

mer objektiv bild av verkligheten valde vi att intervjua två personer från 

varje fastighetsmäklarbyrå, en chef och en anställd. Om vi bara hade 

intervjuat en person från varje fastighetsmäklarbyrå hade det varit lättare för 

oss att uppslukas av respondentens bild av verkligheten som Jacobsen 

(2002) beskriver. Genom att vi intervjuar två personer verifierar de 

varandras uppgifter och därmed får vi en klarare bild av verkligheten. Vi är 

medvetna om att det är svårt att helt undkomma att uppslukas av 

respondenternas bild av verkligheten. För att få en mer sanningsenlig bild av 

verkligheten hade vi behövt intervjua fler personer på varje 
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fastighetsmäklarbyrå för att få alla medarbetare och chefers syn på det vi 

vill undersöka, det har vi dock inte haft tid och resurser till att göra. 

 

Det kan lätt uppstå undersökningseffekter vid kvalitativa undersökningar 

eftersom undersökaren då har närhet till respondenten under intervjuer och 

liknande. Det kan hända att respondenten inte vågar säga exakt vad han eller 

hon tycker och tänker eftersom respondenten är rädd för att undersökaren 

ska döma respondenten eller hela företaget (Jacobsen, 2002; Larsen, 2009). 

Jacobsen (2002) menar att respondenten kan framställa företaget på ett 

bättre sätt än vad det är i verkligheten. Vid den kvantitativa ansatsen 

kommer oftast inte respondenten lika nära som den kvalitativa ansatsen, 

därför kan det vara lättare för respondenten att vara ärlig när han eller hon 

svarar på en enkät eftersom respondenten då känner sig mer anonym 

(Jacobsen, 2002). När vi utförde våra intervjuer var vi, innan intervjuerna 

påbörjades, noggranna med att berätta för våra respondenter att de kommer 

vara anonyma i vår uppsats. Anledningen till att vi var noggranna med att 

berätta detta för våra respondenter beror på att vi anser att om 

respondenterna vet om att allt de säger är anonymt kan det bidra till att 

minska undersökningseffekter. Vi tror att om en respondent vet om att hans 

eller hennes svar kommer att vara anonyma vågar hon eller han berätta mer 

än om vi presenterar respondentens svar tillsammans med respondentens 

namn. Detta stödjer även Jacobsen (2002) som menar att om respondenterna 

får vara anonyma i en intervju kan det resultera i en högre svarsfrekvens. Då 

pengar kan anses som ett känsligt ämne för de flesta har vi valt att 

anonymsätta våra respondenter för att de ska våga berätta så tillförlitliga 

saker som möjligt för oss under intervjun. Jacobsen (2002) poängterar dock 

att undersökaren aldrig undkommer undersökningseffekter helt, oavsett 

vilken ansats undersökaren väljer.  

 

Vid en kvalitativ ansats krävs det även stora arbetsinsatser från 

undersökaren. Det tar tid att boka in och utföra intervjuer och därefter 

bearbeta det insamlade materialet och analysera det (Patel & Davidson, 

2003; Larsen, 2009). Därför bokade vi intervjuer med våra respondenter i 

god tid. Detta är vi glada för att vi gjorde eftersom vi sparade in mycket tid 

och arbete på det. Eftersom den kvalitativa ansatsen är tidskrävande kan 

undersökaren endast fokusera på ett fåtal företag och personer vilket leder 

till att undersökaren inte kan generalisera (Jacobsen, 2002; Larsen 2009; 

Björklund & Paulsson, 2003). Vi är medvetna om att det vi kommit fram till 

inte är generellt för alla fastighetsmäklare eftersom vi endast kommer att 

intervjua tre företag. Eftersom läsaren nu vet att vi har detta i åtanke genom 

hela vår uppsats hoppas vi att det ger studien den höga validitet och 

reliabilitet som visas i den högra måltavlan i pilkastningsmodellen, se figur 

1.  

 

En deduktiv ansats innebär att undersökaren går från teori till empiri. Teorin 

är alltså utgångspunkten där undersökaren börjar med att samla in 

information om ämnet i litteraturen för att sedan se om teorin stämmer 

överens med verkligheten (Björklund & Paulsson, 2003; Jacobsen, 2002). 

Vid en deduktiv ansats börjar undersökaren med att samla in data till 

empirin. Därefter formulerar undersökaren begrepp som exempelvis teorier 
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eller hypoteser (Backman, 1998; Björklund & Paulsson, 2003). Enligt 

Jacobsen (2002) går alltså undersökaren, med öppet sinne, ut och samlar in 

information utan några som helst förkunskaper. Jacobsen (2002) menar att 

nackdelen med att använda sig av en deduktiv ansats är att undersökaren 

inte är öppen för all information utan endast letar efter den information som 

passar in på de teorier som han eller hon valt. Ett alternativ till en deduktiv 

ansats är en induktiv ansats där undersökaren går från empiri till teori 

(Jacobsen, 2002; Alvesson & Sköldberg, 2008). Undersökaren samlar då in 

empiri utan att ha läst existerande teori om ämnet (Björklund & Paulsson, 

2003; Jacobsen, 2002). Den induktiva ansatsen har dock kritiserats för att 

det är naivt att tro att en undersökare kan samla in empiri med ett helt öppet 

sinne och utan några förkunskaper gällande teorin (Jacobsen, 2002).  

 

Abduktion kallas den ansats en undersökare kan använda sig av när 

vandringen sker fram och tillbaka mellan den deduktiva ansatsen och den 

induktiva ansatsen (Björklund & Paulsson, 2003).  

Undersökaren utgår från empirin som vid den induktiva ansatsen men 

skillnaden är att undersökaren inte avvisar teoretiska förföreställningar. 

Undersökaren kan alltså pendla mellan empirin och teorin under 

forskningsprocessen där både teorin och empirin omtolkas under tiden 

undersökaren införskaffar sig mer kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Vi har valt den abduktiva ansatsen som grund för vår uppsats. Innan vi 

påbörjade vår teoriinsamling kontaktade vi en fastighetsmäklarfirma där vi 

genomförde en intervju för att få en bättre insyn i 

fastighetsmäklarbranschen. Anledningen till att vi utförde intervjun innan 

vår teoriinsamling var för att vi kände att vi hade dålig kunskap om hur en 

fastighetsmäklares vardag såg ut och vilka problem de stötte på. Efter 

intervjun kände vi oss redo för att börja skissa på en problemformulering 

som vi kunde hitta teorier till. När vi hade några grundläggande teorier 

bokade vi in våra sex intervjuer med fastighetsmäklare på tre olika företag i 

region Halland. När vår empiriska del var avklarad kände vi att vi behövde 

komplettera teorin ytterligare utifrån de svar vi fått under empirin. Innan 

hade vi exempelvis inte tänkt på chefens roll för motivationen på företaget 

vilket visade sig vara relativt viktigt efter att vi utfört våra intervjuer. Även 

vår problemformulering blev fastställd efter den empiriska delen eftersom vi 

innan hade svårt för att formulera oss då vi inte hade kunskap om vad som 

kan motivera en fastighetsmäklare. Detta är anledningen till att vi valt en 

abduktiv ansats. Hade vi istället valt en induktiv respektive deduktiv ansats 

hade vi inte kunnat vandra mellan empirin och teorin på samma sätt som var 

nödvändig för vår uppsats. En negativ aspekt med den abduktiva ansatsen är 

att ingen forskning startar objektivt, det vill säga utan några förutfattade 

meningar (Ejvegård, 2003). Vi måste därför under hela studieprocessen vara 

aktsamma så att denna studie inte färgas av våra förutfattade meningar 

vilket kan leda till att alternativa tolkningar förbises. Vi kan dock inte 

garantera att vi inte haft några förutfattade meningar men vi har försökt att 

minimera denna risk genom att ha teoretiskt stöd för alla våra antaganden. 

En annan nackdel med den abduktiva ansatsen kan vara att det ger läsaren 

en bild av osäkerhet då författarna ständigt pendlar mellan empiri och teori. 

Läsaren kan då få en bild av att författarna inte gjort en grundlig 

förberedelse innan den empiriska respektive den teoretiska delen beroende 
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på om författarna valt en induktiv eller deduktiv ansats. Vi känner att den 

abduktiva ansatsen är rätt för den här studien på grund av vår bristande 

kunskap om vad det finns för problem inom fastighetsmäklarbranschen. 

Efter att vi intervjuat en fastighetsmäklare om fastighetsmäklarbranschen 

fick vi större klarhet om vilka problem som finns. Det hade varit svårt för 

oss att i det läget använda oss av en induktiv ansats eftersom vi troligen 

hade fått en bristfällig intervjuguide då vi i det läget inte hade kunskap om 

vilka frågor som är väsentliga att ställa.   

 
 

Sekundärdata är information som har samlats in av någon annan än 

undersökaren själv. Nackdelen med sekundärdata är att informationen är 

insamlad av en annan person och ofta avsedd för en annan 

problemformulering eller syfte än det syfte eller den problemformulering 

som undersökaren själv har (Jacobsen, 2002; Björklund & Paulsson, 2003). 

Vi har därför haft detta i åtanke när vi valt vår sekundärdata och därför först 

och främst försökt utgå från vetenskapliga artiklar eftersom de är granskade. 

Dock var det svårt att hitta övergripande vetenskapliga artiklar för våra 

teorier och därför har vi kompletterat våra teorier med litteratur i form av 

böcker. Vi har endast valt litteratur innehållandes en referenslista för att den 

information vi har använt oss av ska vara så tillförlitlig som möjligt. Vi 

anser att vår sekundärdata har en relativt hög trovärdighet då böckerna vi 

använt oss av är av förstahandsreferens samt att de olika teorierna blivit 

prövade. Vid valet av våra vetenskapliga artiklar har vi valt dels många 

artiklar som andra författare refererat till samt artiklar med 

förstahandsreferens. Valet att medta studentlitteratur som bland annat 

Jacobsen och Thorsvik (2008) och Bakka et al. (2006) gjorde vi för att få en 

djupare förståelse av våra teorier då många av de gamla böckerna kan vara 

svårförståeliga bland annat Herzberg (1966), Hackman och Oldham (1980) 

samt Maslow (1954). Vi har genomgående i hela uppsatsen försökt förstärka 

vår information med flera källor, detta för att ytterligare öka trovärdigheten i 

studien.  Om det är flera källor som antyder samma sak ger det både oss och 

läsaren en högre trovärdighet. 

 

Vi fann ett problem under vår litteraturforskning med att använda oss av den 

senaste litteraturen. Då många grundläggande motivationsteorier är relativt 

gamla måste vi utgå från förstahandskällan vilket leder till att vissa av våra 

referenser kan anses förlegade. Nackdelen med detta kan vara att hela 

uppsatsen kan anses vara baserad på gamla teorier och de gamla teorierna 

behöver inte stämma överens med dagens motivationsteorier. När vi 

samlade in våra teorier hade vi detta i åtanke. Vi strävade främst efter att 

använda oss av nyare forskning men eftersom den nyare forskningen 

refererade till de gamla motivationsteorierna anser vi att det är ett tecken på 

att de gamla motivationsteorierna fortfarande är aktuella. Jacobsen (2002) 

menar att det är viktigt att använda sig av källor som är trovärdiga vilket 

stödjer vårt beslut om att inkludera även de äldre källorna i vår uppsats. 

Detta eftersom det är de äldre källorna som teorierna bygger på.  
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Studien påbörjades genom att vi sökte vetenskapliga artiklar inom områdena 

motivation, provision och fastighetsmäklare. De vetenskapliga artiklarna 

fick vi tillgång till via Högskolan i Halmstads bibliotek. Genom att logga in 

med vårt användarnamn och lösenord på högskolebibliotekets hemsida 

kunde vi läsa flera vetenskapliga artiklar i fulltext. De databaser vi använt 

oss av är Google Scholar, ABI/Inform och Samsök. Sökord som vi använt 

oss av när vi sökt vetenskapliga artiklar är ”motivation pay for 

performance”, ”motivation real estate brokerage”, ”commission real estate”, 

”motivation broker”, ”leadership” och ”motivation”. Därefter läste vi gamla 

uppsatser inom ämnet vi ska behandla för att få idéer om hur vi kan lägga 

upp arbetet på ett smidigt sätt. Vi studerade även referenslistan på de 

uppsatser vi läste för att se om litteraturen och de vetenskapliga artiklar som 

de använt sig av skulle vara relevant för oss i vår studie. När vi hittade en 

bra vetenskaplig artikel fortsatte vi sökandet efter vetenskapliga artiklar med 

hjälp av referenslistan från den vetenskapliga artikeln. Den litteratur i form 

av böcker som vi använt oss av har vi lånat på stadsbiblioteket i Halmstad 

och på Högskolan i Halmstads bibliotek. När det gäller strukturen i 

uppsatsen har vi utgått ifrån Mattsson och Örtenblad (2008). När det gäller 

vår referenslista har vi istället valt att utgå ifrån Ejvegård (2009) eftersom vi 

anser att det är betydligt lättare för läsaren att finna de referenser de söker 

när vi har referenslistan uppdelad i kategorier som litteratur, offentligt tryck, 

internetsidor och muntliga källor.  

 
 

Teorikapitlet börjar med ett avsnitt om motivation och belöningssystem. 

Anledningen till att vi valt att ha med detta avsnitt i vår teori är för att ge 

läsaren en inblick i vad begreppet motivation betyder. Då syftet med vår 

uppsats är att ta reda på vilka faktorer som motiverar en fastighetsmäklare 

kände vi att det är viktigt att förklara för läsaren vad vi menar med 

motivation. Då majoriteten av fastighetsmäklarna arbetar utifrån något slags 

belöningssystem anser vi att det är viktigt att förklara vad som menas med 

belöningssystem och vilka olika slags belöningssystem det finns. Vi vill 

även se om belöningssystemet går att koppla till motivation på 

arbetsplatsen. Anledningen till att vi inte har begreppen motivation och 

belöningssystem som centrala begrepp i inledningen beror på att vi förklarar 

innebörden av dessa i vår teoretiska referensram. Vad som ligger till grund 

för detta val är att vi eftersträvade en mer ingående förklaring av de två 

begreppen, därför ansåg vi det bättre att ha ett avsnitt i teorin som förklarar 

detta istället för att ha dem som centrala begrepp. Detta för att inte upprepa 

oss samtidigt som vi vill ge läsaren en klar bild av vad vi menar med 

begreppen.  

 

Teoriavsnittet motivation och pengar har vi valt att ha med för att se om 

pengar är motiverande för en anställd eller inte. Det råder delade meningar 

om pengar har en motiverande inverkan på de anställda eller inte, därför 

lyfter vi fram både de forskare som förespråkar pengar som en 

motivationsfaktor men även de forskare som menar att pengar inte har en 

motiverande inverkan på de anställda. Eftersom vi ofta får höra, i 

exempelvis media, att fastighetsmäklare bara tänker på pengar känner vi att 
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det är intressant att se om pengar verkligen har sådan inverkan på en 

fastighetsmäklare som vissa säger.    

 

Efter att vi utfört våra intervjuer upptäckte vi att vår teoretiska referensram 

saknade ett avsnitt om ledarskap. När vi skulle börja med analyskapitlet 

fann vi det svårt att analysera vårt empiriska material på grund av 

avsaknaden av ett ledarskapsavsnitt. Utifrån vårt empiriska material 

upptäckte vi att ledarskapet har en stor betydelse för motivationen på 

företag.  

 

Då Maslows behovshierarki är en relativt gammal teori vill vi även visa att 

vi kritiskt granskat teorin. Maslows behovshierarki har bland annat 

kritiserats för att den är svår att forska inom det vill säga att det är besvärligt 

att operationalisera behoven (Abraham & Andersen, 2005; Bakka et al., 

2006). Teorin har inte fått särskilt starkt vetenskapligt stöd, det mest 

problematiska med teorin är själva den hierarkiska uppbyggnaden. Det har 

inte gått att styrka att en sådan behovshierarki verkligen förekommer 

(Abraham & Andersen, 2005).  De hierarkiska behoven är oprecist 

formulerade och det är oklart vad som verkligen ligger i dem (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Många forskare stödjer den gemensamma tanken om att 

behoven inte nödvändigtvis uppstår en i taget utan snarare verkar flera 

behov ofta existera samtidigt och i varierande grad (Abraham & Andersen, 

2005). Teorin utvecklades inte för att den skulle appliceras på själva 

arbetslivet utan mot Maslows bakgrund av sina erfarenheter som psykolog 

(Abraham & Andersen, 2005). Teorin har dock haft stor betydelse som 

inspirationskälla för motivationsforskare (Bakka et al., 2006). Många 

forskare har efter Maslows teori försökt att precisera teorin (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Maslows (1954) behovshierarki är en välkänd 

motivationsteori, dock är den inte ämnad åt arbetslivet vilket vår studie 

syftar till att undersöka. Vi har tidigare nämnt att teorin har blivit kritiserad, 

speciellt vad gäller svårigheten att forska inom den. Vi har därför valt att 

inte lägga någon fokus på behovshierarkin då det kommer att medföra 

komplikationer när vi analyserar det empiriska materialet med enbart det 

synsättet. Trots det har vi valt att ta med behovshierarkin i den teoretiska 

referensramen som en bakgrund till Herzbergs (1966) Motivations- och 

hygienfaktorer och Hackmans och Oldhams jobbtillfredsställelse. Detta för 

att de andra teorierna bygger vidare på behovshierarkin.  

 

Enligt Bassett-Jones och Lloyd (2005) fick Herzbergs studie en hel del 

kritik, Herzberg svarade genom att släppa en ny artikel 1968 ”One more 

time: how do you motivate employees?”, där han försvarar sin studie som 

han gjorde 1966. Trots hans försvar år 1968 möttes teorin av en hel del 

kritik bland annat om den forskningsmetod som Herzberg använde för att 

samla in data (Abraham & Andersen, 2005; Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Forskningsmetoden innebar att intervjupersoner skulle berätta om vad som 

gjorde dem nöjda eller missnöjda på arbetsplatsen. Samtidigt som vi 

människor gärna lägger skulden på andra när det inte går bra på 

arbetsplatsen tar vi gärna emot ära för bra prestation (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Ett annat väl omdiskuterat antagande är klassificeringen av några 

faktorer, särskilt faktorn lön (Abraham & Andersen, 2005; Jacobsen & 
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Thorsvik, 2008). Teorin hävdar att lön inte har någon drivkraft till 

motivation och ökad insats. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är den 

ekonomiska belöningen ett erkännande för människan att han eller hon gjort 

ett bra jobb ifrån sig samt är lön nära knutet till social status. Herzbergs 

motivations- och hygienfaktorer är applicerbar på arbetslivet vilket stämmer 

överens med vår studies syfte. Herzbergs motivations- och hygienfaktorer är 

en mycket omtalad motivationsteori som har används i ett flertal 

motivationsstudier. En annan fascinerande faktor är att teorin är emot alla 

former av prestationslön som motivationsfaktor. Vi ställer oss kritiska till 

detta då majoriteten av fastighetsmäklare till stor del arbetar med en 

provisionsbaserad lön.  

 

Hackman och Oldham har även de fått kritik för sin teori 

jobbtillfredsställelse, kritiken har främst varit riktat mot de fem 

egenskaperna. Alla egenskaper finns inte eller är för likartade samt är svåra 

att urskilja inom olika typer av arbeten. Många anställda anser att arbetet är 

som en helhet och att det inte består av fem egenskaper som Hackman och 

Oldham hävdar. Sambanden mellan de positiva tillstånden och motivation 

som teorin omfattar är redan logiska och självklara. Däremot vad gäller 

sambandet mellan positiva prestationer och arbetstillfredsställelse är det 

tvärtom det vill säga svaga. I empiriska undersökningar har teoretiker 

kunnat se att sambandet mellan frånvaro och motivation är oerhört svaga. 

Arbeten som har en stor motivationspotential har minst lika stor frånvaro 

som arbeten med mindre motivationspotential (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Vi har valt att ha med en sammanfattning av den teoretiska referensramen 

där vi valt att inkludera tre underrubriker till vår överrubrik motivation. 

Våra tre underrubriker är belöningssystem, personlig utveckling och chefens 

roll för motivationen. Anledningen till att vi valt att ha med belöningssystem 

som en underrubrik beror på att de flesta fastighetsmäklarna arbetar utefter 

någon form av belöningssystem på arbetsplatsen. Vi har uppmärksammat att 

det finns olika teorier om ifall belöningssystem kan verka motiverande eller 

inte för den anställde. Därför anser vi att det är intressant att ta med 

belöningssystem som en underrubrik för att se om det kan verka 

motiverande för en fastighetsmäklare. Personlig utveckling har vi valt att ha 

med som en underrubrik till motivation eftersom många forskare, bland 

annat Hackman och Oldham, menar att en anställd måste kunna ha 

möjlighet till personlig utveckling för att bli motiverad på arbetsplatsen. Vi 

är medvetna om att styckena under personlig utveckling är relativt korta, 

men anser ändå att de har en stor betydelse för vårt arbete eftersom flera av 

våra teorier bygger på detta. Efter att vi utfört våra intervjuer fick vi 

förståelse för chefens roll för motivationen. Chefen har en stor betydelse för 

om de anställda är motiverade eller inte då han eller hon exempelvis kan 

påverka klimatet på företaget och ge beröm till de anställda vilket många 

fastighetsmäklare anser är motiverande. Vi anser att sammanfattningen av 

den teoretiska referensramen bidrar till enkelhet för läsaren då denne under 

läsningen av uppsatsen enkelt kan gå tillbaka och hitta det mest centrala i 

teorin. Läsaren behöver då inte läsa hela teorin för att förstå exempelvis 

kopplingarna vi gjort i analysen utan denne kan bara gå tillbaka till 

sammanfattningen av den teoretiska referensramen och läsa om de mest 



 

24 

 

centrala teoretiska delarna. Sedan har vi även valt att medta samma rubriker 

genomgående under hela uppsatsen vilket även det ytterligare bidrar till 

enkelhet.  

 
 

Vi kommer i det här avsnittet att beskriva hur vi gått tillväga när vi 

konstruerat vår intervjuguide, operationaliserat samt vilka respondenter vi 

valt och hur vi utfört våra intervjuer.  

 
 

Jacobsen (2002) menar att det är lättare att få en personlig kontakt vid en 

besöksintervju än vid en telefonintervju. Vi har genomfört besöksintervjuer 

enskilt med varje person, ansikte mot ansikte, med alla respondenter utom 

en som valde att ha en kollega med sig. Detta för att det är enklare att få 

personlig kontakt när vi fysiskt sitter mitt emot varandra. Hade vi istället 

valt att utföra telefonintervjuer kanske våra respondenter hade sysselsatt sig 

med annat samtidigt som de blev intervjuade. Vi anser att respondenten är 

mer fokuserad vid en besöksintervju då vi hela tiden har ögonkontakt och 

ser att respondenten är närvarande. Björklund och Paulsson (2003) menar att 

det är enklare för intervjuaren att tolka signaler som exempelvis 

kroppsspråk vid en besöksintervju än vid en telefonintervju. När 

respondenten ser att vi iakttar honom eller henne kan det bidra till att 

respondenten pratar mer sanningsenligt än vid en telefonintervju då det inte 

är lika lätt för respondenten att bli påkommen om han eller hon skulle ljuga.  

 

Nackdelen med en besöksintervju kan vara att vi som intervjuar får en bra 

kontakt med respondenten vilket kan leda till att det blir svårare för oss att 

skriva något negativt om respondenten eller något negativt om det som 

respondenten har sagt. Är respondenterna inte anonyma kan intervjuarna 

vara försiktiga med att kritiskt granska respondenterna eftersom intervjuarna 

inte vill skriva något som kan anses som negativt för respondenterna då 

dessa kan se vad intervjuarna skrivit. Vi har åkt ut till 

fastighetsmäklarbyråerna och utfört intervjuerna på respondenternas 

arbetsplats, detta för att vi samtidigt ska kunna observera atmosfären på 

arbetsplatsen. Nackdelen med att vi valde att utföra våra intervjuer på 

respondenternas arbetsplats var att det var lättare för respondenten att störas 

av kollegor och telefonsamtal under intervjun eftersom respondenten inte 

kunde släppa arbetet på samma sätt som han eller hon hade kunnat om vi 

hade valt att utföra intervjun på en neutral plats. Precis som vi nämnt 

tidigare har vi genomfört en öppen intervju. Jacobsen (2002) menar att en 

öppen intervju är som ett helt vanligt samtal utan några begränsningar. Dock 

är våra intervjuer strukturerade till en viss grad då vi förberett två 

intervjuguider (se bilaga 3 och 4). Detta för att vi inte skulle flyta ut allt för 

mycket utan försöka hålla oss inom ramen till vår problemformulering. Vi 

har spelat in intervjuerna för att inte missa någon information som sägs 

under samtalet. Det är även enklare för oss att koncentrera oss på intervjun 

då det blir svårt att sitta och anteckna allt som sägs samtidigt. Vi kan då 

även kritiskt granska respondenternas svar och tolka kroppsspråk i samband 

med intervjuerna. Detta leder i sin tur till högre validitet och vi kommer då 
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närmare den högra måltavlan i vår pilkastningsmodell, se figur 1. Enligt 

Björklund och Paulsson (2003) är det vid känsliga frågeställningar 

lämpligast att inte spela in intervjun. Vi anser dock inte att våra frågor är så 

pass känsliga att en inspelning av samtalet skulle kännas olämplig och 

påverka intervjun negativt.   

 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att göra studien operationaliserbar. 

Detta har vi gjort genom att vår intervjuguide är utformad utefter vår 

teoretiska referensram. Vi anser att det underlättar för läsaren och oss själva 

att följa den röda tråden eftersom det väver samman alla kapitel i studien 

samtidigt som det underlättar analysskrivningen då det är lättare att koppla 

empiri med teori. Intervjuguidens uppbyggnad är tydligt utformad på ett sätt 

som gör det enkelt att följa med och förstå för läsaren. Läsaren kan tydligt 

återspegla intervjuguiden i vår teoretiska referensram, exempelvis har vi en 

teori om belöningssystem och tittar vi då på vår intervjuguide finner vi fråga 

fyra där vi frågar om belöningssystem. Vi valde att ställa öppna frågor som 

ger utrymme till våra respondenter att fritt beskriva och förklara kring 

ämnet. Vi hade självklart mycket empiri efter varje intervju och fick därför 

bearbeta all empiri noggrant och endast ta med det som absolut var mest 

relevant för vår studie. Målet med våra intervjuer var att vi skulle få en 

verklighetsuppfattning kring vårt ämne. Vi ville få en verklighetsuppfattning 

om vad som motiverar en fastighetsmäklare för att vi sedan skulle kunna 

koppla verklighet med teori. Vissa av frågorna i intervjuguiden har vi ställt 

utifrån eget intresse för att öka vår kunskap om fastighetsmäklaryrket.  

 

Enlig Larsen (2009) ska en frågeställning gå från det abstrakta till det 

konkreta. Motivation är ett abstrakt begrepp som kan tolkas olika beroende 

på vilken person vi frågar. Jacobsen (2002) menar att om intervjuarna inte 

operationaliserar finns det en risk att de får många olika svar som inte är 

jämförbara eftersom respondenterna då tolkar frågan på flera olika sätt. Om 

vi endast skulle använda oss av begreppet motivation i vår intervjuguide 

skulle vi riskera att få många olika svar som inte är jämförbara eftersom 

motivation är så olika beroende på vem vi frågar. I vår intervjuguide är det 

därför av väsentlig betydelse att vi få begreppet motivation mätbart. Det 

ställs två krav på operationella definitioner, de måste vara precisa, det vill 

säga hur upplysningen ska samlas in, samt vara täckande (Larsen, 2009). 

När vi utförde vår intervjuguide hade vi hela tiden operationalisering i 

åtanke genom att ständigt arbeta med att konkretisera begreppet motivation. 

Se bilaga 5 och bilaga 6.  

 

Jacobsen (2002) rekommenderar att utnyttja andra undersökningar för att 

komma fram till bra operationella definitioner. För att vår intervjuguide på 

bästa sätt ska göra vår problemformulering mätbar har vi studerat tidigare 

forskningar med liknande problemformulering som oss och granskat deras 

intervjuguide. Nackdelen med detta kan vara att vissa av de frågor vi 

använder oss skulle kunna formulerats på ett bättre sätt med hänsyn till vår 

studie men eftersom de arbeten vi studerat är ämnade för en annan 

problemformulering är dessa frågor konstruerade för att besvara denna på 

bästa sätt.   
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När vi väl bestämde oss för vilket område vi ville fördjupa oss inom började 

vi läsa in oss inom området fastighetsmäklarbranschen. Vi bestämde oss då 

för att bolla idéer med en person som har en ledande position inom en 

fastighetsmäklarbyrå i region Halland. Detta för att få en djupare bild av 

fastighetsmäklarbranschen samt diskutera olika problem som de stöter på i 

sin arbetsvardag. Efter vårt möte med fastighetsmäklaren fick vi massor av 

inspiration som i sin tur mynnade ut till vår problemformulering. För att 

kunna svara på vår problemformulering bestämde vi oss för att intervjua sex 

personer från tre olika fastighetsmäklarbyråer i region Halland. Eftersom 

den kvalitativa ansatsen är tidskrävande kan undersökaren endast fokusera 

på ett fåtal företag och personer (Jacobsen, 2002; Larsen, 2009; Björklund 

& Paulsson, 2003). Jacobsen (2002) menar att om intervjuarna samlar in för 

mycket material kan det bli svårt att få en överblick över helheten.  Vi kände 

att det var lagom med sex intervjupersoner eftersom fler intervjuer kan bli 

tidskrävande att genomföra samtidigt som vi inte vill ha för mycket 

information. Anledningen till att vi inte vill ha för mycket information beror 

på att vi då kan få det svårare att få en överblick över helheten.  

 

Vi har i uppsatsstudien valt att göra ett riktat urval, då vi har valt 

yrkeskategorin fastighetsmäklare som respondenter.  Vi tänker endast 

intervjua registrerade fastighetsmäklare i region Halland. Detta eftersom 

fastighetsmäklare är väl insatta i vår undersökning och därmed de som kan 

besvara våra frågor bäst. Enligt Jacobsen (2002) är första steget att skaffa 

sig en överblick av ämnet. Vi skaffade oss en överblick av 

fastighetsmäklarbranschen genom att först kontakta en fastighetsmäklare för 

att prata allmänt om fastighetsmäklarbranschen. Nästa steg är enligt 

Jacobsen (2002) är att dela in populationen i undergrupper. Vi bestämde oss 

för att endast intervjua två personer från tre olika fastighetsmäklarbyråer i 

region Halland. De fastighetsmäklarbyråer vi valt är av samma storlek och 

har relativt likartade marknadsandelar i region Halland. Detta urval gjorde 

vi för att resultatet av empirin ska vara jämförbar. Hade vi istället 

exempelvis valt en liten fastighetsmäklarbyrå och två stora hade kanske det 

empiriska materialet varit svårare att jämföra. Anledningen till att vi inte 

kan jämföra företag som är olika stora beror på att det kan skilja mycket då 

dessa företag har olika ekonomiska förutsättningar. Även företagsklimatet 

kan variera då det oftast blir högre konkurrens ju fler fastighetsmäklare det 

är som arbetar på företaget. Det tredje steget enligt Jacobsen (2002) är val 

av urvalskriterium. De urvalskriterier vi valde var bredd och variation. 

Denna metod valde vi för att den säkerställer att vi kan få med en 

uppgiftslämnare från var och en av de grupper som vi anser är relevanta för 

vår uppsatsundersökning. Det anser vi att vi uppfyller då vi valt en anställd 

och en i ledande position på företagen.  

 

Vi kontaktade våra respondenter via telefon, vi berättade för respondenterna 

att vi ville utföra en intervju som handlade om motivation och därefter 

frågade vi om vi kunde få en intervju. Vi började intervjuerna med en mjuk 

öppning, det vill säga med bakgrundsfrågor som ålder, kön och utbildning. 

Larsen (2009) menar att det är bra att börja en intervju med att en mjuk 
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öppning eftersom det får respondenten att slappna av. Larsen (2009) och 

Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att intervjuaren ställer klara och 

tydliga frågor samtidigt som intervjuaren ska undvika att ställa ledande 

frågor. Vi arbetade mycket med vår intervjuguide för att få så klara och 

tydliga frågor som möjligt. Jacobsen (2002), Ejvegård (2003), Larsen 

(2009) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) berättar hur intervjuaren 

ska konstruera sin intervjuguide och vad intervjuaren bör tänka på när han 

eller hon utformar en fråga i intervjuguiden. Vi undvek att ha med svåra ord 

för att respondenten lätt skulle förstå våra frågor under intervjun och därmed 

kunna prata utan att behöva tänka efter vad det är vi menar. De frågor vi 

ställde var oftast öppna, de som inte var det hade vi följdfrågor till vilket 

bidrog till att våra respondenter aldrig svarade enbart ja eller nej på en fråga. 

Nackdelen med att ha slutna frågor kan vara att vi inte får höra anledningen 

till varför det är på det sättet och vad respondenten anser om det. Vi försökte 

även undvika ledande frågor i vår intervjuguide. Om undersökaren ställer 

ledande frågor får undersökaren inte höra vad respondenten verkligen anser 

om en viss fråga utan svarar då oftast på det vis som han eller hon tror att 

undersökaren vill att han eller hon ska svara (Jacobsen, 2002). Detta kan då 

påverka trovärdigheten i vår uppsats eftersom vi då eventuellt inte får fram 

hur verkligheten ser ut. Jacobsen (2002) menar att många respondenter kan 

vägra svara om de vet att deras svar kan kopplas till dem som personer. Vi 

har därför valt att anonymsätta våra respondenter. Därmed kommer vi att 

undvika att respondenternas synpunkter ska bli allmänt kända. Vi har även 

informerat våra respondenter att deras synpunkter kommer att förbli 

anonyma innan vi påbörjade våra intervjuer. Nackdelen med att vi 

anonymsatte våra respondenter kan vara att det är svårt för en person som 

läser vår uppsats att gå till förstahandskällan och få den information som vi 

fick eftersom de är anonyma. Även tillförlitligheten kan minska eftersom 

ingen kan kolla upp att det som våra respondenter sagt stämmer med 

verkligheten. Vi anser ändå att vi gjort rätt val eftersom vi märkte en viss 

lättnad hos vissa respondenter när vi berättade att allt de säger under 

intervjun kommer att förbli anonymt. Vi märkte även ett stort intresse hos 

vissa fastighetsmäklare att veta vad andra fastighetsmäklarbyråer har svarat. 

Då vi anser att pengar kan vara ett känsligt ämne gjorde vi valet att 

anonymsätta samtliga respondenter just för att de ska kunna ge oss den rätta 

bilden utan att behöva tänka på vad konsekvensen kan bli av det de berättar 

för oss.   

 
 

Vi kommer i detta avsnitt att beskriva hur vi gått tillväga för att uppnå en 

trovärdig uppsats.  

 
 

Larsen (2009) menar att det är viktigt att en uppsatsundersökning har en hög 

validitet och reliabilitet för att den ska bli trovärdig. Empirin måste vara 

giltig och relevant, validitet (Jacobsen, 2002). Vi mäter det vi önskat mäta, 

om vi exempelvis ska vi mäta effektivitet ska även vår undersökning handla 

om det. Vi måste ställa de rätta frågorna utifrån vår problemformulering. 

Den data undersökaren samlar in måste även vara relevant för hans eller 
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hennes undersökning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Det är 

vanligtvis enklare att försäkra sig om en hög validitet i en kvalitativ 

undersökningsmetod än i en kvantitativ undersökningsmetod (Larsen, 

2009). Exempelvis kan vi genom intervjuer göra ändringar under arbetets 

gång om vi upptäcker fel eller andra detaljer som är betydelsefulla för vår 

problemformulering. Processen i en kvalitativ undersökningsmetod är 

mycket mer flexibel, genom att undersökaren under hela förloppet kan göra 

ändringar, vilket i sin tur leder till en högre validitet (Larsen, 2009).  

 

Empirin måste även vara tillförlitlig och trovärdig, reliabilitet. Det måste 

kunna gå att lita på och känna tillit till uppsatsundersökningen (Jacobsen, 

2002). Det går att testa reliabiliteten genom att exempelvis flera undersökare 

genomför samma undersökning och kommer fram till samma resultat, detta 

kommer då att påvisa en hög reliabilitet. Att garantera en hög reliabilitet är 

inte enkelt när vi har en kvalitativ undersökningsmetod, detta eftersom 

kvalitativa undersökningar vanligtvis görs via observationer och intervjuer. 

Detta gör att många undersökare tolkar informationen olika, det är inte helt 

säkert att olika undersökare lägger märke till samma saker eller uppfattar 

samma signaler under en observation (Larsen, 2009). Under en intervju kan 

undersökarna påverka situationen, genom att exempelvis ha ledande frågor 

som leder till det de själva vill komma fram till. Reliabilitet innebär även att 

behandla informationen noggrant och hålla ordning på intervjumaterial 

(Larsen, 2009).  

 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) kan vi illustrera validitet och 

reliabilitet genom att kasta pil. Hög reliabilitet kan fås om pilarna kommer 

samlat och hög validitet om pilarna träffar mitten av tavlan. För att få både 

hög reliabilitet och validitet samtidigt krävs det att vi träffar mitten av tavlan 

och alla pilarna kommer samlat.  

 

 

 

                  
 

 

Figur 1. Modifierad illustration av validitet och reliabilitet enligt Björklund och 

Paulsson (2003, s.60). Bilden till vänster illustrerar låg validitet och låg 

reliabilitet. Bilden i mitten illustrerar en hög reliabilitet och en låg validitet. I 

bilden till höger är både validiteten och reliabiliteten hög.  

 

Vi har genom vår uppsatsundersökning eftersträvat en hög validitet och 

reliabilitet precis som bilden till höger illustrerar (Björklund & Paulsson, 

2003). Vi har ökat vår validitet genom att intervjua flera olika 
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fastighetsmäklare och ställa öppna frågor med tydliga formuleringar. Genom 

att vi ställde öppna frågor har vi även fått fler spontana svar från våra 

respondenter, detta har lett till en större tillförlitlighet enligt Jacobsen 

(2002). Genom att vi har intervjuat sex olika fastighetsmäklare från tre olika 

fastighetsmäklarbyråer i region Halland har undersökningen enligt Jacobsen 

(2002) blivit mer giltig eftersom empirin kommer från flera oberoende 

källor. Vi har intervjuat en person med ledande position och en anställd på 

varje fastighetsmäklarbyrå, detta för att få ett helhetsperspektiv av 

företagen. Vi har endast intervjuat fastighetsmäklarbyråer i region Halland, 

detta för att avgränsa oss ytterligare. Vår intention är att påvisa kvalitativ 

data med hög validitet. Vidare har vi även kritiskt granskat den teori och 

litteratur som är medtagen i uppsatsen. För att ytterligare validera studien 

har vi valt att redogöra för den uppkomna kritiken både vad gäller metodval 

och medtagande teorier. Dock lämnar vi det upp till läsaren att göra 

generaliseringar utifrån presenterat underlag. 

 

Vi har ökat vår reliabilitet genom att genomföra uppsatsundersökningen på 

ett trovärdigt sätt, ett som väcker tillit. Vi har varit ärliga gentemot våra 

respondenter och fått dem att känna sig bekväma under intervjun genom att 

vi inte har vinklat frågorna på ett sätt som får dem att känna obehag. Vi har 

varit försiktiga med hanteringen av all vår data och intervjumaterial, detta 

för att öka noggrannheten och förebygga att fel uppstår. Detta har vi uppfyllt 

genom att vi efter varje intervju har renskrivit materialet och kodsatt 

dokumenten i filer.  

 
 

I uppsatsundersökningen har vi valt att använda oss av metoden abduktion. 

Metoden innebär en vandring mellan teori och empiri och låter förståelsen 

steg för steg växa fram (Björklund & Paulsson, 2003). Det gör det möjligt 

för oss att under hela uppsatsens gång, gå tillbaka och ändra eller eventuellt 

lägga till information. Vi har gjort vår empiriska insamling samtidigt som vi 

skrivit teorier, detta för att vi hela tiden ska kunna koppla dem samman. 

Enligt Larsen (2009) är det svårt att tolka data om vi inte strukturerar upp 

vår arbetsprocess på ett bra sätt. Det är viktigt att vi ger en fyllig och 

verklighetsnära framställning av det vi studerat och samtidigt undviker 

övertolkningar (Larsen, 2009). Det är oerhört betydelsefullt att vi 

kontinuerligt under hela uppsatsundersökningen har ett kritiskt tänk och 

granskar våra bedömningar ur olika perspektiv (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2001). Efter insamlingsprocessen av all kvalitativ data börjar 

bearbetningen som leder till vår analys och slutsats. Vi har därför använt oss 

av en innehållsanalys enligt Larsen (2009) som innebär att vi ska identifiera 

mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader. Arbetsgången 

lyder på följande sett (Larsen, 2009);  

 

 Intervjumaterialet samlas in och görs om till texter 

 Texterna kodas 

 Vi kategoriserar alla koder 

 Vi sorterar all data enligt kategorierna 

 Materialet granskas, meningsfulla mönster identifieras 
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 Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och 

teorier, ny kunskap utformas 

  

Detta tillvägagångssätt anser vi är mest relevant för vår studie. Enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) ska undersökaren välja arbetsgången 

utefter vad som bedöms mest relevant för sin studie.  

 
 

Vi är medvetna om att det finns risker med alla metoder vi valt men anser 

ändå att vi valt rätt metoder för vår uppsatsundersökning. Eftersom tanken 

med uppsatsen var att studera vad som motiverar en fastighetsmäklare i 

region Halland kändes en kvalitativ metod som ett naturligt val. Om vi 

istället hade använt oss av en kvantitativ metod och använt oss av olika 

statiska program hade vi fått fram fler och generaliserbara svar om vad som 

motiverar en fastighetsmäklare i region Halland (Björklund & Paulsson, 

2003; Jacobsen, 2002). Dock är detta inte syftet med denna studie att 

generalisera utan att få en djupare förståelse över vad som motiverar en 

fastighetsmäklare till att arbeta. Den kvalitativa metoden är relativt 

resurskrävande i form av att intervjuerna kan ta lång tid, de är 

kostnadskrävande och risken att undersökningseffekter uppstår är stor. Med 

undersökningseffekter menas att respondenten själv eller själva metoden kan 

påverka intervjuresultatet (Jacobsen, 2002; Larsen, 2009). Vi har dock 

försökt göra allt vi kan för att förebygga dessa nackdelar. Bland annat har vi 

inte haft långa intervjuer eftersom Jacobsen (2002) menar att intervjuer som 

pågår över en och en halv timme ofta kan leda till att respondenten att börja 

tänka på annat. Våra intervjuer har pågått i ungefär en timme vardera 

eftersom det var vad som krävdes för att vi skulle få den information av 

respondenten som vi behövde. Vi har endast intervjuat respondenter inom 

region Halland, vilket gör det mindre kostsamt för oss.  

 
 

Efter en problematisk början av studien på grund av handledarbyten och 

byte av ämne kan vi idag se tillbaka på det vi åstadkommit med ett leende 

på läpparna. All den inre frustration och stress vi gick igenom i början 

studien har vi tagit lärdom av idag. Vi är nöjda över vårt val av 

ämnesområde då studien gett oss kunskap och en djupare insikt i 

fastighetsmäklarbranschen. Det är något vi är tacksamma för eftersom vi 

själva ska ge oss ut i fastighetsmäklarbranschen inom kort tid. Vi kommer 

att kunna börja arbeta som fastighetsmäklare med en betydligt bredare 

överblick och kunskap över yrket. 

 

Nu i efterhand när vi kan se tillbaka på hur allt har gått är vi glada över att 

våra respondenter inte avbokade våra intervjuer och ställde upp och var 

hjälpsamma. Det finns dock även en nackdel med att vi var ute i god tid och 

bokade in våra intervjuer. Respondenterna kan hinna avboka intervjuerna då 

de istället till exempel måste närvara på möten och liknande som de inte 

hade inplanerade när intervjun bokades. Därför är vi tacksamma för att våra 

respondenter ändå tog sig tid för att hjälpa oss med vår undersökning. Vi 

ville dock vara ute i god tid, detta eftersom det gjorde det enklast för oss att 
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planera. Samtidigt sattes tidspress samt arbetspress på oss då vi var tvungna 

att vara klara med ett visst antal moment för att kunna utföra våra intervjuer. 

De moment vi ville vara färdiga med var främst intervjuguiden samt vara 

inlästa i vår teoretiska referensram. Jacobsen (2002) menar att det är bra om 

uppsatsskrivaren är insatt i ämnet innan han eller hon kontaktar företaget där 

han eller hon ska hålla sin intervju. Enligt Jacobsen (2002) bidrar detta till 

att intervjuaren lättare kan föra en diskussion med respondenten under 

intervjun samt ställa mer relevanta frågor i intervjuguiden.  

Vi valde att inte lämna ut någon intervjuguide till respondenterna innan 

intervjuerna genomfördes. Anledningen till att vi inte gjorde det beror på att 

vi inte ville att respondenterna skulle kunna förbereda sina svar. Nackdelen 

med att respondenten kan förbereda sina svar kan vara att svaren 

respondenten ger inte blir lika ärliga som de skulle bli om respondenten inte 

getts möjlighet till att förbereda sig. Nackdelen med att inte ge ut 

intervjuguiden i förväg som vi märkte när vi utförde våra intervjuer var att 

vissa respondenter svarade kort på några av våra frågor. Detta hade kanske 

kunnat undvikas om vi gett ut vår intervjuguide i förväg på bekostnad av 

trovärdigheten på svaren.   

Ett annat oförutsett problem vi stötte på var under en av intervjuerna då 

respondenten ville medta en kollega. Vi visste då inte om vi skulle räkna det 

som två intervjuer eller en. Efter en diskussion med vår handledare kom vi 

fram till att vi endast kommer räkna det som en intervju det vill säga som en 

respondent, detta för att personantalet på varje företag skulle förbli jämlikt. 

Nackdelen med detta kan vara är respondenten inte vågar svara 

sanningsenligt på våra frågor på grund av kollegans närvaro under intervjun. 

Anledningen till att vi tillät vår respondent att medta en kollega var dels för 

att vi verkligen ville intervjua den respondenten och dels för att vi inte ville 

riskera att respondenten kände sig obekväm och osäker på grund av att vi 

sade nej. Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att respondenten känner 

sig bekväm under intervjun. Därför menar Jacobsen (2002) att intervjuaren 

ska undvika att uppträda på ett sätt som kan leda till att respondenten känner 

sig obekväm.   
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Det fjärde kapitlet börjar med en kortfattad introduktion av varje företag 

samt våra sex olika respondenter. Därefter redovisas respondenternas svar i 

tur och ordning. Detta för att vi i senare kapitel ska kunna koppla empirin 

med den teoretiska referensramen på ett smidigt och enkelt sätt samtidigt 

ger det läsaren överskådlig bild av uppsatsen.  

 

I vår empiriska del har vi utgått ifrån tre olika fastighetsmäklarbyråer i 

region Halland. Vi intervjuade två personer på varje fastighetsmäklarbyrå 

varav en med ledande position och en anställd, alltså totalt sex intervjuer. 

Eftersom vi har valt att anonymsätta våra respondenter har vi därför beslutat 

oss för att benämna företagen vid namn Mäklarbyrå X, Mäklarbyrå Y och 

Mäklarbyrå Z.  

 

Mäklarbyrå X 

Chef A (Personlig kommunikation, 2011-04-04), kontorschef. 

Anställd B (Personlig kommunikation, 2011-04-01), fastighetsmäklare. 

 

Mäklarbyrå Y 

Chef C (Personlig kommunikation, 2011-04-04), kontorschef. 

Anställd D (Personlig kommunikation. 2011-03-29), fastighetsmäklare. 

 

Mäklarbyrå Z 

Chef E (Personlig kommunikation, 2011-04-04), kontorschef.   

Anställd F (Personlig kommunikation, 2011-03-30), fastighetsmäklare. 

 

 
 

Mäklarbyrå X, där undersökningen har genomförts, blev en del av 

franchisekedjan Mäklarbyrå X;x (Sverige) år 2009. Med franchising menas 

att byrån ägs och drivs av ägaren men att ägaren mot ersättning får ta del av 

franchisegivarens affärskoncept, varumärke samt samarbete med övriga 

kontor inom koncernen. Mäklarbyrån X;x har sedan starten 2006 etablerat 

över 130 bobutiker runt om i Sverige. Det är en stor och bred organisation 

som har expanderat enormt mycket på kort tid. Mäklarbyrå X har för 

tillfället tio anställda, varav sex är fastighetsmäklare. Tre av 

fastighetsmäklarna är även kontorsägare och har precis startat andra byråer 

inom koncernen. På kontoret finns även två ekonomiansvariga, en 

administratör och två fastighetsmäklarassistenter. Kontoret ligger i en 

medelstor stad och har i denna stad ca 20 procent av marknadsandelen.  

 
 

Chef A är en man i 30 års åldern, han är en familjefar som har arbetat som 

fastighetsmäklare i tio år (Chef A, personlig kommunikation, 2011-04-04). 

Han studerade två år till fastighetsmäklare på Högskolan i Malmö. Chef A 

har växt upp inom fastighetsmäklarbranschen då hans far tidigare drev 

företaget. Efter det tog chef A över firman och det var även då företaget 
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omstrukturerades till ett franchiseföretag. Han arbetar ungefär 60 timmar 

per vecka. 

 
 

Pengar är självklart den stora drivkraften men även att ha nöjda kunder är en 

stor motivationsfaktor enligt Chef A. Chefen A tror att det som motiverar 

hans anställda är när de gör ett bra arbete som generar i en bra lön. Han tror 

att en belöning i form av pengar motiverar de anställda mer än en belöning i 

form av beröm. 

”Ingen av de anställda hade lagt ner så mycket tid på jobbet som de gör 

idag om de hade fått en vanlig knegarlön. Varför ska de lägga ner 60 

timmar i veckan när de får höra frugans gnäll och missa barnens 

träningar?” (Chef A, personlig kommunikation, 2011-04-04). 

 

Chef A motiveras inte i någon större utsträckning av sina anställda, inte lika 

mycket som han kanske borde göra. Han menar att han är för självkritisk för 

att kunna motiveras av det. Det som får honom att trivas på arbetsplatsen är 

god stämning i kombination med att han vet om att han gör ett bra arbete. 

Låg arbetsmoral anser han uppkommer om företaget har dåligt stämning på 

arbetsplatsen.  

 
 

Chef A menar att provision är den bästa löneformen för en 

fastighetsmäklare, främst är det bra för arbetsgivaren eftersom han eller hon 

då inte behöver betala ut någon lön vid utebliven försäljning (Chef A, 

personlig kommunikation, 2011-04-04). Samtidigt menar han att det även är 

det bästa alternativet för en fastighetsmäklare eftersom han eller hon då 

drivs till att arbeta hårdare. Nackdelen är att det kan förekomma en stor 

intern konkurrens på arbetsplatsen. Det är dock inget som Chef A har märkt 

av på företaget då de har ett så kallat pottsystem. Alla fastighetsmäklares 

försäljningar går till potten som sedan delas lika mellan alla 

fastighetsmäklare. Pottsystemet leder till att alla strävar efter samma 

gemensamma mål och de anställda behöver därför inte konkurrera med sina 

kollegor på arbetsplatsen. Pottsystemet ger en form av trygghet då alla på 

byrån är garanterade en viss lön varje månad. Detta leder även till att arbetet 

blir mer flexibelt, har en fastighetsmäklare mycket att göra kan han eller hon 

lägga över det på någon annan som har mindre att göra. Under lugna 

perioder kan de däremot märka av en viss intern konkurrens eftersom 

fastighetsmäklarna inte vill vara den som bidragit minst till potten. Det 

första halvåret en nyanställd arbetar hos Mäklarbyrå X får den anställda en 

fast lön, detta för att den nyanställde ska arbeta in sig och skapa sig ett 

bredare kontaktnät. Det är enligt Chef A ett långsiktigt samarbete de går in i 

och de måste därmed vara måna om deras varumärke.  

 
 

Chef A menar att han arbetsmässigt sett kan växa som person tack vare sitt 

yrke. Han har precis öppnat två nya kontor och det har gjort att han växt 

mycket som person. Chef A menar att yrket ger en friheten att planera över 
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sin dag och att ingen dag är den andra lik.  

”Tack vare att jag har mycket på gång med de nyöppnade kontoren känner 

jag för tillfället att jag kan växa som person tack vare mitt jobb” (Chef A, 

personlig kommunikation, 2011-04-04). 

 
 

Chef A försöker belöna den fastighetsmäklare som gör ett bra jobb. Han har 

exempelvis gett bort en Ipad till en av fastighetsmäklarna. Han motiverar de 

anställda genom interna tävlingar för att öka sammanhållningen på 

företaget. Han är även duktig på att lyfta fram de som gjort ett bra arbete 

ifrån sig. Chef A vill att alla ska känna att de är en del av något. Chef A har 

daglig kontakt med alla på kontoret. På hans två andra kontor blir det dock 

mycket telefonkontakt. Chef A anser sig inte veta vad alla har för 

individuella behov på företaget men menar på att om någon 

fastighetsmäklare skulle känna sig missnöjd med något vet han om att de 

säger det till honom. Han anser sig själv vara mer som en kompischef men 

det varierar lite från individ till individ. Han är mer som en formell chef till 

de anställda på de två andra kontoren. Chef A vill bli bättre på att ge beröm 

eftersom han menar att det är otroligt viktigt samt en stor motivationsfaktor 

(Chef A, personlig kommunikation, 2011-04-04).  

 
 

Anställd B är en man i 40 års åldern, han är en familjefar som arbetat som 

mäklare i sju år (Anställd B, personlig kommunikation, 2011-04-01). Han 

har tidigare arbetat med försäkringar inom bank. Han studerade två år till 

fastighetsmäklare på Högskolan i Malmö. Anställd B arbetar ungefär 55 

timmar per vecka.  

 
 

Pengar är en stor motivationsfaktor men även kundkontakter och att 

uppfylla kunders drömmar motiverar Anställd B. Pengar anser han är en stor 

drivkraft men det är alltid roligt att även få beröm, en kombination av 

pengar och beröm vore det ultimata. Gemenskapen får honom att trivas och 

hitta glädjen i sitt arbete. På arbetsplatsen är alla i ungefär samma ålder 

vilket har mynnat ut till en bra sammanhållning och stark vänskap.  

”Trivs man på jobbet så trivs man hemma, förra veckan var vi på bio 

tillsammans och började kvällen med lite lättare mat här på kontoret. 

Sådana här saker gör att sammanhållningen blir bättre” (Anställd B, 

personlig kommunikation, 2011-04-01). 

 
 

Anställd B anser att provisionslön är den bästa löneformen för en 

fastighetsmäklare (Anställd B, personlig kommunikation, 2011-04-01). 

Däremot arbetar de lite annorlunda på Mäklarbyrå X då de har ett 

pottsystem. Anställd B anser att han tack vare pottsystemet blir mer trygg i 

sin roll som fastighetsmäklare och även att det ger honom en större trygghet 

privat. Har han haft en dålig månad är han ändå säkrad en lön. De anställda 
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arbetar mer som ett team och kan hjälpa varandra då han vet om att han 

kommer få ta del av den vinsten som hans kollega gör. Alla vill göra ett bra 

jobb eftersom det då bidrar till potten. Mäklarbyrå X har en budget som alla 

fastighetsmäklare måste hålla och ingen vill därför hamna efter. Tack vare 

deras pottsystem menar Anställd B att belöningssystemet inte påverkar 

relationerna på arbetsplatsen eftersom det inte blir någon konkurrens på 

samma sätt.  

 
 

Anställd B känner att han kan växa inom företaget och han har även fått 

chansen att köpa in sig i företaget. Han får se hur framtiden ser ut men han 

tror att han är kvar på samma företag en lång tid framöver. 

Fastighetsmäklarbranschen är en bransch som utvecklats enormt mycket de 

senaste åren och det tycker han är roligt. Han tycker om att få beröm, hellre 

en gång för mycket än en gång för lite menar han. Om berömmet kommer 

från kollegor eller från chefen har mindre betydelse. Anställd B kan bli 

motiverad av sina kollegors prestationer. Han arbetar långa dagar där ingen 

dag är den andra lik (Anställd B, personlig kommunikation, 2011-04-01).   

 
 

Anställd B ser sin chef mer som en kompis, en person han kan vända sig till 

samt en person han kan lyfta fram sina åsikter till. Alla anställda är relativt 

självgående vilket bidrar till att chefens roll inte behöver vara lika aktiv på 

företaget.  

”Jag ser inte min chef som en chef i den bemärkelsen utan mer som en 

kompis. Eftersom alla mäklare på firman är så pass självgående så behöver 

inte chefen ta den formella rollen utan sköter mer det administrativa för att 

underlätta arbetet för oss” (Anställd B, personlig kommunikation, 2011-04-

01). 
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Mäklarbyrå Y, där undersökningen har genomförts, är även den en del av en 

franchisekedja. Mäklarbyrå Y;y (Sverige) har sedan starten på 1930-talet 

etablerat över 210 bobutiker från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Varje 

år förmedlar Mäklarbyrå Y;y:s 1100 medarbetare över 30 000 villor, 

fritidshus och bostadsrätter till ett värde av ca 45 miljarder kronor. De har 

fått flera utmärkelser, bland annat för Sveriges bästa arbetsgivare och bästa 

webb service. På mäklarbyrå Y är det idag 13 stycken medarbetare varav 

åtta personer är fastighetsmäklare, tre är mäklarassistenter, en är 

ekonomiansvarig och en är franchisetagare. Kontoret ligger i en medelstor 

stad och har i denna stad ca 25 procent av marknadsandelen.  

 
 

Chef C är en man i 40 års åldern, han är en familjefar som blev 

franchisetagare för två år sedan (Chef C, personlig kommunikation, 2011-

04-04). Han har tidigare arbetat som bankman. Chef C är inte 

fastighetsmäklare utan han har endast studerat till ekonom på Göteborgs 

Universitet. Han arbetar cirka 55 timmar per vecka. 

 
 

Kollegorna är det som får Chef C att trivas på arbetsplatsen. Han motiveras 

genom att han får vara med och påverka. Det är korta beslut och ett relativt 

litet företag. Företaget har rätt fria ramar trots att det är ett franchiseföretag. 

Chef C anser att det är spännande med många nya affärer hela tiden. Att 

köpa bostad är en viktig affär eftersom det är roligt att hjälpa människor. 

Chef C tror att vantrivsel uppstår om fastighetsmäklarna inte får vara med 

och påverka.  

 

Chef C tror att det som motiverar de anställda är lönen i någon form, annars 

skulle de aldrig arbeta på lördagar och liknande. Pengar motiverar men i det 

långa loppet är det arbetskamrater och annat som motiverar. Att träffa folk i 

olika situationer och tävlingsinstinkten kan även motivera de anställda. 

Friheten är en annan sak som motiverar, att de själva kan styra sin dag. Chef 

C menar att de som har jobbat länge inte drivs av pengarna i samma 

omfattning utan de strävar mer efter att få nöjda kunder och göra bra affärer, 

nyutexaminerade fastighetsmäklare drivs mer av pengar. Alla drivs av 

pengar men nya fastighetsmäklare gör det i större utsträckning.  

 

Pengar är ett incitament till en viss gräns, tjänar en fastighetsmäklare 60 000 

är det inte lika viktigt att komma upp till 65 000, men tjänar en 

fastighetsmäklare mindre är det viktigare. 

Får en anställd för mycket beröm blir det inte motiverande efter en viss tid. 

Chef C blir motiverad utifrån sina anställdas prestationer eftersom det är ett 

bra mått på hur han är som chef.  

Enligt Chef C uppstår låg arbetsmoral om de anställda känner att chefen inte 

ger dem förtroende och att de inte får vara med och påverka. Känner en 

anställd sig kontrollerad trivs den anställda sämre på företaget (Chef C, 

personlig kommunikation, 2011-04-04).  
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Belöningssystemet består av 100 procent provision. De första sex 

månaderna har den nyanställde fastighetsmäklaren en garantilön. Chef C tar 

ut sin egen lön beroende på företagets resultat eftersom han är egen 

företagare. Mäklarbyrå Y arbetar nu med att utveckla ett kontosystem där de 

ska bestämma en fast lön som fastighetsmäklarna ska få varje månad. 

Mäklarbyrå Y ska räkna ut ungefär vad alla drar in under ett år och sedan 

dela upp det jämnt över året.  Anledningen till att Mäklarbyrå Y utvecklar ett 

nytt belöningssystem beror på att det blir tryggare för fastighetsmäklarna. 

Det är fortfarande 100 procent provision men bättre fördelning av pengarna. 

Chef C menar att de som tjänar bra vill ha individuell lön medan de som 

tjänar sämre vill att alla ska dela på lönen, därför skulle det bli svårt att i 

nuläget ha ett system där alla fastighetsmäklare får dela på den provision de 

tjänar. Chef C tror att provisionslön är det bästa för en fastighetsmäklare 

eftersom de flesta drivs och motiveras av pengar. Provisionen är extra 

viktigt eftersom det är ett krävande jobb. Eftersom det är obekväma 

arbetstider fungerar provisionslön som ett bra incitament. Det hade dock 

varit bra om de hade någon slags grundlön, men det är svårt att införa 

eftersom Chef C då hade varit tvungen att sänka alla fastighetsmäklares 

löner. Det förekommer konkurrens mellan de anställda på företaget men den 

är inte av ondo. Chef C menar att mycket handlar om att ha tydliga regler, 

annars är det lättare hänt att konkurrens uppstår (Chef C, personlig 

kommunikation, 2011-04-04). 

 
 

Chef C känner att han kan växa som person tack vare sitt arbete. Då han 

bara har varit chef i två år är allt fortfarande relativt nytt för honom, därför 

känner han att han fortfarande lär sig mycket. Eftersom Chef C inte har en 

mäklarexamen kan han även tänka sig att utbilda sig till det, men det är mest 

för hans egen skull, inte för företagets skull.  

”Jag kan absolut växa som person tack vare mitt jobb, nu är det ganska nytt 

för mig så än så länge känner jag att det är en utmaning och att jag kan bli 

bättre på alla delar som jag gör” (Chef C, personlig kommunikation, 2011-

04-04). 

 
 
Chef C anser att det är viktigt att allt ska vara rättvist för att det ska fungera 

och vara en god stämning på företaget. Det är inte de som säljer bäst som får 

flest objekt. Alla jobbar med allt, det är alltså inte uppdelat på 

bostadsrätter/hus och liknande. Chef C vet inte vad de anställda har för 

individuella behov, han vet på ett ungefär vad de motiveras av det men inte 

exakt. De har utvecklingssamtal en till två gånger per år. Chef C pratar med 

alla på företaget några gånger i veckan eftersom de endast är tolv stycken på 

firman. Chef C anser sig inte vara någon formell chef. Samtidigt menar han 

att en chef inte ska vara för god vän med de anställda men han är ändå mer 

som en kompis än en formell chef.  
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Eftersom lönen motiverar i sig så behöver inte Chef C motivera de anställda 

lika mycket. Chef C har tidigare arbetat inom bank med anställda som har 

fast lön och då fick han motivera de anställda betydligt mer för att hålla de 

anställda effektiva. Chef C motiverar de anställda genom att uppmärksamma 

dem, ge dem frihet och ansvar. Eftersom han själv inte är fastighetsmäklare 

försöker han överlämna det ansvaret till mäklarna. Chef C menar att han 

mest fungerar som ett bollplank för fastighetsmäklarna och att han litar på 

de anställda. Han är relativt bra på att ge beröm och feedback men kan bli 

bättre på det. Han är bra på att ge beröm i bra tider, men måste bli bättre på 

att ge beröm i sämre tider. Samtidigt anser Chef C att det är viktigt att inte 

ge för mycket beröm då det lät kan bli uttjatat och tappa sin innebörd (Chef 

C, personlig kommunikation, 2011-04-04).    

 
 

Anställd D är en kvinna i 40 års åldern som nyligen kommit tillbaka från sin 

mammaledighet (Anställd D, personlig kommunikation, 2011-03-29). Hon 

har arbetat som fastighetsmäklare sedan 1996. Hon studerade till 

fastighetsmäklare på Högskolan i Gävle i ett år. Hon arbetar något mer än 

40 timmar per vecka. 

 
 

Anställd D motiveras av att träffa nya människor och få nöjda kunder. 

Anställd D tycker om att hjälpa till och göra nytta. Hon trivs på 

arbetsplatsen tack vare sina kollegor och blir motiverad utifrån sina 

kollegors prestationer. Anställd D tror att yngre personer drivs mer av 

pengar än hon själv som har jobbat i 14 år. Hon kan inte jämföra sig med de 

yngre på företaget eftersom hon anser att de har olika mål. 

 

”Just nu är pengar inte det som främst motiverar mig. Jag tror däremot att 

yngre personer som precis kommit in i branschen motiveras av pengar mer, 

det är i alla fall vad jag har fått erfara” (Anställd D, personlig 

kommunikation, 2011-03-29). 

   

 Anställd D motiveras även av beröm. Hon vill helst ha beröm från 

kunderna, men inom företaget vill hon helst ha beröm från chefen. Pengar är 

inte det absolut viktigaste för henne just nu men det är fortfarande en 

motivationsfaktor, därför är pengarna inte det enda som motiverar Anställd 

D för tillfället.  

 
 

Belöningssystemet består av 100 procent provision. Enligt Anställd D är 

nackdelen med att arbeta med provision att inkomsten är väldigt varierande 

över året. Anställd D upplever ingen konkurrens med sina kollegor, det kan 

dock bli konkurrens om två anställda åker ut till samma kund. Hon svarade 

dock motsägelsefullt när hon sedan sa att det är en tävling bland alla 

kollegor om vem som säljer mest.  Anställd D menar ändå att alla hjälper 

varandra på företaget. Anställd D menar att provisionslön är det bästa 

alternativet för arbetsgivaren. Det har däremot sina nackdelar för 
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fastighetsmäklaren menar Anställd D. Är en fastighetsmäklare sjuk förlorar 

fastighetsmäklaren mycket pengar vilket kan vara stressande. Anställd D 

skulle önska en fast del utöver provisionslönen och hon anser inte att det 

skulle påverka hennes motivation negativt. Anställd D menar att det är som 

en tävling bland kollegorna om vem som säljer mest (Anställd D, personlig 

kommunikation, 2011-03-29). 

 
 

Anställd D menar att en fastighetsmäklare kan växa inom företaget genom 

att tjäna mer pengar och sälja mer objekt. Genom att bli ännu bättre på sitt 

jobb och få nöjdare kunder kan en fastighetsmäklare växa inom företaget. 

Om fem år är Anställd D antagligen kvar på samma arbete. Hon har tänkt på 

vad hon skulle kunna arbeta som istället för fastighetsmäklare och kan tänka 

sig att byta yrke och testa på något annat. Anställd D vill inte öppna egen 

fastighetsmäklarfirma. Anställd D växer som person när hon gör ett bra 

arbete och kunderna är nöjda. Hon umgås inte med någon privat på firman 

utan menar att de anställda hade bättre kontakt förr då det var färre anställda 

på företaget (Anställd D, personlig kommunikation, 2011-03-29).  

 
 

Chefen är mer som en kompis än en formell chef men eftersom Anställd D 

endast arbetat tillsammans med honom i två månader kan hon inte uttala sig 

mer om vad hon anser om det.  

Anställd D menar att chefen tar fram mycket statistik för att visa hur mycket 

de sålt för och han skickar uppmuntrande e-post, även detta menar hon 

motiverar. 

”Chefen har en aktiv roll på företaget, han är uppmuntrande och vi har 

säljmöten en gång i månaden för att se hur allt går” (Anställd D, personlig 

kommunikation, 2011-03-29). 

 
 

Mäklarbyrån Z, där undersökningen har genomförts, är även den en del av 

en franchisekedja. Mäklarbyrån Z;z (Sverige) har sedan starten 1966 

etablerat över 250 kontor och har cirka 1300 medarbetare runt om i landet. 

Under år 2010 förmedlade de cirka 37 000 objekt till ett värde av cirka 51 

miljarder kronor. De förmedlar omkring en fjärdedel av Sveriges 

bostadsaffärer. Det gör Mäklarbyrån Z;z till den ledande i landet på den 

svenska bostadsmarknaden vad gäller omsättning och antal affärer. 

Mäklarbyrå Z har idag nio stycken medarbetare varav åtta personer är 

fastighetsmäklare och en är mäklarassistent. Franchisetagaren arbetar även 

som fastighetsmäklare. Kontoret ligger i en medelstor stad och har i denna 

stad cirka 25 procent av marknadsandelarna.  

 
 

Chef E är en man i 50 års åldern som har arbetat på Mäklarbyrå Z i 15 år 

och drivit det som eget företag i nio år (Chef E, personlig kommunikation, 

2011-04-04). Han läste en bygginriktad gymnasieutbildning och därefter 
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läste han fyra ämnen på högskolan som han tentade av och efter det var han 

en färdigutbildad fastighetsmäklare. Innan han började arbeta på Mäklarbyrå 

Z arbetade han några år som fastighetsmäklare i Skåne. Därefter startade 

han även ett eget företag tills han till sist började arbeta på Mäklarbyrå Z.  

 
 

Pengar är en stor drivkraft för Chef E. Chef E motiveras även av att se hur 

fastighetsmäklarna på företaget utvecklas och lyckas bra. Han tycker om att 

vara med på resan och se hur en nyanställd på firman växer i självförtroende 

och börjar prestera bättre. Företag Z mäter noggrant kvartalsvis hur de 

anställda fastighetsmäklarna klarar sin budget. Budgeten består av hur 

många hus fastighetsmäklaren säljer, hur mycket pengar fastighetsmäklaren 

drar in till företaget och hur många hembesök fastighetsmäklaren ska göra. 

Målet är att besöka 20 hus. Hur mycket en fastighetsmäklare säljer är svårt 

att påverka men hur många hembesök fastighetsmäklaren gör kan han eller 

hon påverka.  

 

Chef E tror att pengarna är det som främst motiverar de anställda. Det är 

därför de anställda går till jobbet. Andra faktorer som att ha roligt på 

företaget spelar även in men pengarna är den främsta motivationsfaktorn. 

Samtidigt menar Chef E att en tvåbarnspappa/tvåbarnsmamma kanske inte 

har pengar som en lika stor motivationsfaktor som en ung 

singelkille/singeltjej. Chef E tror att beröm och feedback motiverar de 

anställda, dock inte lika mycket som pengar. Chef E menar att pengarna 

även är ett slags beröm i sig som bevis på att fastighetsmäklaren gjort ett bra 

jobb (Chef E, personlig kommunikation, 2011-04-04).  

 
 

Belöningen i sig är lönen. En fastighetsmäklare har noll kronor i lön och 

25,5 procent i provision på det de tjänar till företaget. En fastighetsmäklare 

kan påverka sin lön väldigt mycket samtidigt som det är tråkigt när det går 

sämre för firman och fastighetsmäklarna inte tjänar lika bra. 20 procent av 

det varje fastighetsmäklare tjänar sätts i en gemensam pott som alla 

fastighetsmäklare på firman får vara med och dela på. Chef E är inte med 

och delar på potten och inte heller mäklarassistenten. Chef E får betalt för 

det han säljer som fastighetsmäklare samt beroende på hur bra det går för 

firman. För att minska konkurrensen och en dålig stämning på arbetsplatsen 

på grund av provisionen anser Chef E att det är viktigt med regler för att alla 

på företaget ska veta vilken fastighetsmäklare som ska ta hand om en viss 

kund. Har en fastighetsmäklare som varit på hembesök och den kunden 

sedan ringer in till kontoret är det den fastighetsmäklaren som vart på 

hembesöket som får kunden. Eftersom allt är fokuserat på pengar och 

försäljningsprognoser är konkurrensen stenhård. Det bästa med 

belöningssystem är att en fastighetsmäklare får betalt utefter sin egen 

prestation och det sämsta är osäkerheten. Chef E menar även att flera 

mäklare har uttryck sitt missnöje över provisionslönen. Vissa mäklare är 

beredda att gå ner i lön för att känna att de har en trygg inkomst. Chef E 

anser ändå att provisionslön är det bästa alternativet för en 

fastighetsmäklare. Han har aldrig träffat en fastighetsmäklare som har låg 
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arbetsmoral och det tror han beror på provisionen. Har en fastighetsmäklare 

låg arbetsmoral drabbar det i stort sett bara fastighetsmäklaren själv 

eftersom det är han eller hon som förlorar pengar på det (Chef E, personlig 

kommunikation, 2011-04-04).  

 
 

Chef E känner att han kan växa som person tack vare sitt jobb. Han anser att 

det har varit en enorm utveckling att gå från att vara fastighetsmäklare till 

att vara chef. Han trivs på arbetet tack vare den goda stämningen på 

företaget.  

 

”Jag har haft förmån att arbeta som mäklare och sedan få driva kontoret 

och det är något som har varit otroligt spännande för mig” (Chef E, 

personlig kommunikation, 2011-04-04). 

 
 

Om en anställd klarar de uppsatta målen för ett kvartal får 

fastighetsmäklaren en belöning som för närvarande är en Ipad. Varje kvartal 

åker Chef E ner till Malmö för att försvara företagets siffror inför södra 

regionen och regionchefen. Har företaget dåliga försäljningssiffror är det 

självklart inte lika roligt för Chef E att åka till Malmö. Därför belönas de 

fastighetsmäklare som klarar företagets mål. Chef E brukar även ta med sig 

de anställda på bowlingkvällar, golf och firmafester för att stämningen ska 

bli bättre på företaget.  

 

Chef E menar att det är lättare att ge negativ kritik än positiv kritik eftersom 

det är lätt att hitta orsaker till varför något inte gick bra. Han erkänner att 

han borde bli bättre på att ge beröm, speciellt i sämre tider. Han anser sig 

vara en blandning mellan en formell chef och en kompis. Dörren till hans 

kontor är alltid öppen och de anställda har varit hemma hos honom ett flertal 

gånger, dock alltid i jobbsyfte. Då de anställda är hemma hos Chef E är det 

alltid en lättsam stämning, han har tidigare exempelvis bjudit de anställda på 

pizza och öl bland annat. Samtidigt menar Chef E att det inte är bra att vara 

kompis med de anställda. Då många fastighetsmäklare är yngre på firman 

menar Chef E att det även finns en viss generationsskillnad och även detta 

kan bidra till en viss distans mellan han som chef och de anställda. 

Individuella samtal hålls en gång i månaden där Chef E sätter sig ner med 

de anställda i ungefär 30- 45 minuter och pratar om hur de mår, 

försäljningsresultat och mål. Detta för att försöka få en klarare bild över de 

anställdas individuella behov (Chef E, personlig kommunikation, 2011-04-

04). 

 
 

Anställd F är en kvinna i 50 års åldern som har arbetat som 

fastighetsmäklare sedan år 1999 (Anställd F, personlig kommunikation, 

2011-03-30). Anställd F blev fastighetsmäklare innan det blev ett 

högskolekrav på yrket, hon läste då endast några kurser på kvällar och 

helger för att få den kunskap hon behövde. Hon arbetar ungefär 60 timmar 
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per vecka.  

 
 

Pengarna är det främsta som driver Anställd F till att arbeta. Något annat 

som motiverar Anställd F är att hon kan vara med och påverka en kunds 

vardag. Anställd F motiveras utifrån sina kollegors prestationer. Eftersom en 

fastighetsmäklare vanligtvis arbetar mer än åtta timmar per dag är friheten 

vad gäller att lägga upp sin arbetsdag väldigt viktig. Anställd F tror att det 

skulle vara betydligt jobbigare om de hade haft bestämda arbetstider och 

arbetsuppgifter. Friheten att själv bestämma över sin arbetsdag är en stor 

motivationsfaktor.  Även beröm och feedback från chefen eller en kollega 

kan vara motiverande menar Anställd F. Trots att beröm och feedback är 

motiverande är det inte lika motiverande som pengar. Hjälpsamheten mellan 

de anställda på företaget är bra och det bidrar till ett bättre arbetsklimat 

(Anställd F, personlig kommunikation, 2011-03-30).  

 
 

Anställd F berättar att de har 100 procent provision. Mäklarbyrå Z har ett 

pottsystem där 20 procent av de anställdas inkomst går till en pott som alla 

fastighetsmäklare delar på, exklusive chefen och mäklarassistenten. Förr 

hade de 100 procent pott där alla fastighetsmäklare delade på den provision 

de tjänade. Detta bidrog till att motivationen inte var lika hög och 

fastighetsmäklarna letade inte efter nya kunder på samma sätt som nu. Nu 

när de får behålla 80 procent av provisionen själva är det betydligt hårdare 

konkurrens om kunderna. Anställd F berättar att när det ringer in till firman 

är det någon som svarar direkt till skillnad från förr då det kunde gå flera 

signaler innan någon svarade. Det är enormt stressande om det går några 

månader utan resultat menar Anställd F. Fastighetsmäklaryrket går upp och 

ner och en fastighetsmäklare kan aldrig känna sig helt säker ekonomiskt. 

Provisionslön är det bästa alternativet för en mäklare, men Anställd F menar 

att det borde finnas en viss fast lön utöver provisionen för att känna sig 

tryggare. Anställd F menar att pottsystemet inte uppfyller samma funktion 

som en fast lön. Anledningen till detta beror på att potten blir mindre vid 

sämre tider eftersom det då går dåligt för hela företaget men det är i sämre 

tider som potten behövs som mest (Anställd F, personlig kommunikation, 

2011-03-30).   

 
 

En fastighetsmäklare kan inte bli befordrad på företaget och en 

fastighetsmäklare kan heller inte bli mer än fastighetsmäklare. Enda sättet är 

om fastighetsmäklaren slutar på arbetet och startar eget. Om fem år arbetar 

Anställd F antagligen kvar på samma företag.  

”Det finns inga karriärmöjligheter om man inte hoppar av och startar eget, 

tyvärr så är det så. Det spelar ingen roll om du läser mer på högskolan, du 

blir aldrig mer än en mäklare” (Anställd F, personlig kommunikation, 2011-

03-30). 
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Chefen har en aktiv roll på företaget och är bra på att ge beröm och 

feedback vilket är bra eftersom även det är motiverande för Anställd F. 

Anställd F menar att hennes relation till chefen är mer som en kompis och 

ser han inte som en formell chef. Detta kan både ha sina för- och nackdelar 

vad gäller motivationen. Anställd F känner att hon lättare kan få beröm och 

feedback av chefen tack vare deras goda relation samtidigt som hon ibland 

hade önskat lite tydligare ramar (Anställd F, personlig kommunikation, 

2011-03-30). 
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I detta avsnitt analyserar vi det empiriska materialet kopplat till den 

teoretiska referensramen. Vi väljer att analysera delarna utefter samma 

upplägg vi hade i empirin. Detta för att förtydliga uppsatsläsningen och 

göra det mer överskådligt för läsaren.   

 

 
 

Alla våra respondenter nämner att de motiveras av både pengar och beröm. 

De föredrog beröm från chefen framför beröm från en kollega. Anställd B 

menar att pengar är en stor drivkraft men att det alltid är roligt att även få 

beröm, en kombination av pengar och beröm vore det ultimata menar han 

(Anställd B, personlig kommunikation, 2011-04-01). Maslow (1954) 

benämner i fjärde trappsteget, behov av status och prestige, att det är viktigt 

att en arbetstagare känner sig värdefull på arbetsplatsen och att människan 

har ett behov av att få uppmärksamhet, erkännande och bekräftelse. 

Maslows (1954) behov av status och prestige stämmer alltså in på alla våra 

respondenter då alla berättar att de motiveras av beröm. Även Herzberg 

(1966) benämner att erkännande för väl utfört arbete är en 

motivationsfaktor. Om motivationsfaktorerna finns leder det till trivsel men 

inte vantrivsel om de saknas menar Herzberg (1966). Pengar gör inte bara 

att vi kan köpa mat och betala hyra, det bidrar även till att vi får en känsla 

av status, värde och självaktning (Abrahamsson & Andersen, 2005; Gupta & 

Shaw, 1998). Detta innebär att vi även kan koppla att alla våra respondenter 

motiveras av pengar till Maslows (1954) behov av status och prestige 

eftersom pengarna kan bidra till bland annat en känsla av värde och status.   

 

Alla anställda, B, D och F, blir motiverade av pengar i någon form men även 

andra faktorer har betydelse. Anställd B menar att en stor motivationsfaktor 

är pengar och beröm men även kundkontakter och att uppfylla kunders 

drömmar motiverar (Anställd B, personlig kommunikation, 2011-04-01). 

Anställd D motiveras av att träffa nya människor och få nöjda kunder. 

Pengar är inte det absolut viktigaste för henne just nu, det är fortfarande en 

motivationsfaktor, men inte det enda som motiverar Anställd D för tillfället 

(Anställd D, personlig kommunikation, 2011-03-29). Pengarna är det 

främsta som driver Anställd F till att arbeta. Något annat som motiverar 

Anställd F är att hon kan vara med och påverka en kunds vardag (Anställd 

F, personlig kommunikation, 2011-03-30). Wiley (1997) menar att det som 

motiverar de anställda mest i deras arbete är bra lön, därefter att få 

uppskattning för utfört arbete. Detta är alltså i linje med vad våra 

respondenter svarat. Att få nöjda kunder är även det en slags uppskattning 

för utfört arbete. Herzberg (1966) menar att lön, som är en hygienfaktor, 

leder till missnöje på arbetsplatsen om det inte är uppfyllt men det leder 

nödvändigtvis inte till tillfredsställelse på arbetsplatsen om de är uppfyllt. 

Detta överensstämmer inte med det våra respondenter svarat då samtliga 

menar att de motiveras av lönen.  
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Anställd D tror att yngre personer drivs mer av pengar än hon själv som har 

jobbat i 14 år. Hon kan inte jämföra sig med de yngre på företaget eftersom 

hon anser att de har olika mål. 

”Just nu är pengar inte det som främst motiverar mig. Jag tror däremot att 

yngre personer som precis kommit in i branschen motiveras av pengar mer, 

det är i alla fall vad jag har fått erfara” (Anställd D, personlig 

kommunikation, 2011-03-29). 

Chef E menar att en tvåbarnspappa/tvåbarnsmamma kanske inte har pengar 

som en lika stor motivationsfaktor som en ung singelkille/singeltjej (Chef E, 

personlig kommunikation, 2011-04-04). Detta är i linje med Kovachs (1987) 

teori där han menar att det främst är personer som är under 30 år, 

låginkomsttagare och/eller de som arbetar längst ner i organisationen som 

rankar lönen högst vad gäller det som motiverar dem till att arbeta.  

 

Anställd D tycker om att hjälpa till och göra nytta. Anställd F motiveras 

genom att hon kan vara med och påverka en kunds vardag. Anställd B 

motiveras av sina kundkontakter och att uppfylla kunders drömmar. Detta 

har vi kopplat till Hackman och Oldhams (1980) första psykologiska 

tillstånd som är att arbetstagaren ska uppleva meningsfullhet på sin 

arbetsplats. Anställd D upplever exempelvis meningsfullhet på sin 

arbetsplats genom att hon hjälper till och gör nytta medan Anställd F känner 

meningsfullhet genom att hon kan vara med och påverka en kunds vardag. 

Anställd B upplever meningsfullhet på arbetsplatsen genom att han kan 

uppfylla kunders drömmar.       

 

Chef C tror att vantrivsel uppstår om fastighetsmäklarna inte får vara med 

och påverka. Frihet är något som motiverar menar Chef C, det är viktigt att 

fastighetsmäklarna själva kan styra sin dag (Chef C, personlig 

kommunikation, 2011-04-04). Anställd F menar att friheten att själv 

bestämma över sin arbetsdag är en stor motivationsfaktor. Detta har vi 

kopplat till Hackman och Oldhams (1980) andra psykologiska tillstånd som 

är att arbetstagaren ska känna sig ansvarsfull och att arbetstagaren ska känna 

att andra litar på honom eller henne. Har en fastighetsmäklare fått friheten 

att själv kunna bestämma över sin arbetsdag är det ofta ett tecken på att 

chefen har gett fastighetsmäklaren ansvar och sitt förtroende.  

 

Anställd F menar att beröm och feedback från chefen eller en kollega kan 

vara motiverande. Alla chefer, A, C och E, anser sig vara väl införstådda i 

vikten av att ge de anställda beröm och feedback. Detta är i linje med 

Hackman och Oldhams (1980) tredje psykologiska tillstånd; att få resultat. 

Hackman och Oldham (1980) menar att det är viktigt för arbetstagaren att få 

höra hur väl han eller hon arbetar på arbetsplatsen. 

 

Om Hackman och Oldhams (1980) tre olika psykologiska tillstånd är 

uppnådda leder det till hög inre motivation, hög trivsel och en bra 

arbetsplats. Det är dock betydelsefullt att poängtera att de tre olika 

psykologiska tillstånden inte behöver vara lika högt representerade för att 

arbetsuppgiften ska vara meningsfull. Om exempelvis ett annat psykologiskt 

tillstånd är högre än det andra kan det väga upp för den andra enligt 

Hackman och Oldham (1980). Även Herzberg (1966) benämner dessa tre 
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psykologiska tillstånd som motivationsfaktorer. Herzberg (1966) menar om 

motivationsfaktorerna finns leder det till trivsel men inte vantrivsel om de 

saknas.  

 

Sammanfattningsvis berättar alla våra respondenter att de motiveras av både 

beröm, pengar och att få nöjda kunder. Maslows (1954) fjärde trappsteg 

behov av status och prestige innebär att människan har behov av att få 

uppmärksamhet, erkännande och bekräftelse. Även Herzberg (1966) menar 

att erkännande för väl utfört arbete är en motivationsfaktor. Wiley (1997) 

menar att en bra lön är det som motiverar en anställd mest. Herzberg (1966) 

menar istället att lönen är en hygienfaktor som leder till vantrivsel om det 

inte finns men inte till trivsel om det finns. Anställd D tror att yngre 

personer drivs mer av pengar. Kovach (1987) menar att personer under 30 år 

ofta rankar lönen högst vad gäller det som motiverar dem till att arbeta.   

 

 
 

Chef A anser att provision är den bästa löneformen för en fastighetsmäklare, 

främst är det bra för arbetsgivaren eftersom han eller hon då inte behöver 

betala ut någon lön vid utebliven försäljning (Chef A, personlig 

kommunikation, 2011-04-04). Samtidigt menar han att det även är det bästa 

alternativet för en fastighetsmäklare eftersom han eller hon då drivs till att 

arbeta hårdare. 

”Ingen av de anställda hade lagt ner så mycket tid på jobbet som de gör 

idag om de hade fått en vanlig knegarlön. Varför ska de lägga ner 60 

timmar i veckan när de får höra frugans gnäll och missa barnens 

träningar?” (Chef A, personlig kommunikation, 2011-04-04). 

Att Chef A förespråkar belöningssystem stämmer överens med det Nilsson 

och Ryman (2005) berättar om att det främst är arbetsgivaren som 

förespråkar ett belöningssystem eftersom de vill göra företaget så lönsamt 

och effektivt som möjligt. Genom belöningssystem får de anställda som 

presterar bra en högre lön än de som presterar dåligt (Nilsson & Ryman, 

2005; Goldberg, 1977). Anställd B, D och F anser även de att löneformen 

provision är det bästa alternativet för en fastighetsmäklare. Antalet anställda 

som vill ha en lön utifrån ett belöningssystem ökar eftersom de anställda vill 

ha en möjlighet till att påverka sin lön (Nilsson & Ryman, 2005). 

Anledningen till detta är att de tror att de kommer att tjäna på det och många 

anställda anser att ett belöningssystem är mer rättvist (Nilsson & Ryman, 

2005). Dock önskar Anställd D en fast del utöver provisionslönen och hon 

anser inte att det skulle påverka hennes motivation negativt. Även Anställd 

F önskar en viss fast lön utöver provisionen för att känna sig tryggare. Hon 

menar att det är enormt stressande om det går några månader utan resultat.  

Fastighetsmäklaryrket går upp och ner och en fastighetsmäklare kan aldrig 

känna sig helt säker ekonomiskt menar Anställd F. Meyer (1975) menar att 

de flesta anställda tror att de presterar bättre än vad de i själva verket gör. 

Innan belöningssystemet implementeras i företaget har de anställda därför 

ofta stora förväntningar på sina kommande löner vilket kan leda till 

besvikelse sen när belöningssystemet väl införts då lönen inte stämde 

överens med de anställdas förväntningar (Meyer, 1975). 
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Mäklarbyrå Y håller för tillfället på med en modifiering av deras 

belöningssystem. De försöker införa ett så kallat kontosystem där de ska 

bestämma en fast lön som fastighetsmäklarna ska få varje månad. 

Mäklarbyrå Y ska räkna ut ungefär vad alla drar in under ett år och sedan 

dela upp det jämnt över året.  Anledningen till att Mäklarbyrå Y utvecklar ett 

nytt belöningssystem beror på att det blir tryggare för fastighetsmäklarna. 

Det är fortfarande 100 procent provision men bättre fördelning av pengarna. 

Lawler (1988) och Hamner (1975) menar att belöningssystem kan fungera 

under förutsättningen att de används på rätt sätt. Ett belöningssystem som 

fungerar utmärkt på ett företag behöver inte fungera alls på ett annat 

eftersom alla individer har olika behov. Undersöker en arbetsgivare vilka 

behov hans eller hennes anställda har är chansen större att 

belöningssystemet fungerar (Lawler, 1988; Hamner, 1975). Reella 

belöningar kan inte i sig leda till ett bra arbetsklimat och arbetsglädje, 

däremot leder ofta ett dåligt fungerande belöningssystem till ett sämre 

arbetsklimat och sämre arbetsglädje. Ett belöningssystem som fungerar bra 

leder ofta omvänt till ett bra arbetsklimat och arbetsglädje (Svensson & 

Wilhelmson, 1988). 

 

Både Chef A och Chef E delar även ut reella belöningar som exempelvis en 

Ipad för bra prestationer. Chef E åker varje kvartal till Malmö för att 

försvara företagets siffror inför södra regionen och regionchefen. Har 

företaget dåliga försäljningssiffror är det självklart inte lika roligt för Chef E 

att åka till Malmö. Därför belönas de fastighetsmäklare som klarar 

företagets mål (Chef E, personlig kommunikation, 2011-04-04). Kohn 

(1993) förespråkar däremot inte belöningssystem då han menar att 

undersökningar, både i laboratorium, på arbetsplatser och i klassrum, har 

visat att personer som förväntar sig en belöning efter att ha klarat av en 

uppgift presterar sämre än personer som inte förväntade sig någon belöning 

alls. Med belöningssystem tar en anställd mindre risker och utmaningar 

(Kohn, 1993). När en anställd vet att en belöning väntar fokuserar den 

anställde bara på målet och vill snabbt komma dit. Belöningar motiverar 

människor till att få belöningar (Kohn, 1993; Herzberg, 1987; Meyer, 1975). 

Den anställde är alltså endast fokuserad på att få belöningen, hur han eller 

hon får belöningen är mindre viktigt vilket leder till att själva arbetet blir 

lidande. Om en chef ständigt stressar om vilka belöningar som väntar när 

arbetet är klart blir den anställda allt mindre intresserad av arbetet (Kohn, 

1993; Herzberg, 1987; Meyer, 1975). När en anställd inte är fokuserad på 

det arbete som krävs för att nå målet leder det till att fel lättare uppstår 

(Kohn, 1993; Herzberg, 1987; Meyer, 1975). Kohn (1993), Herzberg (1987) 

och Meyer (1975) menar att belöningssystem endast fungerar positivt på 

kort sikt men inte på lång sikt. 

 

Chef A anser att nackdelen med ett belöningssystem är att det kan 

förekomma en stor intern konkurrens på arbetsplatsen. Det förekommer 

konkurrens mellan de anställda på företaget men den är inte av ondo. 

Anställd D upplever ingen konkurrens med sina kollegor, det kan dock bli 

konkurrens om två anställda åker ut till samma kund. För att minska 

konkurrensen och en dålig stämning på arbetsplatsen på grund av 

provisionen anser Chef E att det är viktigt med regler för att alla på företaget 
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ska veta vilken fastighetsmäklare som ska ta hand om en viss kund. Anställd 

F menar att konkurrensen om kunderna har hårdnat tydligt efter att de fick 

behålla 80 procent av provisionen själva jämfört med förr då de delade på 

all inkomst. Meyer (1975) menar istället att om det blir för mycket fokus på 

pengar kan det leda till att medarbetarna börjar konkurrera med varandra, 

speciellt om medarbetarna arbetar med provision eftersom vissa som det går 

bra för blir vinnare och andra som det går sämre för blir förlorare. Då 

medarbetarna ser varandra som konkurrenter förstörs relationer och 

möjligheterna till samarbete mellan medarbetarna på firman minskar (Kohn, 

1993; Meyer, 1975). 

Sammanfattningsvis menar alla de tillfrågade fastighetsmäklarna att 

provision är det bästa alternativet för en fastighetsmäklare, dock önskar 

vissa en fast lön utöver provisionsdelen. Nilsson och Ryman (2005) menar 

att det främst är arbetsgivarna som förespråkar ett belöningssystem eftersom 

de vill göra företaget mer lönsamt och effektivt. Mäklarbyrå Y arbetar för 

tillfället med en modifiering av deras belöningssystem. Lawler (1988) och 

Hamner (1975) menar att belöningssystem kan fungera under förutsättning 

att det används på rätt sätt. Både Chef A och Chef E delar ut reella 

belöningar för bra prestationer. Kohn (1993) menar att undersökningar visar 

att personer som förväntar sig en belöning efter att ha klarat en uppgift 

presterar sämre än personer som inte förväntade sig någon belöning alls. 

Chef A anser att nackdelen med ett belöningssystem är att det kan 

förekomma stor intern konkurrens på arbetsplatsen. Chef E menar att det är 

viktigt med tydliga regler för att undvika hård konkurrens på företaget. 

Meyer (1975) menar att om det blir för mycket fokus på pengar kan det leda 

till att medarbetarna börjar konkurrera med varandra.  

 
 

Anställd B känner att han kan växa inom företaget och han har även fått 

chansen att köpa in sig i företaget. Han får se hur framtiden ser ut men han 

tror att han kommer vara kvar på samma företag. 

Fastighetsmäklarbranschen är en bransch som utvecklats enormt mycket de 

senaste åren och det tycker han är roligt. Att Anställd B har fått chansen att 

köpa in sig i företaget kan leda till att han kan utvecklas och växa som 

person samtidigt som han kan utmana sig själv med något han aldrig har 

testat tidigare. Även att fastighetsmäklarbranschen har utvecklats kan leda 

till att han själv utvecklas som människa då han kan få lära sig nya saker. 

Därför kopplar vi detta till Maslows (1954) behov om självförverkligande. 

Med självförverkligande menas en människas behov av att hela tiden växa, 

utvecklas och utmana sig själv. 

 

Anställd B tycker om att få beröm, hellre en gång för mycket än en gång för 

lite menar han. Om berömmet kommer från kollegor eller från chefen har 

mindre betydelse. Detta kopplar vi till Maslows (1954) behov om status och 

prestige. Anledningen till att vi kopplar detta till Maslows (1954) behov om 

status och prestige beror på att detta behov handlar om att människan har ett 

behov av att få uppmärksamhet, erkännande och bekräftelse. På 

arbetsplatsen kan det innebära att personen känner sig värdefull och att 
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exempelvis chefen uppskattar arbetet personen gör och kanske ger personen 

mer ansvar och frihet. Detta är alltså i linje med det Anställd B berättar om 

att han tycker om att få beröm. 

 

Anställd B arbetar långa dagar där ingen dag är den andra lik. Anställd D 

anser att genom att bli ännu bättre på sitt jobb och få nöjdare kunder kan en 

fastighetsmäklare växa inom företaget. Om fem år är Anställd D antagligen 

kvar på samma arbete. Anställd D kan tänka sig byta yrke och testa på något 

annat. Hon växer som person när hon gör ett bra arbete och kunderna är 

nöjda. Anställd F menar att en fastighetsmäklare inte kan bli befordrad på 

företaget och en fastighetsmäklare kan heller inte bli mer än 

fastighetsmäklare. Enda sättet är om fastighetsmäklaren slutar på arbetet och 

startar eget.  

”Det finns inga karriärmöjligheter om man inte hoppar av och startar eget, 

tyvärr så är det så. Det spelar ingen roll om du läser mer på högskolan, du 

blir aldrig mer än en mäklare” (Anställd F, personlig kommunikation, 2011-

03-30). Anställd F motiveras av friheten att själv kunna bestämma över sin 

arbetsdag men även beröm eller feedback från en chef eller kollega kan 

verka motiverande. 

Herzbergs (1966) motivationsfaktorer består av:  

 

1. Arbetsuppgifternas karaktär, att de är utmanande, intressanta och 

varierande.  

2. Ansvar för eget arbete och kontroll över egen arbetssituation. 

3. Prestationer och tillfredsställelse över att utföra ett bra jobb. 

4. Erkännande från andra för väl utfört arbete. 

5. Avancemang. 

6. Utveckling. 

 

Herzbergs (1966) första motivationsfaktor om arbetsuppgifternas karaktär 

har vi kopplat till det Anställd B berättar om att ingen dag är den andra lik 

på arbetet. Då arbetet enligt Anställd B är varierande som fastighetsmäklare 

kan arbetsuppgifterna även bli intressanta och utmanande då de hela tiden 

varierar.  

 

Att Anställd F motiveras av friheten att själv kunna bestämma över sin 

arbetsdag har vi kopplat till Herzbergs (1966) andra motivationsfaktor om 

ansvar för eget arbete och kontroll över egen arbetssituation. Att Anställd F 

själv kan bestämma över sin arbetsdag innebär att hon själv ansvarar för sitt 

arbete och har kontroll över sin egen arbetssituation eftersom hon själv kan 

välja hur hon vill lägga upp sin arbetsdag.  

 

Herzbergs (1966) tredje motivationsfaktor om prestationer och 

tillfredsställelse över att utföra ett bra jobb har vi kopplat till det Anställd D 

berättar om att hon växer som person när hon utför ett bra arbete och 

kunderna är nöjda. När kunderna är nöjda blir det som en bekräftelse på att 

Anställd D gjort ett bra jobb, därför har vi kopplat det Anställd D säger till 

Herzbergs (1966) tredje motivationsfaktor.  

 

Herzbergs (1966) fjärde motivationsfaktor om erkännande från andra för väl 
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utfört arbete har vi kopplat till det Anställd F berättar om att beröm eller 

feedback kan verka motiverande. Anställd D menar att hon kan växa som 

person när kunderna är nöjda. Både Anställd D och Anställd F blir 

motiverade av erkännande från andra för väl utfört arbete. Om erkännandet 

kommer från chefen, en kollega eller en kund har mindre betydelse.  

 

Herzbergs (1966) femte behov om avancemang har vi kopplat till det 

Anställd F berättar om att en fastighetsmäklare inte kan bli befordrad på 

företaget och en fastighetsmäklare kan heller inte bli mer än 

fastighetsmäklare. Enda sättet är om fastighetsmäklaren slutar på arbetet och 

startar eget menar Anställd F. Vi ser alltså att Herzbergs behov om 

avancemang inte blir uppfyllt inom fastighetsmäklarbranschen om vi ser till 

det Anställd F berättar.  

 

Herzbergs (1966) sjätte behov om utveckling har vi kopplat till att Anställd 

D växer som person när hon gör ett bra arbete och kunderna är nöjda. Hon 

anser att genom att bli ännu bättre på sitt jobb och få nöjdare kunder kan en 

fastighetsmäklare växa inom företaget. Att utvecklas innebär för Anställd D 

att bli bättre på sitt jobb och därmed få nöjdare kunder. Om 

motivationsfaktorerna finns leder det till trivsel men inte vantrivsel om de 

saknas menar Herzberg (1966). Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) 

går det att dra en parallell mellan Herzbergs motivationsfaktorer och 

Maslows behov av högre ordning.  

Sammanfattningsvis leder Maslows (1954) två behov i högre ordning i 

behovstrappan till personlig utveckling. Dessa behov är status och prestige 

och behov av självförverkligande. På arbetsplatsen kan det innebära att den 

anställde känner sig värdefull och att exempelvis chefen uppskattar det 

arbete som den anställde gör och kanske ger personen mer ansvar och frihet. 

Herzberg (1966) menar att det är viktigt för en anställd att 

motivationsfaktorerna är uppnådda för att nå personlig utveckling. Samtliga 

motivationsfaktorer var uppfyllda på de fastighetsmäklarbyråer vi besökte 

förutom motivationsfaktorn avancemang om vi ska se till den empiri vi 

samlat in. Om motivationsfaktorerna finns leder det till trivsel men inte 

vantrivsel om de saknas menar Herzberg (1966). 

 

 
 

Chef A och Chef E belönar fastighetsmäklare som klarar företagets mål. 

Chef E brukar även ta med sig de anställda på bowlingkvällar, golf och 

firmafester för att stämningen ska bli bättre på företaget. Chef C motiverar 

de anställda genom att uppmärksamma dem, ge dem frihet och ansvar.  

Detta har vi kopplat till Kotter (2001) som menar att en bra ledare ska öka 

motivationen hos de anställda och sätta upp mål. Motivationen kan ökas 

genom att varje anställd får bestämma mer över sitt eget arbete, eller att 

ledaren delegerar ett visst ansvar till den anställda, och därmed främja 

behovet av självförverkligande. Ledaren kan även locka med belöningar om 

arbetarna klarar av ett visst mål (Kotter, 2001). Detta stämmer överens med 

arbetssättet hos både Chef A och Chef E. Målen är till för att de anställda på 

ett enklare sätt ska kunna se vad ledaren och företaget vill uppnå. De mål 
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som ledaren sätter upp får varken vara för enkla eller för svåra att uppfylla 

eftersom det då minskar motivationen hos de anställda (Berggren et al., 

2001; Kotter, 2001).  

 

Ingen av cheferna anser sig veta exakt vad deras anställda fastighetsmäklare 

har för individuella behov. Bland annat berättade Chef A att han inte vet vad 

alla har för individuella behov på företaget men menar att om någon 

fastighetsmäklare skulle känna sig missnöjd med något vet han om att de 

säger det till honom. Chef C vet inte vad de anställda har för individuella 

behov, han vet på ett ungefär vad de motiveras av det men inte exakt. De har 

utvecklingssamtal en till två gånger per år berättar Chef C. Kovach (1987) 

belyser problemet med att chefer ofta inte har någon kunskap om vad som 

motiverar de anställda på företaget. Ett företag tjänar alltså på att hålla sin 

personal motiverad (Kovach, 1987; Nohria et al., 2008; Wiley, 1993).  

 

Chef A anser sig själv vara mer som en kompischef men det varierar lite 

från individ till individ. Han är mer som en formell chef till de anställda på 

de två andra kontoren. Anställd B ser sin chef mer som en kompis, en 

person han kan vända sig till samt kan lyfta fram sina åsikter till. 

”Jag ser inte min chef som en chef i den bemärkelsen utan mer som en 

kompis. Eftersom alla mäklare på firman är så pass självgående så behöver 

inte chefen ta den formella rollen utan sköter mer det administrativa för att 

underlätta arbetet för oss” (Anställd B, personlig kommunikation, 2011-04-

01). Chef C pratar med alla på företaget några gånger i veckan eftersom de 

endast är tolv stycken på firman. Chef C anser sig inte vara någon formell 

chef. Samtidigt menar han att en chef inte ska vara för god vän med de 

anställda men han är ändå mer som en kompis än en formell chef. Chefen är 

mer som en kompis än en formell chef för Anställd D, hon har dock endast 

arbetat tillsammans med Chef C i två månader och kan därför inte uttala sig 

mer om vad hon anser om det. Chef E anser sig vara en blandning mellan en 

formell chef och en kompis. Samtidigt menar Chef E att det inte är bra att 

vara kompis med de anställda. Anställd F menar att hennes relation till 

chefen är mer som en kompis och hon ser honom inte som en formell chef. 

Både Ekman (2003) och Ekstam (2002) menar att om ledaren aldrig är med 

och småpratar utan endast håller i formella möten kan ledarens förtroende 

minska bland de anställda eftersom de känner att ledaren inte har någon 

kunskap om deras behov och det arbete de utför. Blir chefen kompis med de 

anställda kan ledaren snabbt förlora sitt förtroende då de anställda märker att 

chefen inte vågar säga ifrån (Ekman, 2003; Ekstam, 2002). Det bästa för en 

ledare är alltså att vara en gränsryttare mellan en formell chef och en 

kompischef (Ekman, 2003) vilket samtliga av de chefer vi intervjuat verkar 

vara medvetna om.  

 

Herzberg (1966) menar att de mellanmänskliga relationerna inte kan leda till 

en ökad trivsel på arbetsplatsen, endast till vantrivsel om det saknas. 

Herzberg (1966) menar även att ledarens kompetens och sätt att leda 

underordnade är en hygienfaktor vilket strider mot vad Ekman (2003) och 

Ekstam (2002) menar. En undersökning gjord av Manpower i samarbete 

med Kairos Future visar istället att en bra chef är mycket viktigt för att en 

anställd ska vilja stanna kvar hos sin arbetsgivare (Manpower & Kairos 
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Future, 2008).  

 

Sammanfattningsvis använder sig både Chef A och Chef E sig av belöningar 

för att motivera deras fastighetsmäklare men det är viktigt att dessa 

belöningar varken är för svåra eller för enkla att uppnå (Berggren et al., 

2001; Kotter, 2001). Chef C vill öka motivationen hos de anställda genom 

att ge dem frihet och genom att överlämna ansvaret till fastighetsmäklarna. 

Chef A, Chef C och Chef E kopplar vi till Kotter (2001). Enligt Kotter 

(2001) ska en bra ledare öka motivationen hos de anställda och sätta upp 

mål. Motivationen kan ökas genom att varje anställd får bestämma mer över 

sitt eget arbete, eller att ledaren delegerar ett visst ansvar till den anställda, 

och därmed främjar behovet av självförverkligande. Ingen av cheferna anser 

sig veta exakt vad de anställda har för individuella behov. För att uppnå 

goda resultat är arbetsgivarna beroende av de anställdas prestation (Kovach, 

1987). Därför menar Kovach (1987) att det är viktigt att arbetsgivarna 

förstår vad som motiverar de anställda. Vidare menar Kovach (1987) att det 

är ett problem att cheferna inte vet vad som motiverar de anställda. 

 

Cheferna ansåg sig oftast vara mer som en kompis till de anställda än en 

formell chef, samtidigt som de flesta var införstådda med nackdelarna med 

att vara för god vän med en anställd. Enligt Ekman (2003) och Ekstam 

(2002) är det bästa för en ledare att vara en gränsryttare mellan en formell 

chef och en kompischef. Herzberg (1966) menar att de mellanmänskliga 

relationerna inte kan leda till en ökad trivsel på arbetsplatsen medan en 

undersökning gjord av Manpower i samarbete med Kairos Future istället 

visar att en bra chef är mycket viktigt för att en anställd ska vilja stanna kvar 

hos sin arbetsgivare (Manpower & Kairos Future, 2008).  
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I det sista kapitlet besvarar vi vår problemformulering samt för en 

diskussion kring de slutsatser vi kommit fram till. Vi tar även upp vårt 

teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till fortsatt forskning.  

 
 
I följande kapitel kommer resultatet att diskuteras och avslutas med en slutsats.   

Vi började vår uppsats med problemformuleringen:  

 

Vilka faktorer kan motivera en fastighetsmäklare till att arbeta?  

 

Baserat på litteraturstudier och intervjuer har vi i denna studie påvisat vilka 

faktorer som kan motivera en fastighetsmäklare till att arbeta. Meningen är 

inte att generalisera utan istället visa vilka faktorer som kan motivera en 

fastighetsmäklare till att arbeta. 

 
 

Med stöd av de intervjuer vi utfört har vi kunnat se att våra respondenter 

kan motiveras av både beröm, pengar och att få nöjda kunder. Detta är alltså 

i linje med Maslows (1954) behov av status och prestige eftersom pengar 

kan bidra till bland annat en känsla av värde och status. Att få uppskattning 

och beröm för utfört arbete kan bidra till att en fastighetsmäklare kan få 

känna sig värdefull på sin arbetsplats. Vi anser att pengar kan vara 

motiverande, däremot menar vi att när en fastighetsmäklare väl uppnått en 

hög lön kan fastighetsmäklaren möjligtvis eftersträva andra utmaningar. Ett 

belöningssystem kan vara en motiverande faktor men vi ställer oss kritiska 

till om det verkligen kan motivera i längden.  

 

Vi anser att många individer strävar efter att utvecklas både på en personlig 

och på en karriärmässig nivå. Detta stärks även av Maslows (1954) behov 

av självförverkligande där han menar att människan har ett behov av att hela 

tiden växa, utvecklas och utmana sig själv. Då Anställd F menar att en 

fastighetsmäklare inte kan befordras och avancera inom 

fastighetsmäklaryrket anser vi att det kan vara en fördel om chefen på 

fastighetsmäklarbyrån ser till att andra förhållanden är uppfyllda så 

fastighetsmäklaren kan nå en personlig utveckling. Vad vi menar med andra 

förhållanden är exempelvis att fastighetsmäklaren får större ansvar och 

intressanta, utmanande och varierande arbetsuppgifter, erkännande från 

andra för väl utfört arbete som exempelvis beröm eller genom känslan av 

meningsfullhet på arbetsplatsen som en fastighetsmäklare exempelvis kan få 

genom nöjda kunder. Vad personlig utveckling innebär kan vara olika från 

person till person och kan även variera under olika stadium i en 

fastighetsmäklares liv.  

 
 

Lönen var något som alla respondenter nämnde när vi frågade dem om vad 

de motiverades av. Däremot upplevde vi att respondenterna motiverades av 
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lönen i olika stor grad. Anställd D som är en nybliven förälder berättade att 

pengar inte är absolut viktigaste för henne just nu. Anställd F, som är en 

kvinna i 50 års åldern, menar istället att pengar är det främsta som driver 

henne till att arbeta. Om ett belöningssystem motiverar eller inte tror vi 

därför kan bero på i vilket stadium i livet personen befinner sig. En nybliven 

förälder kanske inte har lika mycket tid att lägga ner på arbetet och kan då 

värdesätta andra faktorer än pengar för att kunna känna sig motiverad, som 

exempelvis beröm och feedback. Anställd D berättade även att hon upplever 

yngre och nyutexaminerade fastighetsmäklare som mer motiverade av 

pengar. Vi tror att detta kan bero på att en nyutexaminerad fastighetsmäklare 

kan uppleva fastighetsmäklarbranschen som ny och spännande och därför 

kan lockas av att genomföra fler affärer. Vi anser att detta dels kan bero på 

att den anställde vill åt bekräftelsen av både chef och kollegor som den 

anställde kan få genom att genomföra många affärer men det kan även bero 

på utmaningen att den nyutexaminerade fastighetsmäklaren själv kan tjäna 

pengar. Vi tror att när en nyutexaminerad fastighetsmäklare arbetat på en 

fastighetsmäklarbyrå under en längre period och fått rutin i sin arbetsvardag 

inte blir motiverad av ett belöningssystem i lika hög grad.  

 

Pengar kan motivera vissa personer ett tag men vi anser att det kan vara 

svårt att motiveras av pengar i längden. När fastighetsmäklaren väl uppnått 

en hög lön under en period kan han eller hon ofta eftersträva nya 

utmaningar. Herzbergs teori (1966) om motivations- och hygienfaktorer 

ställer vi oss kritiska till då han anser att lön inte är en motivationsfaktor 

utan en hygienfaktor. Detta anser vi inte stämma överens med vad våra 

respondenter berättar. Vi menar istället att pengar kan verka motiverande 

under en viss period men vi anser att det är svårt att motiveras av pengar i 

längden. Vi anser att det beror på vart individen befinner sig i livet, 

samtidigt som vissa människor kan motiveras mer av pengar än andra rent 

generellt. Vi anser att pengar kan pendla mellan att vara en 

motivationsfaktor och en hygienfaktor.  

 

Meyer (1975) menar att de flesta anställda tror att de presterar bättre än vad 

de i själva verket gör. Detta kan leda till att motivationen minskar när en 

fastighetsmäklare känner att han eller hon inte får lika hög lön som väntat. 

Därför anser vi att det kan vara betydelsefullt med tydlighet när ett 

belöningssystem implementeras på en fastighetsmäklarbyrå. Det kan då vara 

en fördel för chefen att presentera belöningssystemet på ett verklighetstroget 

sätt för vi anser att han eller hon då lättare kan undvika för höga och 

orealistiska förväntningar hos de anställda. Samtliga av våra respondenter 

önskade en viss fast lön utöver provisionen. Belöningssystem kan motivera 

vissa fastighetsmäklare medan andra endast kan bli stressade av det. Går det 

sämre en period anser vi att det kan bli psykiskt påfrestande för 

fastighetsmäklaren att inte ha någon garanterad grundlön.  

 

Belöningssystemet kan möjligtvis motivera vissa personer som ser att de har 

en chans att få belöningen. Märker fastighetsmäklaren att det är omöjligt för 

honom eller henne att uppnå belöningen tror vi att belöningssystemet inte 

fungerar motiverande längre. Är däremot en viss procentuell del av lönen 

fast kan belöningssystemet bli mer som en rolig och triggande bonus. Vi 
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anser att det antagligen skulle motivera fastighetsmäklarna mer då de 

förmodligen inte skulle känna samma press. Enligt vad vi tror skulle 

fastighetsmäklarna då kunna ta sig tid att göra ett bra och välutfört arbete 

istället för att försöka få in så många kunder som möjligt för att kunna 

trygga sin inkomst. Detta kanske inte gynnar chefen i sig då han eller hon 

måste betala ut en fast lön även vid sämre perioder. Vi vill även poängtera 

att detta inte behöver gäller alla fastighetsmäklare då vissa fastighetsmäklare 

kan drivas och motiveras av den fulla provisionen.  

 
 

Vi upplever det som att många människor strävar efter att hela tiden 

utvecklas, därför nöjer sig en fastighetsmäklare oftast inte med att ha en hög 

lön utan kan ibland eftersträva nya utmaningar. Detta kan vara individuellt 

och vi anser att det kan bero mycket på hur individen är som person. 

Generellt anser vi att möjligheten till att avancera inom 

fastighetsmäklarbranschen är relativt limiterad. Anställd F menar att en 

fastighetsmäklare inte kan bli befordrad på företaget. Den enda möjligheten 

för en fastighetsmäklare att avancera är möjligtvis att starta eget och därmed 

vara sin egen chef. Då Anställd F menar att fastighetsmäklare inte kan 

befordras och avancera inom fastighetsmäklaryrket kan det vara viktigt att 

chefen ser till att arbetsuppgifterna är intressanta, utmanande och 

varierande. Vi anser att det även kan vara viktigt att chefen ger de anställda 

frihet och eget ansvar och berömmer de anställda. På detta sätt kan chefen 

kompensera de anställda för om de nu inte kan befordras inom företaget och 

därmed utvecklas på andra sätt.  

 

Exakt vad en fastighetsmäklare kan behöva för att kunna utvecklas på sitt 

företag anser vi är kopplat till varje enskild person. Vad som är personlig 

utveckling för en fastighetsmäklare kan skilja sig beroende på vem du 

frågar. En fastighetsmäklares individuella behov kan även variera beroende 

på vart personen befinner sig i livet. Vi menar därför att det kan vara positivt 

om chefen kontinuerligt arbetar för att ta reda på de anställdas individuella 

behov för att chefen ska hålla sig uppdaterad om vad som är viktigt för den 

anställde för tillfället. Vi anser att om en fastighetsmäklare får möjlighet till 

att utvecklas i sitt arbete kan det möjligtvis generera till ökad effektivitet 

och på så vis även gynna hela företaget. Vi menar därför att det kan vara av 

stor vikt att chefen ser till att varje fastighetsmäklare på hans eller hennes 

fastighetsmäklarbyrå kan utvecklas i arbetet. Detta stödjer även Kovach 

(1987), Nohria et al. (2008) och Wiley (1993) som menar att ett företag 

tjänar på att hålla sin personal motiverad. Hos våra respondenter uppfattade 

vi att det både var motivationsfaktorer och hygienfaktorer som de var 

motiverade av men i olika stor grad beroende på vilka de individuella 

behoven var för var och en.  

 
 

Vi anser att det kan vara betydelsefullt för chefen att se de anställdas behov 

för att hålla de anställda motiverade. Under insamlingen av vår empiriska 

del såg vi att ingen av cheferna ansåg sig veta exakt vad de anställda har för 

individuella behov. Anledningen till detta tror vi kan bero på att många 
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chefer möjligtvis tror att ett belöningssystem är så pass motiverande i sig. 

En annan anledning till att många chefer på fastighetsmäklarfirmor inte 

aktivt tar reda på vad deras fastighetsmäklare har för individuella behov tror 

vi kan bero på att vissa chefer ser sina anställda fastighetsmäklare som 

självständiga med frihet att själva kunna planera sin dag. Detta kan vara 

några av orsakerna till en del chefers passiva roll på en 

fastighetsmäklarfirma. 

 

För att chefen ska kunna se de anställdas behov anser vi att det kan vara en 

fördel om han eller hon inte har en allt för stor distans till de anställda på 

fastighetsmäklarbyrån. Om chefen tar sig tid för att prata med de anställda 

kan han eller hon få en större chans till att lära känna de anställda och 

därigenom lättare förstå de anställdas behov. Risken med att ha en nära 

relation med de anställda kan dock vara att chefen kan bli som en kompis 

med de anställda och det kan påverka de anställdas motivation negativt. Vi 

anser att en av anledningarna till att en fastighetsmäklares motivation kan 

påverkas negativt av en kompischef kan vara att det är lättare för den 

anställde att inte ta chefens order på allvar. Vi upplever att detta gäller 

speciellt vid arbetsuppgifter som inte gynnar fastighetsmäklaren 

ekonomiskt, som exempelvis underhåll av arbetsplatsen. Är de anställda 

motiverade anser vi att de har en större möjlighet till att kunna göra ett 

bättre arbete. Vi upplever även att då de anställda är motiverade stannar de 

oftare kvar på fastighetsmäklarbyrån under en längre period. Om en anställd 

trivs tror vi att det är vanligare att den anställde önskar att det går bra för 

fastighetsmäklarbyrån och detta kan både chefen och hela företaget tjäna på. 

Därför anser vi att även chefen kan ha en stor roll för de anställdas 

motivation på fastighetsmäklarbyrån. Vi anser att motivation kan vara en 

färskvara för vissa personer som hela tiden måste underhållas. Arbetar inte 

chefen aktivt med att hålla de anställda motiverade kan fastighetsmäklarnas 

motivation lättare avta.    

 
 

Den slutsats vi kommit fram till i vår uppsats är alltså att ett 

belöningssystem kan vara en motiverande faktor men inte alltid i längden. 

Vi kan baserat på denna studie anse att ett belöningssystem kan vara 

motiverande under vissa stadier i en fastighetsmäklares liv. Personlig 

utveckling är den andra faktorn som vi anser kan motivera en 

fastighetsmäklare till att arbeta. Vad personlig utveckling innebär kan vara 

olika från person till person och kan även variera under olika stadium i en 

fastighetsmäklares liv. Därför anser vi att det kan vara betydelsefullt för 

chefen att aktivt arbeta för att ta reda på vad just sina anställda har för 

individuella behov för att de ska kunna nå en personlig utveckling. Att vi 

anser att chefen kan ha en betydande roll för de anställdas motivation är den 

tredje faktorn vi kommit fram till som kan motivera en fastighetsmäklare till 

att arbeta. Vi anser att om chefen inte arbetar aktivt med att hålla de 

anställda motiverade kan fastighetsmäklarnas motivation lättare avta.    
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Det praktiska bidraget med det här arbetet är att visa både fastighetsmäklare 

och chefer på en fastighetsmäklarbyrå vad som kan motivera en 

fastighetsmäklare till att arbeta. Genom att en fastighetsmäklare läser vår 

uppsats kan han eller hon få upp ögonen för vilka faktorer som kan leda till 

ökad motivation på arbetsplatsen. Ibland kan en fastighetsmäklare känna sig 

omotiverad utan att han eller hon gör något åt det. Fastighetsmäklaren 

kanske inte funderar över vad det kan bero på utan arbetar på som vanligt. 

Detta kan leda till negativa konsekvenser både för fastighetsmäklaren och 

för fastighetsmäklarbyrån. De negativa konsekvenserna som kan drabba 

fastighetsmäklaren om han eller hon är omotiverad kan vara utbrändhet, 

vantrivsel och tristess. Detta kan leda till att fastighetsmäklaren antingen 

byter arbete eller får en minskad försäljning och detta kan i sin tur påverka 

fastighetsmäklarbyrån negativt. Genom att en fastighetsmäklare läser vår 

uppsats kan han eller hon se vilka faktorer som kan leda till en ökad 

motivation på arbetsplatsen. Fastighetsmäklaren kan då lättare se vad han 

eller hon kan behöva på sitt arbete som fastighetsmäklaren kanske inte 

reflekterat över tidigare. Om fastighetsmäklaren exempelvis, efter att ha läst 

vår uppsats, skulle komma på att han eller hon saknar spännande 

arbetsuppgifter på företaget kan fastighetsmäklaren tala om detta behov för 

chefen och på så vis kunna få en ökad motivation på sitt arbete.  

 

Även chefer på fastighetsmäklarbyråer kan ha nytta av vår uppsats då de på 

ett konkret sätt kan se vad som kan motivera en fastighetsmäklare till att 

arbeta. Vi hoppas även att vår uppsats kan ge cheferna en ökad förståelse för 

vikten av en chefs ansvar att ta reda på och förstå vad som kan motivera 

hans eller hennes fastighetsmäklare. Om en chef på en fastighetsmäklarbyrå 

håller sina fastighetsmäklare motiverade kan det leda till att 

personalomsättningen blir lägre, arbetsklimatet förbättras, 

fastighetsmäklarnas försäljning ökar och fastighetsmäklarbyråns resultat 

ökar. Många av de chefer vi samtalade med under våra intervjuer ansåg att 

en fastighetsmäklare mest motiveras av pengar. Detta kan leda till att chefen 

förlitar sig på belöningssystemets motiverande verkan vilket möjligtvis kan 

minska chefens motiverande roll för fastighetsmäklarna. Vår uppsats visar 

att om de tre faktorer vi kommit fram till är uppfyllda kan det leda till att en 

fastighetsmäklare kan bli mer motiverad i längden.  

 

Vårt teoretiska bidrag är att vi vill skapa en kännedom om vad det är som 

kan motivera en fastighetsmäklare till att arbeta. Vi har kommit fram till att 

vårt teoretiska bidrag bygger på att ett belöningssystem kan vara en 

motiverande faktor men inte alltid i längden utan det kan vara motiverande 

under vissa stadier i en fastighetsmäklares liv. Personlig utveckling är den 

andra faktorn som vi anser kan motivera en fastighetsmäklare till att arbeta. 

Vad personlig utveckling innebär kan vara olika från person till person och 

kan även variera under olika stadium i en fastighetsmäklares liv. Därför 

anser vi att det kan vara betydelsefullt för chefen att aktivt arbeta för att ta 

reda på vad just sina anställda har för individuella behov för att de ska 

kunna nå en personlig utveckling på företaget. Att vi anser att chefen kan ha 

en betydande roll för de anställdas motivation är den tredje faktorn vi 



 

58 

 

kommit fram till som kan motivera en fastighetsmäklare till att arbeta. 

Arbetar inte chefen aktivt med att hålla de anställda motiverade kan 

fastighetsmäklarnas motivation lättare avta. Vi vill belysa chefens roll för 

motivationen som en viktig del av vårt teoretiska bidrag samt hur chefens 

roll för motivationen hänger ihop med belöningssystem och personlig 

utveckling för de anställda.    

 
 

Några av våra respondenter berättar att det skiljer sig mycket hur 

fastighetsmäklare och chefer på fastighetsmäklarbyråer arbetar i en liten 

stad jämfört med en stor stad. Respondenterna menar att flera 

fastighetsmäklarbyråer i storstäderna anställt ett stort antal fastighetsmäklare 

för att sedan låta fastighetsmäklarna konkurrera ut varandra vilket leder till 

att endast de bästa fastighetsmäklarna slutligen är kvar på 

fastighetsmäklarbyrån. I en mindre stad menade respondenterna att 

fastighetsmäklarbyrån tar hand om de anställda på ett annat sätt och 

anställer färre fastighetsmäklare. Därför anser vi att det hade varit intressant 

att se vilka faktorer som kan motivera en fastighetsmäklare i en större stad 

och se om det finns några skillnader i jämförelse med en mindre stad.  

 

Då många av våra respondenter menar att de hade önskat en viss fast lön 

utöver provisionen anser vi att det skulle vara intressant att se om det finns 

något lönesystem som skulle fungera bättre för fastighetsmäklarbranschen 

än full provision. Då många fastighetsmäklare önskar en viss fast lön skulle 

det vara bra att se om det finns något lönesystem, som till en viss del är fast, 

som även gynnar cheferna. Genom att de anställda fastighetsmäklarna får en 

viss fast lön kan intern konkurrens lättare undvikas vilket kan leda till ett 

bättre arbetsklimat, detta skulle kunna öka de anställdas motivation på en 

fastighetsmäklarbyrå.  

 

Eftersom chefen har en betydande roll för motivationen hade det även varit 

intressant att se mer djupgående på hur chefens roll ser ut på en 

fastighetsmäklarbyrå och hur mycket tid chefen i genomsnitt lägger ner på 

att motivera sin personal. Det skulle vara intressant att se om 

fastighetsmäklarbyråns resultat påverkas om chefen lägger ner mer tid på att 

aktivt arbeta med att hålla de anställda fastighetsmäklarna motiverade.   
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 Illustration av Maslows Behovshierarki enligt Maslow (1954).  
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Modifierad illustration av Hackman och Oldhams (1980, s.90) modell för 

arbetstillfredsställelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

1. Bakgrundsinformation om företaget 

2. Bakgrundsinformation om dig 

- Ålder 

- Utbildning 

- Antal år i branschen 

- Befattning 

3. Vad får dig att känna dig motiverad på arbetsplatsen? 

4. Har ni något belöningssystem inom företaget? 

- Om ja, hur funderar det i så fall? 

5. Vad får dig att trivas på arbetet? 

6. Vad är din inställning till anställningstrygghet? 

- Varför är det viktigt/oviktigt? 

- Hur arbetar företaget med att förmedla en 

anställningstrygghet? 

7. Känner du att du kan växa inom företaget? 

- Om ja; Hur i så fall? 

- Om nej; Varför inte? 

8. Blir du motiverad utifrån dina kollegors prestationer? 

- Varför/Varför inte? 

9. Vart befinner du dig yrkesmässigt om 5 år? 

10. Känner du att du kan växa som person tack vare ditt jobb? 

11.  Anser du att ett belöningssystem kan påverka relationen mellan 

medarbetare på ett företag? 

- Konkurrens? 

- Hjälpsamhet? 

12. Har din chef en aktiv roll på företaget? 

- På vilket sätt är chefen aktiv/passiv? 

13.  Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? 

14. Har du någon gång känt dig osäker inför en arbetsuppgift på jobbet? 

- Om ja, hade det kunnat ha förebyggts på något sätt genom 

längre utbildning eller liknande? 

15.  Är beröm något som du motiveras av? 

- Varför/Varför inte? 

16.  Vad föredrar du? Att få beröm från din chef eller från en 

arbetskollega? 

17.  Vad anser du om provisionslön? 

18.  Anser du att provisionslön är det bästa alternativet för en 

fastighetsmäklare? 

- Varför/Varför inte?  

19. Vad motiverar dig mest; att få en belöning i form av pengar eller en 

belöning i form av beröm? 

20.  Är hjälpsamhet mellan medarbetare något du värdesätter på en 

arbetsplats? 

21.  Vilka egenskaper utmärker din chef? 

22.  Vilka egenskaper föredrar du hos en chef? 

  



 

 

 

 
 

1. Bakgrundsinformation om företaget 

2. Bakgrundsinformation om dig 

- Ålder 

- Utbildning 

- Antal år i branschen 

- Befattning 

3. Vad får dig att känna dig motiverad på arbetsplatsen? 

4. Har ni något belöningssystem inom företaget? 

- Om ja, hur funderar det i så fall? 

5. Vad får dig att trivas på arbetet? 

6. Vad tror du att det är som främst motiverar dina anställda? 

7. Anser du dig veta vad de anställda har för individuella behov? 

- Om ja; På vilket sätt? 

- Om nej; varför inte? 

8. Blir du motiverad utifrån dina anställdas prestationer? 

- Varför/Varför inte? 

9. Hur motiverar du dina anställda? 

10.  Känner du att du kan växa som person tack vare ditt jobb? 

11.  Anser du att ett belöningssystem kan påverka relationen mellan 

medarbetare på ett företag? 

- Konkurrens? 

- Hjälpsamhet? 

12. Vad anser du är det bästa respektive sämsta med belöningssystem? 

13.  Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? 

14. Vad anser du om att ge de anställda beröm och feedback? 

15.  Hur är din roll som chef på företaget? 

16.  Vad anser du om provisionslön? 

17.  Anser du att provisionslön är det bästa alternativet för en 

fastighetsmäklare? 

- Varför/Varför inte?  

18. Vad tror du motiverar en anställd mest; att få en belöning i form av 

pengar eller en belöning i form av beröm? 

19.  Vad tror du är den största orsaken till låg arbetsmoral? 

20.  Vilka egenskaper utmärker en bra chef? 

21.  Vilka egenskaper tycker du att du har som chef? 

 

  



 

 

 

 
 

För att öka förståelsen för läsaren om hur vi kopplat teorin till empirin vill 

vi här visa vilka frågor som hör till respektive teori. Först visar vi teorin 

och därefter följer vilka frågor vi kopplat till den teorin. Siffrorna står alltså 

för vilken fråga det är från intervjuguiden, se bilaga 1.  

 

Motivation och belöningssystem 

3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20 

 

Motivation och pengar 
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Ledarskap 
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Maslows behovstrappa 
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Eget intresse för att öka vår kunskap och förståelse om 
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13 

 

 

  



 

 

 

 
 

För att öka förståelsen för läsaren om hur vi kopplat teorin till empirin vill 

vi här visa vilka frågor som hör till respektive teori. Först visar vi teorin 

och därefter följer vilka frågor vi kopplat till den teorin. Siffrorna står alltså 

för vilken fråga det är från intervjuguiden, se bilaga 2.   
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