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Förord 
 
Den här kandidatuppsatsen är skriven vid Högskolan i Halmstad under vårterminen 2014. 
Hela uppsatsprocessen har varit lärorik och intressant. Under processens gång har vi varit 
beroende av ett antal personer som vi vill ge ett stort tack till. Vi vill först och främst tacka 
vår handledare Eva Berggren som har följt oss hela vägen, från början till slut, och hjälpt oss. 
Vi vill även tacka våra intervjupersoner som har ställt upp och ägnat tid åt att besvara våra 
frågor. Det är Daniel Magnusson på Fastighetsbyrån i Kungsbacka, Johanna Knutsson på 
Mäklarhuset i Falkenberg och Mikael Bjering på Svensk Fastighetsförmedling i Falkenberg. 
Slutligen vill vi även tacka vår examinator Titti Eliasson.  
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Sammanfattning 
         
Uppsatsens titel: Löneformer inom fastighetsmäklarbranschen – hur ledningen kan påverka 
fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer samt fördelar och nackdelar med att 
erbjuda dem. 
 
Författare: Jasmina Bahonjic & Selma Glamocic 
 
Handledare: Eva Berggren 
 
Examinator: Titti Eliasson 
 
Problemformulering: Hur kan ledningen påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika 
löneformer? 
 
Bakgrund: Provision är den löneform som är den mest vanliga i fastighetsmäklarbranschen. 
Provision är dock inte den enda löneformen som förekommer i branschen utan även fast lön 
samt en kombination av fast lön och rörlig lön förekommer, men i mycket mindre 
utsträckning. Mäklare som är medlemmar i Mäklarsamfundet anser att provisionslönerna är 
en av de sämsta sakerna med mäklaryrket, dock är det i slutändan ändå ledningen som 
bestämmer löneformen. En av ledningens viktigaste uppgifter är att styra och motivera sina 
anställda, och olika löneformer har en påverkan på just styrning och motivation. Detta har lett 
fram till vår problemformulering där vi är intresserade av att utifrån ledningens perspektiv se 
hur olika löneformer kan påverka mäklarnas motivation. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva de olika löneformerna som idag förekommer i 
fastighetsmäklarbranschen samt förstå hur de påverkar motivationen ur ledningens perspektiv. 
Vi vill även undersöka vilka för- och nackdelar som finns med att erbjuda dessa löneformer. 
 
Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod. Det är tre personer med 
ledningsposition från Mäklarhuset, Svensk Fastighetsförmedling samt Fastighetsbyrån som 
har intervjuats. Samtliga intervjuer har gjorts som besöksintervjuer.  
 
Slutsats: Fast lön är inte lika motiverande som rörlig lön, eftersom den inte är kopplad till 
prestation. Dock kan fast lön fungera som motivationsfaktor om den är relativt låg eller 
väldigt hög, eller om den anställda mäklaren känner sig nöjd och trygg. Fast lön kan även vara 
motiverande när den är beroende av att en överlåtelse sker.  
Rörlig lön är till största del motiverande, eftersom den till skillnad från fast lön beror på 
prestation. Däremot kan rörlig lön även leda till en negativ press på grund av att den anställda 
mäklaren hela tiden behöver prestera bra. 
En kombination av fast lön och rörlig lön är motiverande, eftersom en del av lönen ändå beror 
på prestationen. Samtidigt finns det en trygghet i och med den fasta delen av lönen.  
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1. Inledning  
 

Detta kapitel inleds med en problembakgrund som ska ge en bild av fastighetsmäklarnas 
lönesituation. Problembakgrunden utmynnar sedan i en problemdiskussion där betydelsen av 
löneformer diskuteras. Problembakgrunden och problemdiskussionen leder sedan fram till 
uppsatsens problemformulering samt syfte.  

 

1.1. Problembakgrund 
                                 
Att köpa eller sälja en lägenhet, hus eller villa är för många en av livets största affärer 
(Riksrevisionen, 2007; Mäklasamfundet 2013). Emellertid är det inte bara köparna och 
säljarna som är de centrala parterna i bostadsaffärer utan det är även fastighetsmäklarna. 
Fastighetsmäklare har en minst lika viktig roll i bostadsaffärer som köpare och säljare just för 
att det är dem som i de flesta fall förmedlar fastigheterna (ibid.). Enligt Värderingsdata (2014) 
förmedlas cirka 90 procent av Sveriges småhus av fastighetsmäklare, och enligt 
Mäklarsamfundet (2013) sker de allra flesta bostadsaffärer genom att en fastighetsmäklare 
anlitas för att genomföra förmedlingen. Att förmedla fastighetsobjekt handlar helt enkelt om 
att sammanföra köpare och säljare samtidigt som båda parters intressen tas till vara 
(Fastighetsmäklarinspektionen, 2012).  
 
Provision som löneform för fastighetsmäklare är huvudregeln enligt fastighetsmäklarlagen 
och även det i praktiken (Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). Enligt många mäklare är dock 
de provisionsbaserade lönerna en av de sämsta sakerna med fastighetsmäklaryrket 
(Mäklarsamfundet, 2013). Ungefär 80 procent av de fastighetsmäklare som finns i Sverige är 
medlemmar i Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundet är en branschorganisation som är till för 
Sveriges fastighetsmäklare (ibid.). Enligt deras branschrapport från 2013, som innehåller 
fakta, statistik och nyckeltal för fastighetsmäklarbranschen, framkommer det vad deras 
medlemmar anser vara det bästa samt det sämsta med att vara fastighetsmäklare. Det 
konstateras att det bästa med att arbeta som fastighetsmäklare är kontakten med människor 
samt att det är ett fritt och varierande yrke. Det sämsta sägs vara arbetstiderna och de 
provisionsbaserade lönerna. I en intervju med P3 Nyheter (2012) säger Kristin Mörth på 
SkandiaMäklarna: 
 

Jag tror att vi..eller jag vet att vi kommer behöva se över det här och se vad som är 
den bästa lönebelöningsmodellen för vår bransch. Jag är inte säker på att det 
kommer innebära totalt fast lön [så] men däremot så tror jag att både vi på 
SkandiaMäklarna men också branschen som helhet behöver se över om den lön- och 
belöningsmodell vi har idag stämmer överens med den marknad vi har. (P3 Nyheter, 
2012) 

 
Flera studentuppsatser (Akkache & Ek, 2011; Lindkvist, 2009; Simonsson & Tallbom, 2008) 
visar att det bland deras respondenter finns önskemål om andra löneformer. Akkache och Eks 
kandidatuppsats (2011) visar att många av deras respondenter, vilka är mäklare, har sagt att 
det hade varit önskvärt med en viss fast lön utöver provisionen. Simonsson och Tallbom 
(2008) har i sin kandidatuppsats bland annat undersökt attraktiviteten av fem olika 
löneformer. Undersökningen riktade sig till både de som studerar till fastighetsmäklare och 
även de som redan arbetar som fastighetsmäklare. Svaren från de båda urvalen jämfördes 
sedan med varandra. Slutsatsen blev att garantilön med provision var den mest attraktiva 
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löneformen för både studenter och mäklare. Samtidigt svarar mäklarna i Lindkvists (2009) 
magisteruppsats att även om provision är en osäker lön, som leder till oro, stress samt ångest, 
skulle en annan löneform inte vara rättvis men kanske istället ge mer trygghet.  
 
Provisionslön är dock inte den enda löneformen som förekommer i 
fastighetsmäklarbranschen. Mäklarsamfundet (2013) konstaterar visserligen att en majoritet 
av deras medlemmar har provisionslön, men de som inte har denna löneform har antingen en 
kombination av fast lön och provisionslön eller en helt fast lön. Nedan redovisas en 
procentuell indelning av de olika löneformerna som kunde urskiljas (Mäklarsamfundet, 2013). 
 

 
Löneformer, 2012. Bildkälla: Mäklarsamfundet, 2013, s. 17.         
 
 

1.2 Problemdiskussion 
                                 
Frick (2004) nämner i sin handbok att på den svenska arbetsmarknaden som helhet har 
arbetsgivare och anställda ett val när det gäller löneformer, och detta genom kollektivavtal. 
Båda parter, alltså arbetsgivare och anställda, har en frihet att komma överens om vilken 
löneform som ska användas i företaget. Frick (2004) menar vidare att något vägledande vid 
bestämmandet av löneform är att utgå från viktiga faktorer inom ett företag, som bland annat 
affärsidéer och visioner. Löneformen ska sedan ha viss koppling till just dessa faktorer (ibid.). 
Inom försäljningsbranschen menar Cocks och Gould (2001) att arbetsgivaren ska erbjuda 
olika löneformer till olika individer, medan Coughlan och Sen (1989) istället menar att en 
försäljares löneform ska vara en funktion av hans eller hennes ansvar. Löner reflekterar en 
organisations värderingar till dess medarbetare och på grund av detta kan löneformer i 
slutändan ha en effekt på den totala framgången för en organisation (Madhani, 2009). 
 
En av ledningens viktigaste uppgifter är att motivera sina anställda (Svensson & 
Wilhelmsson, 1988). Madhani (2009) hävdar att olika typer av löneformer har en påverkan på 
motivation och prestationsnivå. Med hjälp av löner kan ett företag styra sina anställda 
(Johnsen & Storm 1998; Merchant & Van der Stede, 2007). Dock spelar det ingen roll vilken 
löneform ett företag erbjuder, en anställd kommer utgå från hans eller hennes egna 
preferenser när det gäller löneformer och utifrån dessa preferenser välja det arbete som har 
den mest tilltalande löneformen (Cadsby, Song & Tapon, 2005). Produktiva arbetare tenderar 
dock att välja de arbeten som har rörlig lön i mycket större utsträckning än vad mindre 
produktiva arbetare tenderar att göra (ibid.). Detta innebär att löneformer lockar till sig rätt 
personer eftersom de säger väldigt mycket om en organisation (Rynes, 1987).  
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Vi har inte lyckats hitta mycket tidigare forskning som handlar om fastighetsmäklares 
löneformer kopplat till motivation. Även Munneke och Yavas (2001) nämner att inför deras 
teoretiska och empiriska studie kunde de inte hitta tidigare forskning när det gäller hur olika 
löneformer påverkar mäklares prestationer. Slutsatsen i Munneke och Yavas (2001) studie 
blev att mäklare motiveras mycket mer av ren provision än av så kallad gemensam 
provisionspott, där den enskilda mäklaren måste dela sin provision med andra involverade 
mäklare. När en mäklare har ren provision kommer han eller hon anstränga sig och prestera 
mycket mer än en mäklare som har så kallad gemensam provisionspott (Munneke & Yavas, 
2001). En senare studie av Allen, Faircloth, Forgey och Rutherford (2003) visar samma sak, 
nämligen att mäklare som har ren provision är mer motiverade än de som har gemensam 
provisionspott. En ännu senare studie av Zumpano, Johnson och Anderson (2009) visar att 
skillnader i mäklares kompetens och motivationsnivåer beror på löneformen. Det visade sig 
att de som har ren provision är skickligare än de som har löneformen gemensam 
provisionspott. Fastigheter säljs även snabbare av mäklare som har ren provision (Zumpano, 
Johnson & Anderson, 2009). 
 
Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) 23 § säger: “Om inte annat avtalats, ska 
fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent på köpeskillingen (provision)”.  
Även om majoriteten av mäklarna i Sverige har provision är lagen om ersättning ändå 
dispositiv (Anderberg, 2012). Dessutom har det framkommit att majoriteten av de mäklare 
som är medlemmar i Mäklarsamfundet anser att provision är en nackdel med yrket 
(Mäklarsamfundet, 2013). I slutändan är det dock ändå ledningen som bestämmer löneformen 
för att styra och motivera sina anställda (Merchant & Van der Stede, 2007; Johnsen & Storm, 
1998), vilket leder fram till vår problemformulering där vi är intresserade av att utifrån 
ledningens perspektiv se hur olika löneformer kan påverka mäklarnas motivation. Tidigare 
forskning kring fastighetsmäklarnas löner och motivation (Allen et al., 2003; Munneke & 
Yavas, 2001; Zumpano et al., 2009) har endast fokuserat på provision men inte på andra typer 
av löneformer, och därför finner vi en kunskapslucka här som vi vill fylla igen genom att 
undersöka även de andra löneformerna som Mäklarsamfundet (2013) kunde urskilja.  
 

1.3 Problemformulering          
 
Hur kan ledningen påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer? 
 

1.4 Syfte 
                         
Syftet med denna uppsats är att beskriva de olika löneformer som idag förekommer i 
fastighetsmäklarbranschen samt förstå hur de påverkar motivationen ur ledningens perspektiv. 
Vi vill även undersöka vilka för- och nackdelar som finns med att erbjuda dessa löneformer. 
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2. Teoretisk referensram  
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 
förklaring av hur ledningen kan styra sina anställda genom incitamentssystem som bland 
annat monetära incitament i form av löneformer. Vidare förklaras löneformernas betydelse 
och därefter presenteras de tre olika löneformerna som Mäklarsamfundet kunde urskilja, 
samt en förklaring av lagen om ersättning.  Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattande 
modell. 

 

2.1 Styrning genom incitamentssystem  
 
De allra flesta organisationer styr sina anställdas beteenden genom ekonomiska styrsystem 
(Merchant & Van der Stede, 2007). En av de viktigaste ekonomiska styrsystemen är 
incitamentssystem. Incitamentssystem visar sambandet mellan resultat och olika 
organisatoriska belöningar, med andra ord binder incitamentssystem samman belöningar med 
prestationer och resultat. Incitamentssystem är viktiga eftersom de informerar och påminner 
de anställda om företagets önskvärda resultat och motiverar dem att uppnå och överträffa 
prestationsmålen (ibid.).   
 
Incitament ger positiva effekter när ledningen ska styra sina anställda. Incitament är för det 
första informativa. Det innebär att incitament lockar till sig de anställdas uppmärksamhet och 
informerar dem om betydelsen av konkurrerande resultatområden, som till exempel 
kundservice, kvalitet och tillväxt. Incitament är även motiverande. Vissa anställda behöver 
nämligen incitament för att ge sitt allra bästa på sitt jobb, det vill säga för att de ska arbeta 
hårt, göra ett bra jobb och lyckas. Ibland behöver även de som redan arbetar hårt incitament 
för att kunna få chans att utvecklas. Incitament sammanbinder helt enkelt de anställdas 
naturliga egenintressen med organisationens mål, och detta är något som är viktigt för en 
organisations styrning av sina anställda (ibid.).  
             

2.2 Monetära incitament  
 
Ett av de mest vanliga incitamentssystemen är så kallade monetära incitament (Merchant & 
Van der Stede, 2007). Pengar är en viktig form av belöning som ofta hänger ihop med 
prestation (ibid.). När ett visst beteende blir belönat med pengar är det högst sannolikt att 
samma beteende upprepas (Gupta & Shaw, 1998). Monetära incitament är särskilt användbara 
för ledningen i en organisation. Detta på grund av att monetära incitament kan ha en kraftfull 
effekt på anställdas beteenden eftersom alla praktiskt taget uppskattar pengar. Monetära 
incitament är på grund av detta effektiva incitament för att de tilltalar de flesta anställda 
(Merchant & Van der Stede, 2007). Pengar har även ett viktigt symboliskt värde. Det 
reflekterar framgång och ibland makt (ibid.). 
 
Dock är monetära incitament inte de enda belöningarna en organisation ska använda sig utav, 
utan de bör också tillämpa så kallade icke-monetära incitament. Monetära incitament är 
viktiga för motivationen, dock är även andra typer av incitament också viktiga för motivation 
så som beröm, erkännande, befordran, titlar, ledighet och så vidare. Många icke-monetära 
incitament är dock ändå associerade med pengar. En befordran till exempel brukar ge en 
lönehöjning (ibid.). Bara monetära incitament i sig själva, alltså bara ha det och inget annat, 
leder inte alltid till större ansträngning och resultat (Zumpano, Johnson & Anderson, 2009).  
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Monetära incitament brukar i de flesta fall kopplas till löneformer, som till exempel 
lönehöjning av den fasta lönen, provision och bonus. Syftet med löneformer som monetära 
incitament är att de anställda som presterar mest ska bli belönade. Att bara berätta för sina 
anställda att till exempel kundservice är viktigt kan ha en liten effekt på deras beteende. Att 
istället inkludera incitament för kundservice genom den anställdas löneform har dock mer 
effekt (Merchant & Van der Stede, 2007). Det som ledningen belönar med pengar får större 
vikt än det som ledningen endast belönar med ord (Gupta & Shaw, 1998).  
 
För att en anställd ska kunna ge sitt allra bästa på jobbet måste han eller hon vara motiverad. 
Att motivera sina anställda är därför en av ledningens viktigaste uppgifter (Svensson & 
Wilhelmsson, 1988). Löner anses vara ett viktigt styrinstrument bland företag och det är för 
att det påverkar de anställdas effektivitet och produktivitet (Johnsen & Storm, 1998). Högre 
lön är mer motiverande än låg lön, eftersom högre lön ger den anställde en vilja att stanna 
kvar i företaget och utvecklas (Lindblom, 1996). Anställda uppskattar möjligheten att bli 
belönade för deras prestationer, och detta kan en organisation använda sig utav för att 
motivera dem genom att använda sig utav löneformer (Merchant & Van der Stede, 2007). 
Dessutom är en organisations val av löneform även viktig för att locka och behålla 
kvalificerade anställda (ibid.).  
         

2.3 Löneformer 
 
Förespråkare för Human Resources (HR) strävar efter att hitta sätt att motivera och belöna 
anställda. Deras mål är att öka de anställdas prestationsnivå och motivation (Madhani, 2009). 
Ett primärt HR-verktyg som används för att påverka just motivation och prestationsnivå är 
olika typer av monetära ersättningar som bland annat löner (ibid.). Dock menar Zumpano et 
al. (2009) att det finns många andra faktorer förutom vilken löneform som används som kan 
påverka en mäklares produktivitet och de faktorerna är mäklarens risktolerans, 
arbetslivserfarenhet, utbildning, nuvarande inkomstnivå och andra inkomstnivåer på 
marknaden, geografiskt läge och storleken på marknaden samt storleken på företaget 
(Zumpano et al., 2009).  
 
På den svenska arbetsmarknaden kan parter med stöd från centrala kollektivavtal själva 
bestämma vilken löneform som ska användas så länge det inte strider mot svensk lag som 
innehåller rättsliga regler som är tvingande (Frick, 2004). Till skillnad från rättsliga regler är 
själva kollektivavtalet inte tvingande. Det innebär vidare att löneutrymmet på den svenska 
arbetsmarknaden är stor, vilket ger frihet till parterna, alltså arbetsgivarna och anställda 
(ibid.). Parterna har vidare rätt att avtala om olika löneformer som till exempel rörlig lön där 
hela lönen beror på försäljningen, grundlön där parten har en fast lön varje månad som är helt 
oberoende av försäljningen och till slut en kombination av dessa som kallas för 
kombinationslön. I kombinationslönen ingår en fast del som är oberoende av försäljningen 
och en rörlig del som beror på försäljningen (ibid.). Fastighetsmäklarföretag som har valt att 
använda en fast löneform och som inte binder sig till något kollektivavtal kan själva förhandla 
individens lön, det innebär vidare att lönesättningen sker efter individens prestationsförmåga 
(ibid.). 
 
Frick (2004) menar i sin handbok att affärsidéer, visioner och strategiska mål är viktiga 
faktorer inom ett företag som påverkar vilken löneform som ska användas. Alltså måste 
löneformen som företaget väljer att använda ha en viss koppling till företaget och därför 
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bestäms den utifrån nämnda faktorer ovan, det vill säga utifrån företagets affärsidéer, visioner 
och strategiska mål (ibid.). Även Madhani (2009) menar att löner har förmågan att 
kommunicera en organisations värderingar till dess medarbetare, och ett fel eller framgången i 
en löneform kan i slutändan ha en effekt på den totala framgången för organisationen. 
 
Enligt Coughlan och Sen (1989) ska en försäljares ersättning vara en funktion av hans eller 
hennes ansvar. När ett företag ska besluta om vilken löneform som ska användas är det viktigt 
att besluta om vilka komponenter som ska kopplas till försäljarens resultat. Det är exempelvis 
viktigt för många försäljare att sälja mycket och om ersättningen då inte är en funktion av 
denna försäljningsprestation kommer företaget att ha stora problem med incitament. Detta 
innebär helt enkelt att försäljaren inte kommer ha en anledning att sälja mycket om inte lönen 
fungerar som ett incitament för denna önskade prestation (Coughlan & Sen, 1989). Cocks och 
Gould (2001) menar däremot att alla personer inte vill samma sak och därför får ett företag 
bäst resultat om det erbjuder olika löneformer. Grundtanken är att när risknivån med en 
löneform matchar den önskvärda risknivån som en försäljare vill ta blir resultatet en gladare 
och mer produktiv anställd i säljkåren. Genom detta förhållningssätt kan ett företag erbjuda 
olika löneformer som passar olika behov och personligheter som en person kan ha (Cocks & 
Gould, 2001). 

 
2.4 Fast lön 
 
Fast lön är en icke-villkorlig lön och den varierar inte med ens prestation eller på ens 
uppnådda resultat (Madhani, 2011). För försäljningsföretag bestäms fast lön vanligen utifrån 
organisationens övergripande lönefilosofi samt ersättningsstruktur (ibid.). En av de vanligaste 
löneformerna är just fast lön och större organisationer tenderar att lägga större vikt på fast lön 
(Buchenroth, 2006; Balki, 1990). Olika typer av fast lön är tarifflön, timlön samt månadslön 
(Carlsson, 2001). Carlsson förklarar i sin handbok (2001) att tarifflön är en typ av löneform 
som bestäms i förväg, till exempel att för första året gäller en viss lön som sedan ändras. Det 
går alltså inte att påverka lönen genom prestation utan det är individens ålder och 
anställningstid som påverkar. Timlön är en löneform där individen får betalt bara för de 
timmar som den har arbetat. Nackdelen med den här löneformen är att det blir lägre lön under 
månader med många helgdagar. Månadslön innebär att lönen baseras på arbetad månad, oftast 
är det fast lön som innebär att lönen är lika oavsett antal helgdagar i månaden (Carlsson, 
2001). Grundlön är oftast ett samlingsnamn för olika typer av fast lön i samband med 
anställningen (Azasu, 2012). 
 
Några fördelar med fast lön är att försäljaren har en fast inkomst som gör att denne kan 
anpassa sitt liv utan inslag av osäkerhet. Exempelvis ändras inte försäljarens inkomst även om 
kanske arbetsuppgifterna ändras (Johnsen & Storm, 1998). Försäljare blir mer lojala mot 
företaget och framförallt motiveras de att arbeta i grupp (ibid.). Fler fördelar med fast lön är 
att olikheter i distrikt spelar mindre roll samt att företaget har lättare att uppskatta sina 
kostnader (ibid.). Fast lön uppmuntrar lojalitet, jämnhet och mer fokus på service än på 
intäkter just för att lönen inte uppmuntrar fokus på prestation (Madhani, 2011). 
 
Några Nackdelar med fast lön är att det inte stimulerar försäljarna, samt att försäljarna 
koncentrerar sig på de produkter som är mest kundvänliga och behagliga att sälja (Johnsen & 
Storm, 1998). Ännu en nackdel är att mindre produktiva försäljare gynnas medan de som är 
högproduktiva missgynnas eftersom den fasta lönen i princip är lika för båda grupper (ibid.). 
Fast lön förhindrar även ett individuellt initiativtagande (Madhani, 2011). Fast löneform är 
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heller inget incitament för försäljningsprestation då det inte uppmuntrar en försäljare till att 
sälja mycket (Coughlan & Sen, 1989). Samtidigt visar Ghazanfars (2011) studie att fast lön 
kan öka motivationen. Motivationen ökar om en anställd är nöjd med sin lön. Denna studie 
visade att de flesta var nöjda med en fast lön och att de var nöjda resulterade i att deras 
arbetsmotivation var hög (Ghazanfar, 2011).  
 
Även Manthei och Mohnens (2013) studie visar att fast lön till viss del kan kopplas till 
motivation. Det som konstateras är att fast lön har en stor påverkan på en individs motivation 
till ansträngning. Fasta löneformer verkar dock endast vara effektiva om den fasta lönen är 
relativt låg eller väldigt hög. I fallet med låg fast lön verkar ansträngningen vara driven av att 
den anställde vill få ökad lön och därför anstränger sig han eller hon mer än vanligt. När den 
anställde sedan fått en lönehöjning till en mellanhög lön anstränger sig han eller hon inte 
längre lika mycket. Det konstateras hur som helst att fasta löner är direkt relevanta när det 
gäller de anställdas ansträngning. Det kan även möjligen vara att det finns en social norm som 
säger att det krävs en viss ansträngning som ska sammanfalla med en viss fast lön och 
matchar inte nivån på lönen med arbetsgivarens förväntade ansträngning leder det till att den 
anställdas nivå på ansträngning inte matchar arbetsgivarens (Manthei & Mohnen, 2013). 
 
Vissa företag hävdar att de rekryterar bra försäljare, betalar de väl och sedan förväntar de sig 
bra prestation, genom att använda fast lön (Madhani, 2009). Buchenroth (2006) betonar att 
anställda med en fast löneform förväntar sig att deras lön är en fast inkomst, och de förväntar 
sig även att denna ska öka varje år. Det räcker med att den anställde dyker upp på jobbet och 
det spelar ingen roll om den anställde gör ett väldigt bra jobb eller ett mediokert jobb, de får 
oftast en ökning i den fasta lönen ändå. Numera verkar detta inte vara den bästa lösningen för 
de som presterar mycket bättre än andra. Fast lön fungerar inte för att behålla dessa individer 
då de inte får belöning för deras prestation (Buchenroth, 2006).  
 

2.5 Rörlig lön 
             
Rörlig lön är en löneform som kan vara beroende av till exempel försäljningen, alltså varierar 
den (Svensson & Wilhelmson, 1988). Rörlig lön är även känd som resultatlön, vilket innebär 
att lönen beror på det resultat som uppnås (Carlsson, 2001; Azasu, 2012). Den här typen av 
löneform används främst inom försäljning (ibid.). Utformningen av rörlig lön kan vara 
uppbyggd på incitament för prestation baserad på företagets resultat, gruppresultat och/eller 
individuellt resultat (Madhani, 2009). En vanlig typ av rörlig lön är provision (Carlsson, 
2001). Provision är när lönen beror på prestation. Det kan vara ren provision där hela lönen 
beror på prestation, men det kan även vara att endast en del av lönen beror på prestation 
medan resten är fast lön (ibid.). En person med mycket erfarenhet och som känner till 
marknaden vill nog helst ha en lön som baseras hundra procent på prestation, alltså ren 
provision (Cocks & Gould, 2001). Vid provision kan lönen baseras på aktuell försäljning eller 
så kan den även baseras på försäljningar gjorda under ett halvår eller helår (Carlsson, 2001). 
Provision kan bestämmas individuellt där bara den individuella försäljningen avser lönen, 
eller också kan det bestämmas i grupp där hela gruppens prestation påverkar lönen (ibid.). 
 
Ekonomiska belöningar som till exempel provision har alltid ansetts vara den viktigaste 
stimulansen för en försäljare. Detta innebär att försäljarens möjlighet att påverka lönen anses 
vara motiverande för att det får försäljaren att anstränga sig mer (Johnsen & Storm, 1998). 
Provision tvingar nämligen individen att prestera bra för att det påverkar dennes lön (Frick, 
2004). Provisionen kan ses som morot för framtiden då individen tvingas till att utvecklas och 
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bli bättre hela tiden, och individen vill sälja mer (ibid.). Ren provision uppmuntrar å andra 
sidan till den snabbaste och lättaste försäljningen, vilket leder till ett kort perspektivfokus för 
att det ska öka intäkterna (Madhani, 2011). Ren provision förhindrar ett strategiskt beteende 
som leder till en lång perspektivfokus för att öka de mer långsiktiga intäkterna, och strategiskt 
beteende kan vara att få nya kunder eller presentera vissa strategiska produktserier (ibid.). 
 
Några fördelar med rörlig lön är att den här typen av löneform attraherar duktiga försäljare då 
han eller hon har en möjlighet att tjäna mycket pengar (Johnsen & Storm, 1998). Lönen står i 
direkt kontakt med det uppnådda resultatet, vilket motiverar individen till bättre prestation och 
högre engagemang (ibid.). Fördelar med rörlig lön i jämförelse med fast lön är att rörlig lön 
kan leda till en ökning i motivation och den anställdas prestation, även företagets intäkter 
kommer att öka (Madhani, 2009).  
 
Några nackdelar med rörlig lön är att det skapar stor otrygghet samt osäkerhet för försäljaren 
rörande inkomsten (Johnsen & Storm, 1998). Rörlig lön är nämligen känd som en riskfylld 
lön, eftersom den ändras i takt med prestationen eller säljkårens uppnådda resultat (Madhani, 
2011).  I vissa geografiska lägen där marknadsefterfrågan är låg är därför inte rörlig ersättning 
särskilt attraktivt (Madhani, 2009). Rörlig lön tenderar att inte locka till sig äldre personer, 
eller de som inte är villiga att ta risken med rörlig lön (ibid.). Ännu en nackdel är att det läggs 
mer betoning på försäljningsvolymen än lönsamheten i själva försäljningen (Johnsen & 
Storm, 1998). Det förekommer även att försäljarna favoriserar områden som ger mer pengar 
och glömmer områden som har billigare objekt (ibid.).  
 
Rörlig lön skapar en tro bland anställda att bra prestation kommer att leda till högre löner, 
minimera de negativa konsekvenserna av att prestera bra (rädslan av att prestationsribban 
kommer att höjas men att lönen är kvar på samma nivå) och skapa förutsättningar som främjar 
andra positiva effekter förutom bara högre lön (Madhani, 2009). Införande av rörlig lön 
innebär vidare att medarbetarna är villiga att acceptera risken med den rörliga lönen samtidigt 
som de får möjlighet att tjäna bättre. Det innebär att medarbetarnas insats nu har större 
betydelse än vid den fasta lönen (Carlsson, 2001).  
 
Lindblom (1996) skriver i sin idébok att det har visat sig att företag som belönar medarbetarna 
uppnår bättre resultat just för att medarbetarna har chansen att påverka. “Målsättningen med 
resultatlön är att skapa motivation hos alla som berörs, öka lagkänsla och samarbete och öka 
kunskapen om företagets resultat och dess orsaker. Det handlar ytterst om att vara bättre än 
konkurrenterna” (Lindblom, 1996, s.57). Att få betalt utifrån ens prestation ses som en metod 
som vanligen höjer ansträngningen och produktiviteten i jämförelse med löneformer som inte 
baseras på prestation (Ariely, Gneezy, Loewenstein & Mazar, 2009). Rörlig lön används där 
medarbetarna har chansen att påverka resultat, alltså betyder det att den här typen av löneform 
inte fungerar inom alla yrken (Carlsson, 2001).  
 
Slutligen, om ett företag ska införa rörlig löneform bör de tänka igenom om de har skäl till 
det. Här nämns det några exempel när det kan vara bra att använda den här typen av löneform 
(Svensson & Wilhelmson, 1988): 
 

• När fasta löner har orsakat att arbetsproduktiviteten gått ner 
• När lönsamheten går ner 
• När motivation krävs för anställda 
• När anställda behöver engagemang 
• När företaget bör ge belöning för resultatansvariga för dess prestation 
• Då det är viktigt att belöna duktiga i organisationen som bidrar till företagets tillväxt 
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2.5.1 Gruppresultat kontra individuellt resultat 
 
Rörliga löner baseras ofta på gruppens resultat, men det förekommer också att det baseras på 
det individuella resultatet (Johnsen & Storm, 1998). Om företaget väljer att basera den rörliga 
lönen på gruppens resultat är det viktigt att göra det på rätt sätt för att inte skapa spänningar 
och konflikter i gruppen (Madhani, 2009). Syftet med en rörlig löneform är att belöna goda 
resultat och kvaliteter, inte att skapa konflikt eller att känna slit (Lindblom, 1996). Anställda 
kan dock vara ovilliga att acceptera en rörlig lön ifall den baseras på grupprestation istället för 
individuell prestation. Med andra ord har anställda inte något emot rörlig lön om de själva kan 
ha kontroll över den och därför är gruppbaserad lön inte bra för den kan leda till missnöje, 
som i sin tur leder till lägre effektivitet bland de anställda och en minskning i motivationen 
(Madhani, 2009). 
 
Gruppbelöningar brukar inte ge ett direkt och kraftigt incitament. Gruppbelöningar fungerar 
endast som incitament ifall individerna i gruppen känner att de kan påverka resultatet. I större 
grupper tenderar dock inte varje individ känna att deras prestation spelar roll. För de flesta 
gruppmedlemmar ger ett gruppresultat i bästa fall en försvagad motivation eller ingen 
motivation alls. Dessutom kan vissa medlemmar i gruppen glida med och inte bidra så mycket 
men ändå få belöning baserat på de andra gruppmedlemmarnas prestation (Merchant & Van 
der Stede, 2007). 
 

2.5.2 Anställdas intressen och arbetsgivarens intressen 
 
Växande företag söker alternativa lönemetoder i syfte att både upprätthålla kostnadskontroll 
och öka de anställdas prestationer (Madhani, 2009). Rörlig lön ses som att den binder samman 
den anställdas intressen med arbetsgivarens intressen. Förespråkare för rörlig lön hävdar att 
rörliga löneformer förbättrar den anställdes motivation samt framkallar en kultur där de 
anställda genuint bryr sig om företagets effektivitet. På senare tid har mer betoning lagts på att 
använda rörlig lön istället för en fast lön både för att öka de anställdas produktivitet och 
företagets prestation överlag (ibid.). Anledning till att företag använder rörlig lön är för att det 
motiverar deras medarbetare samtidigt som företagets lönsamhet ökar. Det motiverar 
medarbetarna på så sätt att deras insats har stor betydelse som också påverkar företagets 
framtid (Carlsson, 2001). Dock menar Johnsen och Storm (1998) att den här löneformen inte 
ger stort förtroende mot företaget då försäljarna satsar mer på att sälja sig själva snarare än att 
satsa på företaget. 
 

2.5.3 Mäklare och Provision 
 
Mäklare som är anställda på en mäklarfirma sätter sina egna arbetstimmar vilket gör att deras 
ersättning bestäms av deras kompetens och egenskaper samt av deras kundnätverk (Benjamin, 
Chinloy, Jud & Winkler, 2007). I den traditionella modellen för fastighetsmäklare samtycker 
säljaren att betala provision baserat på en procentsats av fastighetsförsäljningspriset 
(Zumpano et al., 2009). Ren provision anses locka mer produktiva mäklare eftersom de 
kommer tjäna mer pengar än om de delar sin provision med andra mäklare (ibid.). Systemet 
med ren provision är lätt att förstå då hela lönen beror på försäljningen och även kostnaden 
per såld enhet är lätt att räkna ut (Johnsen & Storm, 1998). Försäljaren har dessutom stor 
frihet att påverka sin lön genom sina försäljningar (ibid.).  
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En mäklare kommer dock inte göra sitt bästa vid en alltför låg provision. En som vill sälja sitt 
hus kommer nödvändigtvis inte föredra en låg provision just för att mäklaren inte kommer 
kunna göra ett lika bra jobb som vid en högre provision. Som en konsekvens av detta ligger 
oftast en mäklares provision på nivå som gör att dennes nettoförsäljningsintäkter maximeras 
(Donald & Santore, 2006). Ren provision bidrar samtidigt inte till lagarbete och 
sammanhållning. Genom denna löneform har den anställde mindre av ett incitament att arbeta 
i ett team. Mäklare samarbetar genom att dela information och säljobjekt. Detta samarbete blir 
dock begränsat när de får hög provision (Chinloy & Winkler, 2012).  
 

2.6 Skillnad mellan att använda rörlig lön och fast lön 
 
Diagrammet nedan visar förhållandet mellan fast lön och rörlig lön (Madhani, 2009). Den 
handlar om ett exempel med ett marknadsföringsföretag som anställer en försäljare på 
provision (10 procent) istället för att betala henne/honom med fast lön (40 000 dollar). 
Diagrammet visar även den rörliga ersättningen, eller med andra ord provisionen för olika 
nivåer av försäljning. I detta specifika exempel kommer företaget tjäna mer vid 800 000 dollar 
i försäljning än vid 400 000 dollar i försäljning, även om försäljaren får dubbelt så mycket i 
lön i form av provision jämfört med den fasta lönen. För försäljning över 400 000 dollar 
kommer försäljarens provision att öka och bli högre än den fasta lönen på 40 000 dollar. För 
försäljning på 800 000 dollar kommer provisionen vara dubbelt så hög som den fasta lönen, 
men även företagets intäkter kommer dubblas i samma takt. Försäljaren kommer dessutom ha 
mer av ett incitament att prestera och den tillagda provisionen kan fungera som en 
motivationsfaktor. Med en fast lön är det svårt att förutse hur väl försäljaren kommer att 
prestera då lönen i det fallet inte är kopplad till prestation (ibid.). 
 
 
 

 
Bildkälla: Madhani, 2009, s. 47. 
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2.7 Kombination av fast lön och rörlig lön 
 
Det är vanligt förekommande att rörlig lön, även kallad resultatlön, kombineras med en fast 
lön (Svensson & Wilhelmsson, 1988). Denna kombination av fast lön och rörlig lön används 
vanligen vid försäljning (Carlsson, 2001). En kombination av fast lön och rörlig lön innebär 
att den anställde har ett garanterat belopp varje månad som inte är beroende av försäljningen 
och sedan läggs det på ett belopp baserat på prestationen. Till exempel om en försäljare säljer 
för mer än en viss summa under en bestämd tidsperiod får han eller hon ett visst belopp extra 
utöver den fasta lönen (ibid.). Exempel på en kombination av fast lön och rörlig lön är bonus 
och tantiem. Bonus är en form av ersättning baserad på prestation som individen får utöver 
den fasta lönen. Företag använder bonus som belöning till anställda för bra prestation och 
lyckat resultat som uppnåtts under en viss tid. Tantiem däremot är en del av företagets vinst, 
det vill säga att anställda får ut en form av extra lön som är en del av vinsten som företaget 
har gjort, och den här extra ersättningen kan utbetalas antingen i grupp eller individuellt 
(ibid.). Ännu ett exempel på kombination av fast lön och rörlig lön är provision där endast en 
del av lönen beror på prestation medan resten är fast lön (ibid.) 
 
En kombination av fast lön och rörlig lön ger de bästa fördelarna med båda alternativen, 
samtidigt som nackdelarna kan undvikas eller minskas. Fördelarna med fast lön som bland 
annat trygghet och lojalitet uppnås, samtidigt som fördelarna med rörlig lön som bland annat 
bättre prestation och högre engagemang uppnås (Johnsen & Storm, 1998; Madhani 2009; 
Madhani 2011). Sammanfattningsvis går det att säga att en kombination ger en grundtrygghet 
för den något osäkre, samtidigt som den duktiga anställda ges möjligheten att tjäna mer 
(Johnsen & Storm, 1998). Dock är den största nackdelen med en kombination av fast lön och 
rörlig lön att den är mer komplicerad att förstå och beräkna (Burke & Hsieh, 2006; Johnsen & 
Storm, 1998).  
 
Merchant och Van der Stede (2007) menar att eftersom väldigt få företag använder en 
löneform där hela lönen beror på prestation så indikerar detta att det också bör finnas en fast 
del i löneformen tillsammans med den rörliga delen. De anställdas lön ska helt enkelt inte 
baseras helt på prestation utan det ska finnas en fast del också. Däremot anser Merchant och 
Van der Stede (2007) att ju större proportion som är baserad på prestation desto större är den 
anställdes incitament att prestera och uppnå resultatmål. Vissa företag kan med mening 
erbjuda en väldigt låg fast lön tillsammans med en rörlig del. Den rörliga delen är då beroende 
av att den anställde presterar bra. Detta gör att den anställde fortfarande motiveras av lönen 
även om den har en fast del. Det är på grund av att den fasta delen är så låg som den anställde 
motiveras av att prestera bra för att på så sätt kunna få ut högre lön (Merchant & Van der 
Stede, 2007).  
 
Även Madhani (2013) menar att företag ska erbjuda en löneform som både har en fast del och 
en rörlig del. Madhani (2013) menar dock till skillnad från Merchant & Van der Stede (2007) 
att det ska finnas en optimal balans mellan den fasta delen och den rörliga delen utifrån var i 
karriären varje individ befinner sig i, istället för att den rörliga delen ska vara mycket större än 
den fasta. Exempelvis kan en nyanställd motiveras mer av att lönen har en större del som är 
rörlig, medan en person som arbetat i flera år kanske motiveras mer av feedback och av att 
uppnå personliga mål och därför kan ha en lön som till större del är fast (Madhani, 2013).  
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2.8	  Ersättning	  enligt	  Fastighetsmäklarlagen	  
             

Om inte annat har avtalats, ska fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss 
procent på köpeskillingen (provision). 
Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träffats genom 
mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av 
mäklaren. (23§ Fastighetsmäklarlagen, SFS 2011:666) 

 
Bakgrunden till denna paragraf är att provision har varit den dominerande löneformen inom 
fastighetsmäklarbranschen. Provision har historiskt sett varit praxis för mäklare. Paragrafen 
har därför uttryckts på ett sätt att denna praxis lagfästs. När lagen tog form diskuterade 
regeringen huruvida lagen bör vara neutral i frågan om löneform eller inte, men slutsatsen 
blev att det bör finnas en anvisning för provision. Anledning till att det bör finnas en 
anvisning är för att regeringen anser att fördelarna med provision överväger nackdelarna, 
samtidigt som provision är den vanligaste löneformen inom fastighetsmäklarbranschen både i 
Sverige och utomlands. Regeringen har dock inte velat förbjuda andra löneformer helt utan 
ändå gett utrymme för möjlighet till detta (Prop. 1983/84:16; Prop. 2010/11:15). 
 
Enligt fastighetsmäklarlagen (23§, SFS 2011:666) är det provision som anses vara den 
normala ersättningsformen för mäklare. Om inget annat avtalats ska en mäklares ersättning 
utgå mot provision när ett förmedlingsuppdrag har lämnats åt honom eller henne (Melin, 
2007). Den dominerande ersättningsformen i praktiken är helt klart provision (Anderberg, 
2012). Provision är alltså huvudregeln enligt fastighetsmäklarlagen och även det i praktiken 
(Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). Samtidigt framgår motsatsvis att ersättningsformen inte 
nödvändigtvis behöver vara provision, men bara i den mån att det har avtalats om en annan 
ersättningsform. I praktiken innebär det fast lön när det har avtalats om en annan 
ersättningsform än provision (Melin, 2007). En kombination av provision och fast lön får 
nämligen bedömas som en provisionsbaserad löneform enligt fastighetsmäklarlagen. Detta 
innebär att mäklaren får provision men att denna aldrig får understiga ett visst minimibelopp 
(ibid.). En kombination av provision och fast lön används vanligtvis i de fall när fastigheter 
som har ett osäkert marknadsvärde ska förmedlas (ibid.). 
 
Historiskt sett har avtal om fast lön inom fastighetsmäklarbranschen varit ovanliga men har 
blivit mer och mer vanligt på senare år. Det som då har varit den mest vanliga utformningen 
av fast lön är att den är beroende av att en överlåtelse sker (Anderberg, 2012; Melin 2007). 
Detta innebär att om mäklaren misslyckas med att överlåta fastigheten får han eller hon ingen 
lön alls. Denna typ av löneform är ett ”riskavtal” just för att den liknar provisionsavtalet i den 
meningen att lönen är beroende av att en överlåtelse sker (Melin, 2007). Viktigt att påpeka är 
att en sådan här löneform enligt fastighetsmäklarlagen (23§, SFS 2011:666) inte är någon 
provision även om det finns en likhet. Provision handlar om att lönen är relaterad till 
försäljningspriset, och inte att lönen är relaterad till om en överlåtelse sker eller inte (ibid.). 
 
En annan alternativ löneform är fast lön som inte är beroende utav att en överlåtelse sker. För 
att denna löneform ska fungera i praktiken krävs det att mäklaren utför en acceptabel 
motprestation (ibid.). Denna motprestation ska tas med i överenskommelsen om ersättning för 
att mäklaren ska ha rätt till denna typ av lön (Grauers et al., 2011). Om en mäklare inte har en 
nedre gräns eller en fastställd motprestation strider det mot god fastighetsmäklarsed i 
konsumentförhållanden. Med andra ord innebär detta att mäklarens incitament att lyckas med 
förmedlingen då faller bort, vilket inte är acceptabelt i konsumentförhållanden (Melin, 2007).  
En mäklares ersättning får heller inte vara alltför generös om han eller hon har en fast lön som 
är oberoende av att en överlåtelse sker eller inte (Grauers et al., 2011). En fast lön som inte är 
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beroende av att en överlåtelse sker får med andra ord inte ligga på samma nivå som 
provisionen. Anledningen till detta är för att med provision finns en riskpremie, och denna får 
en mäklare inte ha om risken avtalas bort. Detta är ännu en anledning till att denna typ av 
löneform inte är acceptabel i konsumentförhållanden just för att mäklaren i detta fall får en 
riskpremie även fast risken har avtalats bort (Anderberg, 2012). Sammanfattningsvis går det 
att säga att denna typ av löneform kan bli ett problem i praktiken då den strider mot god 
fastighetsmäklarsed i de fall där det inte finns en fastställd motprestation eller i de fall där 
lönen ligger på en nivå som motsvarar full provision (Melin, 2007). 
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2.9 Modell  
	  

 

 
 
 
Modellen ovan är en sammanfattning av den teoretiska referensramen. Den visar att ledningen 
kan styra sina anställda genom incitamentssystem som bland annat monetära incitament. 
Modellen visar att löneformer är en typ av monetära incitament. De olika löneformerna, fast 
lön, rörlig lön och kombination av fast lön och rörlig lön presenteras. Rutorna under 
respektive löneform presenterar de viktigaste egenskaperna för respektive löneform utifrån 
den teoretiska referensramen. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller vårt val av 
metodstrategi, hur teorin i den teoretiska referensramen samlades in, vårt val av 
intervjupersoner och företag samt hur empirin samlades in. Vidare innehåller kapitlet en 
diskussion kring uppsatsens giltighet och tillförlitlighet samt en förklaring av hur analysen 
utformades.  

 

3.1 Metodstrategi 
 
För att lösa vår problemformulering använde vi oss utav en kvalitativ metod. Den kvalitativa 
undersökningen utförde vi genom intervjuer för mer utförliga och korrekta svar. Att utföra 
intervjuer kräver mer tid och det representerar inte hela populationen, men samtidigt ansåg vi 
att för att besvara vår problemformulering och uppnå vårt syfte behövde vi få veta 
intervjupersonernas åsikter och tankar. Jacobsen (2002) menar att när undersökare är 
intresserade av att förstå vad människor gör samt varför de gör det så lämpar sig en kvalitativ 
metod. Vi har utgått från en teoretisk referensram som vi samlade in innan vi gick ut och 
intervjuade intervjupersoner. Enligt Jacobsen (2002) ska undersökare utgå från teorin för att 
sedan vända sig mot verkligheten när den kvalitativa metoden används.  

	  
3.2 Insamling av teori 
 
Eftersom vi valde att gå från teori till empiri började vi leta lämplig teori i litteratur och i 
vetenskapliga artiklar. Vi sökte på litteratur och artiklar som behandlade löneformer på olika 
sätt, och när vi sedan hittat några relevanta artiklar samt litteratur utgick vi från dem för att 
hitta ännu fler. En del litteratur och vetenskapliga artiklar innehöll i princip samma 
information, men vi valde ändå att ta med detta just för att det var olika författare på dem. 
Detta gör att teorin blir starkare i och med att den har stöd från fler författare. Sedan innehöll 
även en del litteratur information som inte tolkades på samma sätt av alla författare vilket vi 
också tyckte var nödvändigt att ta med i referensramen. I den teoretiska referensramen har vi 
alltså främst utgått från sekundärdata. Detta innebär att vi själva inte har samlat in 
informationen direkt från ursprungskällan, utan vi har istället utgått från uppfattningar som 
författarna till litteraturen och de vetenskapliga artiklarna har haft (Jacobsen, 2002). Vi har 
även använt primärdata i den teoretiska referensramen i form av lagtext.  
 
Biblioteken i Falkenberg, Värnamo och Halmstad hade litteratur som vi tyckte var lämplig till 
vår uppsats och anledningen till att vi valde de biblioteken är för att vi mestadels vistas i de 
städerna. Detta kommer kanske påverka vår undersökning då vi kunde hittat mer litteratur om 
vi hade besökt andra bibliotek. De databaser vi utgick ifrån för att hitta vetenskapliga artiklar 
var “Summon”, “Google Scholar” och “ABI/INFORM Global”. Sökorden som vi använde var 
bland annat “Monetary incentives”, “Management Control Systems”, “Compensation”, 
“Variable Pay”, “Pay for performance”, “Fixed Pay” och “Real Estate”.  
 
Utifrån vår problemformulering och vårt syfte samt utifrån vår valda litteratur delade vi in 
teorin i några huvudrubriker. Utifrån dessa rubriker strukturerade vi vår teoretiska 
referensram och även resten av uppsatsen. Rubrikerna är “Styrning genom 
incitamentssystem”, “Monetära incitament”, “Löneformer”, “Fast lön”, “Rörlig lön”, 
“Skillnad mellan att använda fast lön och rörlig lön”, “Kombination av fast lön och rörlig lön” 
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samt “Ersättning enligt fastighetsmäklarlagen”. Vi har vidare använt oss utav 
referenshanteringssystemet APA (American Psychological Association). Vi har valt detta 
system eftersom det underlättar för läsaren genom att källan till en text anges i anslutning till 
den (Mattsson & Örtenblad, 2008). 
 

3.3 Val av intervjupersoner 
 
Jacobsen (2002) hävdar att urvalet i en kvalitativ metod ska styras av undersökningens avsikt. 
Eftersom vi är intresserade av att veta ledningens åsikter och tankar kring olika löneformer 
har vi valt att intervjua fastighetsmäklare som har en ledningsposition på sitt mäklarkontor.  
 
Vi började med att välja ut några fastighetsmäklarkontor som vi hade möjlighet att besöka 
personligen. Detta gjorde att vi fick en överblick över de kontor som var av intresse. Vi 
avgränsade oss geografiskt till Hallands län och Jönköpings län. Därefter valde vi ut de 
mäklare som har en ledningsposition och minst två anställda mäklare. Detta minskade vårt 
ursprungliga urval och vi fick en bättre överblick över de personer som var av intresse. Nästa 
steg var att vi skickade mejl till dessa personer för att ta reda på vilka som var intresserade av 
att ställa upp på en intervju och vilka som inte var det. Detta steg gjorde att vårt urval 
minskade ytterligare. Det var väldigt många personer som inte hade möjlighet av olika 
anledningar att ställa upp på en intervju, men slutligen fick vi tag i tre mäklare med 
ledningsposition som var villiga att bli intervjuade av oss.  
 
De vi intervjuade var Johanna Knutsson som är ägare av Mäklarhuset i Falkenberg, Mikael 
Bjering som är delägare av Svensk Fastighetsförmedling i Falkenberg samt Daniel 
Magnusson som är delägare av Fastighetsbyrån i Kungsbacka. Nedan presenterar vi våra 
intervjupersoner. 
 

 
 

3.4 Val av företag 
 
De företag som vi har valt att ha med i vår kvalitativa undersökning är som ovan nämnt 
Mäklarhuset, Svensk fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån. Anledning till att vi valde just 
de här företagen är för att dem är bland de största och äldsta i Sverige. Det innebär att de har 
stor erfarenhet av löneformer som används inom fastighetsmäklarbranschen. Vi är medvetna 
om att uppsatsen hade fått mer variation om vi även hade tagit med mindre kända företag. 
Dock ansåg vi att den erfarenhet som våra valda företag har i branschen höjer uppsatsens 
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giltighet och tillförlitlighet. Här nedan kommer en kort beskrivning av respektive företag för 
att ge läsaren mer bakgrund om dem. 
 
Mäklarhuset 
Mäklarhuset är den största privatägda mäklarkedjan i Sverige. Detta innebär att Mäklarhuset 
är ett moderbolag som ägs av alla Mäklarhusets kontor tillsammans. Det innebär vidare att 
Mäklarhuset är en kedja bestående av fristående lokala mäklarkontor. Mäklarhuset har idag 
ungefär 130 kontor utspridda över hela Sverige med sammanlagt ungefär 500 medarbetare. 
Företaget grundades år 1973 i Göteborg men det var inte förrän år 1998 som det utvecklades 
till att bli en rikstäckande mäklarkedja. 
 
Svensk Fastighetsförmedling 
Svensk Fastighetsförmedling är en mäklarkedja som drivs av ungefär 160 franchisetagare, och 
det är Swedbank Franchise som äger kedjan. Att Svensk Fastighetsförmedling är ett 
franchisekoncept innebär att deras varumärke används av franchisetagare mot en avgift. Detta 
innebär att varje franchisetagare äger sitt kontor men utifrån Svensk Fastighetsförmedlings 
koncept. Svensk Fastighetsförmedling har ungefär 230 kontor utspridda över hela Sverige 
med sammanlagt ungefär 1 200 medarbetare.  
 
Fastighetsbyrån 
Fastighetsbyrån är ett franchisekoncept där varje kontor ägs och drivs av en eller flera 
franchisetagare utifrån Fastighetsbyråns koncept, och det är Swedbank Franchise som äger 
företaget. Företaget grundades år 1966 och är idag den ledande mäklarkedjan i Sverige med 
ungefär 250 kontor och 1400 medarbetare.  
 

3.5 Insamling av empiri 
 
Vi har genomfört alla våra intervjuer som individuella öppna intervjuer. Denna metod valde 
vi eftersom vi är intresserade av ledningens åsikter och tankar. Med en individuell öppen 
intervju kan vi samla in data i form av berättelser, meningar och ord, vilket är den typ av data 
som vi behöver för att kunna uppnå vårt syfte och besvara vår frågeställning (Jacobsen, 2002).  
 
Vidare har vi valt att genomföra alla intervjuer ansikte mot ansikte, det vill säga i form av 
besöksintervjuer. Vi har valt att göra besöksintervjuer, eftersom Jacobsen (2002) menar att 
personer brukar ha lättare att diskutera känsliga ämnen ansikte mot ansikte än per telefon. 
Med detta i baktanken kom vi fram till att löneformer är ett ämne som kan vara känsligt, med 
tanke på att det pågår diskussioner om mäklarnas lönesituation, vilket vi tog upp i vår 
problembakgrund. Jacobsen (2002) menar även att besöksintervjuer lättare kan skapa en 
förtrogen stämning, och detta är något som vi ville skapa för att få ut så mycket information 
som möjligt. Vi har genomfört samtliga intervjuer på varje intervjupersons arbetsplats. 
Anledningen till att vi valde deras arbetsplats är för att vi ville att varje intervjuperson skulle 
känna sig bekväm och avslappnad (Jacobsen, 2002). Redan innan intervjuerna var vi 
medvetna om att arbetsplatsen kan komma att störa intervjun i form av att telefoner ringer och 
eventuella kunder kommer på besök. Däremot blev detta inte ett problem för oss eftersom 
samtliga intervjupersoner lät oss intervjua dem ostört i ett eget rum.  
 
Vi använde oss utav en intervjuguide (se bilaga 1) när vi genomförde våra besöksintervjuer. 
Till en början var vår intervjuguide väldigt strukturerad med många frågor. Vi hade frågor i 
en fast ordningsföljd med inslag av öppna svar. Denna strukturering valde vi för att datan inte 
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skulle bli för komplex och för att vi inte skulle hamna utanför ämnet (Jacobsen, 2002). 
Däremot märkte vi efter den första genomförda intervjun att denna starka förstrukturering inte 
var nödvändig, utan många frågor vi hade förberett gick in i varandra. Efter den första 
intervjun valde vi därför att ändra vår intervjuguide så att den fick en mer öppen struktur och 
mer öppna frågor. Vi valde då att utgå från våra centrala teman, vilket är de olika 
löneformerna, samtidigt som vi hade stickfrågor till vår hjälp. Även om frågorna i 
intervjuguiden har en specifik ordningsföljd tog vi inte alltid upp dem i denna ordningsföljd. 
Istället tog vi upp frågorna i den ordning som föll sig naturligt. Mestadels använde vi frågorna 
i intervjuguiden när intervjupersonerna inte själva kom in på ett ämne som vi ville ha belyst.  
 
Vi valde att inte skicka ut vår intervjuguide på förhand till våra intervjupersoner eftersom vi 
inte ville påverka deras svar på något sätt med vissa av våra mer specifika frågor. Vi nämnde 
endast vad vår undersökning handlar om. Hade vi skickat ut frågorna på förhand hade 
intervjupersonerna kunnat förbereda sig bättre, däremot upplevde vi att samtliga 
intervjupersoner var väl insatta i ämnet löneformer, vilket vi tror har att göra med att de är 
ägare och delägare av sina företag.  
 
Vi spelade in våra intervjuer under samtycke av våra intervjupersoner. Anledningen till att vi 
valde att spela in var för att vi ville ha ögonkontakt och föra ett mer naturligt samtal 
(Jacobsen, 2002). Vi ville även säkerställa att vi inte missade någon viktig information 
samtidigt som vi ville ha möjlighet att återge vissa intressanta citat ordagrant (ibid.). Dock 
valde vi ändå att föra vissa anteckningar under intervjuernas gång för att det skulle underlätta 
när vi sedan skulle leta oss fram på inspelningarna.   
 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet  
 
Vi anser att vår undersökning genom den kvalitativa metoden har fått en hög intern giltighet. 
Detta innebär att vår undersökning kännetecknas av öppenhet på så sätt att vi inte har använt 
oss utav fasta frågor med givna svarsalternativ, vilket hade blivit fallet med exempelvis en 
enkätundersökning (Jacobsen, 2002). Vi har med den kvalitativa metoden istället fått fram en 
slags förståelse av ämnet snarare än ett generaliserande svar. Däremot saknar vår 
undersökning en extern giltighet just på grund av generaliseringsproblemet (Jacobsen, 2002). 
Att vi endast har intervjuat tre personer gör att svaren från dem inte representerar andra än de 
själva. Med andra ord är våra intervjuer en form av individualisering. Vi är väl medvetna om 
att svaren vi fått är varje intervjupersons enskilda uppfattning. Däremot har vi inte gjort några 
försök att genom våra intervjuer dra slutsatser om alla mäklare, och därför anser vi att vår 
undersökning ändå är giltig.  
 
Jacobsen (2002) förklarar att individuella öppna intervjuer leder till en så kallad 
intervjuareffekt. Det vill säga att vi som intervjuare genom vår närvaro skapar speciella 
resultat. Dessutom förklarar Jacobsen (2002) att individuella öppna intervjuer även leder till 
en kontexteffekt. Det vill säga att platsen där intervjun genomförs skapar speciella resultat. 
Intervjuareffekten och kontexteffekten påverkar därför vår undersöknings tillförlitlighet på det 
sätt att någon annan inte kan upprepa intervjuerna och få exakt samma resultat. Vi har försökt 
att delvis öka tillförlitligheten genom att bifoga vår intervjuguide.  
 
Vi anser att många av de svaren vi fick av intervjupersonerna liknade varandra, vilket ökar 
tillförlitligheten. Däremot vill vi framföra att vi upplevde att en av intervjupersonerna var 
väldigt mån om att inte säga något negativt om de ämnen som vi tog upp under intervjun. 
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Detta är något som kan ha påverkat vår undersöknings tillförlitlighet. Det kan ha varit så att vi 
inte lyckades med att få denna intervjuperson att öppna sig tillräckligt, vilket enligt Jacobsen 
(2002) kan vara ett problem med intervjuer. Vi kan dock ha fått fel uppfattning angående 
detta, och därför låter vi det vara upp till läsaren att avgöra (se avsnitt 4.).  
 

3.7 Analysmetod 
 
Inför vår analys har vi renskrivit samtliga intervjuer. När vi gjorde detta har vi försökt att vara 
så objektiva som möjligt för att inte själva färga upplysningarna (Jacobsen, 2002). Samtidigt 
som vi har försökt vara objektiva har vi varit tvungna att utesluta viss, enligt oss, irrelevant 
information. För att hålla oss till uppsatsens ämne har vi varit tvungna att genomföra en 
sållning av all insamlad information (Jacobsen, 2002).  
 
Vidare har vi jämfört empirisk data med data från teoretiska referensramen för att se vilka 
likheter och skillnader som finns mellan dem för att därmed i slutsatsen kunna besvara vår 
frågeställning. Vi valde att börja med empirisk data först och sedan koppla in den teoretiska 
referensramen, eftersom vi vill att fokus ska vara på vårt syfte, det vill säga på att förstå hur 
olika löneformer inom fastighetsmäklarbranschen påverkar motivationen ur ledningens 
perspektiv.  
 
Enligt Jacobsen (2002) bör undersökare på något sätt systematisera all data för att underlätta 
analysen och lyckas förmedla det som har funnits i undersökningen. I analysen valde vi att 
använda samma rubriker som vi delvis använde i empirin och delvis i den teoretiska 
referensramen. Detta gjorde vi för att underlätta analysen främst för läsaren men även för oss 
själva genom att uppsatsen håller en viss struktur. Vi använde rubrikerna “Fast lön”, “Rörlig 
lön” samt “Kombination av fast lön och rörlig lön”. Anledningen till att vi avgränsade oss till 
just dessa rubriker i analysen är för att vi ska kunna besvara vår problemformulering och 
uppnå vårt syfte, samt för att kärnan i motivationen utifrån utförda intervjuer ligger i de olika 
löneformerna.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiri. Empirin presenteras i form av en 
sammanfattning av de intervjuer som har gjorts med olika mäklarföretag tillsammans med 
några citat. Empirin är strukturerad utifrån rubriker som även finns i den teoretiska 
referensramen. Under varje rubrik presenteras samtliga intervjuer tillsammans.   

 

4.1 Löneformer  
 
Bjering (Svensk Fastighetsförmedling, 10 april, 2014) och de andra delägarna på Svensk 
Fastighetsförmedling i Falkenberg skriver anställningsavtal med alla anställda, de arbetar inte 
med kollektivavtal. Det är delägarna som bestämmer löneformen även om Svensk 
Fastighetsförmedling ingår i en kedja. Det innebär att löneformen kan variera från kontor till 
kontor. Detsamma gäller för Mäklarhuset och Fastighetsbyrån, även dessa företag ingår i en 
kedja men det är ägarna av respektive kontor som sedan bestämmer löneformen (Knutsson, 
Mäklarhuset, 9 april, 2014; Magnusson, Fastighetsbyrån, 9 april, 2014).  

 
4.2 Fast lön 
 
Knutsson har erfarenhet av fast lön. När hon anställde sina mäklare erbjöd hon 20 000 kronor 
per månad i sex månader. Hennes senast anställda mäklare fick dock fast lön endast i tre 
månader istället för sex månader. Även Magnusson erbjuder 20 000 kronor i fast lön för 
nyanställda. Han erbjuder fast lön de första tre månaderna, oavsett om de säljer eller inte. 
Bjering erbjuder också fast lön för nyanställda men de arbetar samtidigt på provision (se 
avsnitt 4.4).  
 
Bjering menar att det tar tid för nyanställda innan de får något sålt, speciellt de första 
månaderna, och därför menar han att det är viktigt att erbjuda garanterad lön som en trygghet 
för nyanställda. Knutsson menar att när mäklare känner att de exempelvis har 20 000 kronor i 
fast lön kommer de inte riktigt att komma igång med försäljningen. Knutsson menar att hon 
självklart ska vara snäll mot nyanställda mäklare, vilket hon också varit, men att vara snäll 
inom fastighetsmäklarbranschen är egentligen inte snällt mot mäklaren. Hon menar att dem 
som hon har varit väldigt snäll mot har hon egentligen stjälpt på så sätt att dessa mäklare inte 
kommer igång med sin försäljning. Det går inte att vara snäll för länge för då dröjer det ännu 
längre innan mäklaren kommer igång, menar Knutsson. Detta är en av anledningarna till att 
Knutsson sänkte perioden från sex månader till tre månader när det gäller den fasta lönen för 
nyanställda.  
 
Att det inte är vanligt med fast lön bland mäklare tror Knutsson beror på att mäklaren då inte 
presterar sitt allra bästa utan kanske istället blir lite lat, vilket inte fungerar i längden för 
ägaren. Exempelvis om den anställda mäklaren endast säljer få fastighetsobjekt månad efter 
månad kan ägaren inte ha kvar denna mäklare till sist. Knutsson förklarar att hon som ägare 
måste betala fasta avgifter, vilket innebär att de anställda mäklarna måste sälja tillräckligt. 
Knutsson (personlig kommunikation, 9 april, 2014) säger: 
 

Alltså vissa motiveras helt enkelt inte utav en fast lön och så slutar dem, och det är 
ju inte roligt, jag menar arbetet ska vara utvecklande och då är det inte roligt om 
mäklaren inte säljer något på grund av att han eller hon inte känner sig motiverad. 
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Dessutom kommer jag som ägare inte tjäna något på det heller, jag kan inte 
investera och så vidare. 

 
Även Bjering menar att de mäklare som bara arbetar på fast lön kanske inte säljer lika mycket 
som de mäklare som arbetar på provision. Även Magnusson förklarar att hade han bara betalat 
ut fast lön tror han inte att mäklarna hade sålt riktigt lika mycket som med provision. Då hade 
mäklarna inte haft samma press på sig att de måste ta tag i arbetet i och med att de ändå vet att 
de kommer få lön oavsett. Dessutom menar Magnusson att det är större risk att använda en 
fast löneform för då får företaget mycket fasta kostnader, och att många inte använder sig utav 
denna löneform beror nog på just denna risk.  
 
Knutsson menar att varje mäklare motiveras av olika saker. Hon menar att vissa mäklare kan 
ha fast lön men ändå prestera lika bra som med provision, medan vissa andra mäklare kan ha 
fast lön och inte prestera tillräckligt. Knutsson kan tänka sig att tillåta en fast lön för den 
mäklare som gör bra ifrån sig oavsett, men hon skulle inte tillåta fast lön för den mäklare som 
hon vet inte kommer göra bra ifrån sig med en fast lön. Även Magnusson menar att det är 
väldigt individuellt vad en mäklare motiveras av. Han menar att vissa mäklare fungerar 
mycket bättre med en fast lön i och med att det är tryggare.  
 
När en nyanställd de första månaderna har fast lön kommer han eller hon inte fokusera 
mycket på att sälja, men det beror inte på löneformen tror Knutsson. Knutsson menar att detta 
istället beror på att den anställda har fullt upp med att fokusera på att lära sig arbetet och 
rutinerna, hur saker och ting ska läggas upp och så vidare. Magnusson å andra sidan har inte 
upplevt att de nyanställda fokuserar på andra aspekter än att sälja med en fast lön just för att 
mäklaryrket är ett säljyrke.  
 

4.3 Rörlig lön 
 
Knutsson har bestämt att löneformen på hennes kontor ska vara ren individuell provision. 
Anledningen är att hon tidigare provat med en annan löneform. För några år sedan lade hon 
nämligen allt som tjänades i en pott och sedan delades dessa intjänade pengar med alla 
mäklarna. Just denna typ av löneform visade sig vara svår att använda eftersom vissa arbetade 
mer än andra, vilket ledde till bland annat orättvisa och dålig stämning på kontoret. På grund 
av detta bytte hon till individuell provision. Innan bytet var det speciellt en mäklare som 
aldrig kom igång men efter bytet av löneform började denna mäklare att prestera mer och 
bättre än tidigare. Knutsson menar att denna mäklare efter bytet var tvungen att arbeta för sin 
lön alldeles själv, vilket gjorde att denna mäklare ansträngde sig mer efter bytet av löneform.  
 
Bjering säger att deras mäklare har provision. Han menar att mäklarna tjänar mer pengar med 
provision, vilket i slutändan gör dem nöjda och glada. Dock förklarar Bjering att en del av 
provisionen hålls kvar inom företaget inför månader då mäklarna inte säljer så mycket (se 
avsnitt 4.4). Magnusson förklarar att även hans mäklare har provision, men sedan erbjuder 
han och den andra delägaren även en annan variant, nämligen en egen variant av kombination 
av fast lön och rörlig lön (se avsnitt 4.4). Även om Magnusson och den andra delägaren 
erbjuder två lönevarianter har alla mäklarna på deras kontor ändå valt att ha ren provision.  
 
Magnusson menar att provision är en drivkraft, sedan kan denna drivkraft vara bra till viss del 
men den kan också vara negativ. Magnusson (personlig kommunikation, 9 april, 2014) 
berättar: 
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Med provision har mäklarna hela tiden ett driv att få in nya affärer. Däremot är 
denna drivkraft dålig om det blir en för stor press på mäklarna. Egentligen är det 
väldigt individuellt om en mäklare känner att de är motiverade av provision eller om 
de istället känner en negativ press.  

 
Enligt Knutsson är ren provision motiverande. Ju mer fastighetsobjekt en mäklare säljer desto 
mer tjänar den. Knutsson menar att ren provision lyfter den anställda genom att han eller hon 
då kan tjäna mycket pengar samtidigt som det är bra för företaget. Även Magnusson menar att 
det finns fördelar med provision för själva företaget. Han menar att fördelen är att om 
marknaden går ner och mäklarna inte gör mycket affärer blir det samtidigt lägre 
lönekostnader, och just lönekostnaden är egentligen den största kostnaden för ägarna. Som 
ägare tar man därmed inte så stor risk och undviker konkurs menar Magnusson. 
 
Knutsson menar att provision sätter stor press på mäklarna, speciellt för nyanställda. Hon 
förklarar att i vissa perioder kan det vara så att mäklarna inte tjänar någonting alls. Även 
Bjering menar att om det går dåligt för mäklarna får de i värsta fall ingen lön, vilket är en 
nackdel med provision. Detta menar dock Bjering drabbar endast mäklarna och inte så mycket 
honom som ägare förutom att det finns en risk att personalen slutar. Utöver detta ser han inga 
risker med rörlig lön. Magnusson förklarar att nackdelen med provision ur ett ägarperspektiv 
är att pressen kan bli så stor för mäklarna att det finns en risk att de sätter kundernas behov i 
andra hand. Magnusson förklarar vidare att provision kan göra att mäklarna inte känner sig 
trygga, att de känner att arbetet tar upp mycket tid och energi, att pressen blir för stor att de 
går in i väggen och så vidare, vilket kan leda till att vissa slutar i förtid. Magnusson förklarar 
likt Bjering att det går ut över företaget när anställda slutar.  
 
Knutsson säger att ren provision kan bidra till att det blir konkurrens i gruppen, speciellt om 
mäklarna har lite att göra. Hon menar vidare att när mäklarna har fullt upp blir det istället bra 
stämning på kontoret. Bjering har däremot inte känt av konkurrens på hans kontor och det 
förekommer i princip aldrig diskussioner om detta. I de fall där det har förekommit någon 
diskussion har det varit på grund av att den drabbade mäklaren inte varit lika driven och 
mindre duktig än de andra. Magnusson upplever inte heller att det förekommer någon intern 
konkurrens på deras kontor. Däremot tror han att konkurrensen hade varit större om hans 
anställda inte hade haft mycket att göra.  

 
4.4 Kombination av fast lön och rörlig lön 
 
Knutsson har inte provat att ha en kombination av fast lön och rörlig lön, men hon har hört 
talas om löneformen. Hon har även hört om andra mäklarkontor som börjat mer och mer med 
denna typ av löneform. Är det fler som börjar kräva denna löneform får hon vara öppen för 
förslag. Just nu äger Knutsson ett litet kontor och därför har denna löneform inte blivit aktuell 
men kan bli det i framtiden. Bjering förklarar däremot att de har en variant av en kombination 
av fast lön och rörlig lön. Hos dem har de nämligen en avräkning på mäklarnas provision. 
Denna avräkning kallas för innestående pengar. Detta innebär att mäklarna inte tar ut hela sin 
provision som lön utan en del av provisionen blir till innestående pengar. Detta system 
möjliggör för mäklarna att ta ut de innestående pengarna längre fram och under perioder där 
de inte tjänar mycket.  
 
Bjering erbjuder även en annan variant av en kombination av fast lön och rörlig lön. Han och 
de andra delägarna erbjuder nämligen sina nyanställda mäklare en fast lön på 20 000 kronor i 
ett år, samtidigt som de nyanställda ändå arbetar på provision. Det fungerar på så sätt att om 
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den nyanställda tjänar en provision på 19 000 kronor får den ut dessa pengar samtidigt som 
företaget ger 1000 kronor för att det sammanlagt ska bli 20 000 kronor. Däremot uteblir den 
fasta lönen om den nyanställda exempelvis tjänar 35 000 kronor. Det är alltså endast om den 
nyanställda inte tjänar något alls eller tjänar mindre än den fasta lönen som företaget betalar ut 
fast lön upp till 20 000 kronor.  
 
Magnusson förklarar att utöver att erbjuda löneformen ren provision erbjuder de även ett så 
kallat trygghetspaket. Trygghetspaketet innebär att mäklaren får ut en lägre provision 
samtidigt som företaget har en pott för denna mäklare på 60 000 kronor per år. Dessa 60 000 
kronor används för att stötta upp mäklaren i de fall han eller hon tjänar mindre än 20 000 
kronor i månaden. Exempelvis om en mäklare tjänar noll kronor en månad får den 20 000 
kronor i lön av företaget från potten på 60 000 kronor. Om denna mäklare nästa månad sedan 
säljer för 15 000 kronor får den 5000 kronor av företaget från potten och så vidare. Sedan om 
denna mäklare inte kommer igång finns det risk att dennes pott på 60 000 kronor tar slut. 
Tanken är dock att denna pott ska räcka ett helt år. För tillfället är det ingen av Magnussons 
anställda som har valt denna löneform. Anledningen är att de hellre vill tjäna de extra 
pengarna som de kan få av en högre provision. Utöver detta trygghetspaket erbjuder 
Magnusson och den andra delägaren bonus om mäklarna tjänar över vissa specifika summor 
per år. Exempelvis om de säljer för två miljoner kronor får de 10 000 kronor i slutet av året.  
 
Bjering menar att deras system med innestående pengar ger en trygghet. Det går självklart att 
mäklarna sparar pengar privat för sämre tider, men Bjering menar att det ändå är säkrare att 
veta att det finns pengar i företaget som mäklarna inte tagit ut. Bjering förklarar vidare att 
sedan år 1996 har ingen slutat på deras företag utan det har bara tillkommit nya, och han tror 
att det beror på just det här systemet som fungerar som en buffert. Detta system ska Knutsson 
kanske också börja med redan nästa år. Hon förklarar att hon då ska prova att hålla inne lite av 
hennes anställdas intjänade pengar varje månad så att de kan ta ut dessa pengar under perioder 
när de inte tjänar lika bra. Magnusson säger att det har efterfrågats av mäklare att ha en viss 
trygghet, och på grund av detta erbjuder de en kombination. Det så kallade trygghetspaketet 
har de därför utvecklat för att attrahera nya mäklare.  
 
Knutsson menar att en kombination kan vara bra när mäklare befinner sig i olika 
livssituationer. Hon menar att en yngre mäklare kanske kan tycka att det är bra med ren 
provision medan en mäklare som har familj, hus och liknande inte tycker det är lika bra med 
ren provision. Bjering menar att nackdelen med provision kan minskas med en kombination 
av fast och rörlig lön. Han förklarar att vid ren provision kan mäklarna i värsta fall inte få ut 
någon lön alls, men om det istället finns en fast del blir det tryggare. Deras system med de 
innestående pengarna minskar risken, men om det går dåligt i flera månader tar de 
innestående pengarna slut till sist.  Bjering menar även att deras nyanställda ändå anstränger 
sig även om de har en trygghet. Bjering tror att det beror på att de ändå arbetar på provision 
vilket innebär att de har möjlighet att tjäna mer än 20 000 kronor. Deras system ger den 
nyanställda en trygghet samtidigt som de motiveras av provisionen. “Våra mäklare anstränger 
sig ändå, absolut, även om de har en trygghet. De har ju sin provisionslön, så de har ändå 
möjlighet till att tjäna väldigt bra med pengar bara de anstränger sig och är duktiga” (Bjering, 
personlig kommunikation, 10 april, 2014). 
 
Knutsson tror att anledningen till att kombination av fast lön och rörlig lön sällan förekommer 
i branschen är för att det är en svår löneform. Hon förklarar att det är svårt att veta hur stor del 
som ska vara fast och hur stor del som ska vara rörlig. Hon menar också att hon som ägare 
måste ta ställning till om det ska göras samma fördelning mellan fast lön och rörlig lön på alla 
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mäklare eller om det ska vara olika beroende på individ, vilket hon menar inte är lätt att veta. 
Sedan anser Knutsson att om en mäklare har hundra procent provision och en annan mäklare 
har en kombination ska den som har ren provision också tjäna mest, och inte den mäklare som 
har en kombination. Annars blir det orättvist att den mäklare som har kombination får ut mer i 
lön på grund av den fasta delen än den som har ren provision. 
 
Bjering vet inte varför en kombination av fast lön och rörlig lön sällan förekommer i 
branschen. Däremot menar han att deras system med innestående pengar är ett väldigt bra 
system. Han har även diskuterat med kollegor i branschen om just detta, men han själv tror att 
olika löneformer fungerar olika beroende på kontor. Bjering tror att det kan vara så att en 
kombination helt enkelt inte fungerar hos alla företag. Dessutom tror han att branschen inte är 
vana med en kombinationslön. Bjering menar däremot att alla egentligen har en möjlighet att 
erbjuda en kombination av fast och rörlig lön. Det beror helt enkelt på hur mycket mäklarna 
tar ut i lön. Mäklarna får då tjäna mer än vad de tar ut i lön för att de ska kunna samla på sig 
en buffert, det beror helt enkelt på hur stor månadslön varje mäklare vill ha menar Bjering.  
 
Magnusson förklarar att ur ägarsynpunkt är det mycket mindre risk med att inte ha fasta 
utgifter, och på grund av detta förekommer en kombination av fast lön och rörlig lön sällan 
enligt honom. Han menar att vissa ägare kanske inte har råd att erbjuda en kombination även 
om de har en vilja till det. Magnusson menar vidare att mäklarbranschen är en bransch som är 
lite gammalmodig på så sätt att det är en vana med provision. Detta gör att vissa ägare kanske 
tänker att “varför ska jag erbjuda en kombination när ingen annan gör det och därmed ta 
större risk?” (Magnusson, personlig kommunikation, 9 april, 2014). Magnusson har dock sett 
fördelarna med en kombination när de valt att erbjuda denna löneform till sina anställda, det 
vill säga att de i och med detta blir en attraktivare arbetsgivare.  

 
4.5 Ersättning enligt fastighetsmäklarlagen 
 
Lagen om ersättning har inte påverkat Knutssons val av löneform, men det har länge varit 
tradition med provision i branschen. Hon förklarar att det även pågår mycket prat om det, till 
exempel att det är tufft för nya mäklare med ren provision. Även Bjering menar att lagen inte 
har påverkat hans och de andra delägarnas val av löneform. De har valt provision eftersom det 
är kutym i branschen och även för att mäklarna vill det. Bjering menar att mäklarna tjänar helt 
enkelt mer pengar med provision. Magnusson hade ingen koll på lagen om ersättning, men 
han menar också på att den ursprungliga löneformen som är provision är av tradition, och att 
denna tradition säkert grundar sig i lagen.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens analys. I analysen jämförs vår empiri med den 
teoretiska referensramen. Analysen är strukturerad utifrån de tre löneformerna, fast lön, 
rörlig lön samt kombination av fast lön och rörlig lön.  

 

5.1 Fast lön 
 
Knutsson, Bjering och Magnusson menar att fast lön inte är lika motiverande som rörlig lön. 
Enligt Knutsson anses fast lön inte vara motiverande för anställda om den används under en 
längre period. Det hon menar är att de anställdas prestationsförmåga inte når sin allra högsta 
nivå. Istället kan resultatet av fast lön bli att anställda blir lata. Likt Knutsson menar Johnsen 
och Storm (1998) att fast lön påverkar latheten genom att anställda koncentrerar sig på det 
som är mest behagligt att sälja. Bjering och Magnusson hävdar att mäklare med fast lön inte 
säljer lika mycket som de hade gjort om de arbetat på provision. Likt Bjering och Magnusson 
hävdar Coughlan och Sen (1989) att fast lön inte uppmuntrar en försäljare till att sälja mycket. 
Magnusson menar vidare att fast lön inte motiverar mäklare att ta tag i arbetet eftersom de 
kommer få ut en lön oavsett prestationen. Till skillnad från Magnusson menar Manthei och 
Mohnen (2013) att fast lön kan motivera en individ till att anstränga sig på arbetet. Manthei 
och Mohnen (2013) förklarar däremot att för att detta ska vara möjligt måste den fasta lönen 
vara antingen relativt låg eller väldigt hög. 
 
Knutsson och Magnusson menar att fast lön kan fungera utan att prestationsförmågan 
påverkas. Knutsson påstår att vissa mäklare kan prestera bra utan att lönen är beroende av 
deras prestation. Hon menar därför att hon skulle kunna tillåta en fast lön för den mäklare som 
gör bra ifrån sig ändå. Magnusson menar också att det är väldigt individuellt vad en mäklare 
motiveras av. Han ser nämligen en möjlighet att vissa mäklare kan prestera bättre då de har en 
trygghet. Även Ghazanfar (2011) påstår att fast lön kan ha en koppling till motivation. 
Ghazanfar (2011) menar att den anställdas motivation ökar i de fall han eller hon är nöjda 
med den fasta lönen. Dock menar Grauers et al. (2011) att om en mäklare får ut en fast lön 
oberoende av att en överlåtelse sker eller inte strider det mot god fastighetsmäklarsed. Melin 
(2007) förklarar att anledningen till detta är för att mäklarens incitament att lyckas med 
förmedlingen då faller bort. Däremot strider det inte mot god fastighetsmäklarsed om den 
fasta lönen är beroende av att en överlåtelse sker (Melin, 2007).  
 
Fördelen med fast lön enligt Bjering är att det ger en trygghet för nyanställda eftersom det tar 
tid för dem att komma igång med försäljningen. Även Madhani (2011) menar att fast lön 
minskar en individs osäkerhet kring lönen. Madhani (2011) förklarar vidare att fast lön ökar 
de anställdas lojalitet mot företaget. Buchenroth (2006) menar däremot att trots tryggheten 
fungerar inte fast lön när företaget vill behålla de individer som presterar bättre än andra 
eftersom dessa individer inte motiveras av den fasta lönen.  
 
Nackdelen med fast lön är att det inte gynnar företaget menar Magnusson och Knutsson. 
Magnusson anser att det finns hög risk att företaget inte täcker sina kostnader om mäklaren 
inte säljer någonting. Fast lön är nämligen en fast kostnad för företaget och om mäklarna inte 
säljer något kan de fasta kostnaderna inte täckas. Knutsson menar att för kunna erbjuda fast 
lön måste mäklarna sälja tillräckligt så att de fasta kostnaderna kan betalas. Även Madhani 
(2009) nämner att med en fast lön är det svårt att förutse hur väl den anställda kommer att 
sälja eftersom lönen i det fallet inte är kopplad till prestationen. Johnsen och Storm (1998) ser 
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däremot fördel med de fasta kostnaderna som företaget får med att erbjuda fasta löner. 
Johnsen och Storm (1998) menar nämligen att företaget har lättare att uppskatta sina 
kostnader om de på förhand vet vilka kostnader som de har.  
 
Knutsson förklarar att en nyanställd som har fast lön inte fokuserar så mycket på försäljningen 
men att det inte beror på den fasta lönen. Hon menar att det istället beror på att den anställda 
mäklaren fokuserar på att lära sig arbetet snarare än att sälja. Dock menar Madhani (2011) att 
det är just den fasta löneformen som gör att anställda inte fokuserar på att sälja. Madhani 
(2011) hävdar nämligen att de anställda som har fast lön lägger mer fokus på service än på 
företagets intäkter eftersom den fasta lönen inte motiverar de till att sälja. Magnusson å andra 
sidan har inte upplevt att de nyanställda som har fast lön fokuserar på andra aspekter än att 
sälja. Han menar att mäklaryrket är ett säljyrke vilket betyder att mäklarna måste lägga fokus 
på försäljningen.  
 

5.2 Rörlig lön 
 
Enligt Knutsson, Bjering och Magnusson anses en rörlig löneform vara motiverande. 
Knutsson hävdar att mäklare som har rörlig lön anstränger sig mycket eftersom deras lön är 
beroende av deras prestation. Även Ariely et al. (2009) påstår att rörlig lön höjer 
ansträngningen och produktiviteten just för att lönen baseras på anställdas prestation. Även 
Lindblom (1996) hävdar att företag som har lön baserad på anställdas prestation ökar 
anställdas resultat just för att de anställda själva har möjlighet att påverka lönen. Bjering 
förklarar att rörlig lön gör mäklarna nöjda och glada då de har möjlighet att tjäna mer pengar, 
och Magnusson menar att rörlig lön är en drivkraft på så sätt att mäklarna har en vilja att få in 
nya affärer. På liknande sätt som Magnusson jämför Frick (2004) rörlig lön med en morot för 
framtiden då den anställda motiveras till att prestera bättre hela tiden. Likt Knutsson, Bjering 
och Magnusson menar Johnsen och Storm (1998) att rörlig lön anses vara motiverande 
eftersom denna typ av löneform får den anställda att anstränga sig. Madhani (2009) hävdar att 
rörlig lön till skillnad från fast lön ökar den anställdas motivation och prestation.  
 
Magnusson menar att rörlig lön inte bara behöver vara motiverande utan den kan också 
påverka mäklarna negativt. Han menar att vissa mäklare inte känner sig motiverade av en 
rörlig lön utan att de snarare känner negativ press på att hela tiden prestera. Magnusson 
förklarar att det kan gå så långt att mäklaren går in i väggen och slutar. Även Bjering och 
Knutsson menar att konsekvensen av den negativa pressen blir att det finns risk att mäklarna 
slutar. Trots nackdelar med rörlig lön menar Carlsson (2001) att införande av rörlig lön 
innebär att anställda är villiga att acceptera riskerna med löneformen just för att de har 
möjlighet att tjäna bättre. Ytterligare nackdel med rörlig lön är enligt Magnusson att det finns 
risk att mäklarna sätter kundernas behov i andra hand. På liknande sätt påstår Madhani 
(2011)  att rörlig lön uppmuntrar till den snabbaste och lättaste försäljningen vilket gör att den 
anställda endast fokuserar på att öka sina intäkter. Magnusson säger även att en annan nackdel 
med rörlig lön att anställda inte känner sig trygga. Även Johnsen och Storm (1998) menar att 
konsekvensen av rörlig lön är att den skapar stor otrygghet samt osäkerhet kring anställdas 
lön.  
 
Knutsson har tidigare erfarenhet av gruppbaserad provision. Knutsson förklarar att denna 
gruppbaserade provision gjorde att vissa mäklare arbetade mer än andra, vilket ledde till 
orättvisa och dålig stämning. Knutsson menar även att en gruppbaserad provision kan göra att 
vissa anställda aldrig kommer igång med försäljningen. Likt Knutsson menar Madhani (2009) 
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att en gruppbaserad rörlig lön inte är bra eftersom den kan leda till lägre effektivitet bland 
anställda samt ge en minskning i motivationen. Merchant och Van der Stede (2007) förklarar 
att gruppbelöningar inte fungerar så bra som incitament och motivation för önskade 
prestationer. Dessutom kan vissa medlemmar i gruppen glida med och inte bidra så mycket 
men ändå få belöning baserat på de andra gruppmedlemmarnas prestation (Merchant & Van 
der Stede, 2007). Zumpano et al. (2009) hävdar vidare att gemensam provision inte lockar 
produktiva mäklare.  
 
En stor fördel med den rörliga lönen menar Magnusson är att företaget inte utsätts för stora 
risker. Han förklarar att rörlig lön är en rörlig kostnad, vilket betyder att när mäklarna inte 
säljer så mycket blir det samtidigt lägre lönekostnader. Detta menar Magnusson minskar 
risken för företaget att gå i konkurs. Carlsson (2001) menar att anledningen till att företag 
använder rörlig lön är för att det motiverar anställda samtidigt som företagets lönsamhet ökar, 
och denna lönsamhet påverkar företagets framtid. Madhani (2009) menar att rörlig lön binder 
samman den anställdas intressen med arbetsgivarens intressen genom att företaget kan 
upprätthålla kostnadskontroll samtidigt som det ökar de anställdas prestationer. Systemet med 
rörlig lön är lätt att förstå då hela lönen beror på försäljningen och även kostnaden per såld 
enhet är lätt att räkna ut (Johnsen & Storm, 1998).  
 
Knutsson och Magnusson upplever att rörlig lön kan påverka stämningen och konkurrensen i 
gruppen. Båda två menar att stämningen och konkurrensen beror på hur mycket mäklarna har 
att göra. De förklarar att stämningen blir sämre och konkurrensen större då mäklarna inte har 
så mycket att göra och tvärtom. Dock menar Bjering att han inte upplever att rörlig lön på 
något sätt påverkar stämningen eller konkurrensen i gruppen. Enligt Lindblom (1996) är syftet 
med rörlig lön att belöna goda resultat och kvaliteter och inte att skapa konflikt eller känna 
slit. Lindblom (1996) förklarar vidare att syftet med rörlig lön är att öka lagkänslan. Chinloy 
och Winkler (2012) menar å andra sidan att rörlig lön inte bidrar till lagarbete och 
sammanhållning. 
 

5.3 Kombination av fast lön och rörlig lön 
 
Bjering och Magnusson erbjuder sina anställda mäklare egna varianter av kombination av fast 
lön och rörlig lön. Både Bjering och Magnusson tillämpar ett system där mäklarna arbetar på 
provision men om mäklaren tjänar mindre än 20 000 kronor under en månad får den ut en fast 
lön för att komma upp i 20 000 kronor. Om mäklaren istället tjänar mer än 20 000 kronor med 
hjälp av provisionen uteblir den fasta lönen. En kombination av fast lön och rörlig lön är dock 
enligt Carlsson (2001)  när den anställda har ett garanterat belopp varje månad oberoende av 
försäljningen, och sedan läggs det på ytterligare ett belopp som är baserad på prestationen. 
Den rörliga delen i kombinationslönen är helt enkelt ett extra belopp enligt Carlsson (2001) 
till skillnad från det system som Bjering och Magnusson tillämpar.  
 
Bjering menar att deras typ av kombinationslön motiverar anställda trots att de har fast lön 
som en trygghet. Han menar att hans anställda motiveras i och med att de ändå har möjlighet 
att tjäna mer än 20 000 kronor. Även Johnsen och Storm (1998) samt Madhani (2009, 2011) 
menar att en kombination av fast lön och rörlig lön ger anställda trygghet samtidigt som de 
presterar bra på grund av att de motiveras av den rörliga delen. Magnusson förklarar vidare att 
ingen av hans anställda mäklare har valt en kombination och han menar att det beror på att de 
istället vill ha möjlighet att tjäna mer pengar genom ren provision.  
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Bjering, Knutsson och Magnusson är ense om att en kombination av fast lön och rörlig lön har 
en koppling till trygghet. Bjerings system med de innestående pengarna har ett syfte att skapa 
en trygghet för mäklarna under perioder då de inte tjänar mycket. Konsekvensen av detta 

hävdar Bjering är att ingen mäklare på deras kontor har slutat sedan arton år tillbaka. 
Knutsson använder för tillfället inte någon typ av kombinationslön men hon har planer på att 
börja likt Bjering med innestående pengar. Hon har planer på att införa detta system på grund 
av att hon vill ge sina anställda mäklare en trygghet samtidigt som de fortfarande motiveras av 
den rörliga delen. Även Johnsen och Storm (1998) hävdar att en kombination ger en 
grundtrygghet för den något osäkre samtidigt som den duktiga anställda ges möjlighet att 
tjäna mer. Magnusson menar att anledningen till att han erbjuder en kombination är för att 
trygghet är något som har efterfrågats av mäklare. Samtidigt menar Merchant och Van der 
Stede (2007) att ju större del av lönen som är rörlig desto mer motiveras den anställda till att 
prestera och uppnå företagets resultatmål. Detta system menar Merchant och Van der Stede 
(2007) gör att den anställde fortfarande motiveras av lönen även om den har en fast del som 
en trygghet.  
 
En stor nackdel med en kombination av fast lön och rörlig lön är enligt Knutsson att det är en 
svår löneform att använda. Hon förklarar att det är svårt att veta hur stor del som ska vara 
rörlig och hur stor del som ska vara fast. Även Burke och Hsieh (2006) samt Johnsen och 
Storm (1998) påstår att den största nackdelen med kombinationslön är att den är komplicerad 
att förstå och svår att beräkna. Knutsson menar vidare att det är svårt att veta om alla mäklare 
ska ha samma fördelning mellan den fasta och den rörliga delen. Detta är något som även 
Madhani (2013) diskuterar kring. Madhani (2013) menar nämligen att det bör finnas en 
optimal balans mellan den rörliga och den fasta delen. Dock är denna optimala balans 
individuell, vilket betyder att en nyanställd kanske motiveras mer av att lönen har en större 
del som är rörlig, medan en person som har arbetat i flera år motiveras mer av att ha en större 
del som är fast. Magnusson å andra sidan anser att fasta utgifter är en nackdel för företaget 
och att det är på grund av detta som en kombinationslön inte är vanlig i mäklarbranschen.  
 
Bjering hävdar att han tror att mäklarbranschen inte är vana med en kombinationslön. 
Magnusson menar vidare att mäklarbranschen är en bransch som är lite gammalmodig på så 
sätt att det är en vana med provision. Samtidigt förklarar Melin (2007) att en kombinationslön 
får bedömas som en provisionsbaserad lön enligt fastighetsmäklarlagen.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats. Problemformuleringen som återfinns i 
inledningen besvaras. Vidare för vi en diskussion kring våra slutsatser. Till sist ger vi förslag 
till vidare forskning.  

 

6.1 Svar på problemformulering 
 
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva olika löneformer som idag förekommer i 
fastighetsmäklarbranschen och förstå hur de påverkar motivationen ur ledningens perspektiv. 
Syftet har även varit att se vilka fördelar och nackdelar som finns med att erbjuda dem. Det 
praktiska bidraget har varit att beskriva löneformerna och se vilka fördelar och nackdelar som 
finns med dem. Det teoretiska bidraget har varit att förstå hur ledningen kan påverka 
mäklarnas motivation med löneformerna. För att uppnå det teoretiska bidraget blev vår 
problemformulering: 
 
Hur kan ledningen påverka fastighetsmäklarnas motivation med olika löneformer? 
 
Genom vår teoretiska referensram och empiri har vi studerat de olika löneformerna. Eftersom 
problemformuleringen går ut på att ta reda på hur ledningen kan påverka fastighetsmäklarnas 
motivation med olika löneformer besvaras frågan under respektive löneform här nedan. Vi vill 
vidare poängtera att våra slutsatser är baserade på de svar vi fått från respektive företags 
respondenter, och därför går inte slutsatserna att generalisera för att gälla hela 
fastighetsmäklarbranschen.  
 
Fast lön 
Ledningen på samtliga mäklarkontor som vi har intervjuat betonar att fast lön inte är lika 
motiverande som rörlig lön då anställda mäklare oavsett sin prestation ändå får ut en lön. Vi 
har genom vår uppsats fått uppfattningen av att ledningen ser en risk med fast lön, och risken 
är att deras mäklare blir lata istället för att prestera sitt bästa och att de därför inte tar tag i 
arbetet. Utifrån vår analys har vi fått ett intryck av att ledningen anser att deras anställda 
mäklare inte säljer lika mycket som de hade gjort med en rörlig lön, och anledningen till detta 
är för att mäklarna kommer få ut en lön oavsett hur mycket de säljer. 
 
Samtidigt har två av tre mäklarkontor visat att fast lön i vissa fall kan ha en koppling till 
motivation. I de fall ledningen kan göra att mäklarna känner motivation med en fast lön är när 
lönen är relativt låg eller väldigt hög, samt när mäklarna känner sig nöjda och trygga. Vår 
undersökning visar också att ledningen kan använda fast lön för att motivera sina anställda 
mäklare när lönen är beroende av att en överlåtelse sker. Vår undersökning visar vidare att 
ledningen menar att det är väldigt individuellt om en mäklare känner sig motiverad av en fast 
lön eller inte. 
 
Rörlig lön 
Ledningen på de mäklarkontor vi intervjuat menar på att rörlig lön till största del är 
motiverande. Detta för att deras mäklare då har möjlighet att påverka sina löner genom sina 
prestationer. Genom att ledningen kopplar lönen till mäklarnas prestation kan de få ett resultat 
där mäklarna anstränger sig mer. Ledningen på samtliga mäklarkontor vi intervjuat anser 
rörlig lön vara en drivkraft för mäklare på så sätt att de har en vilja att få in nya 
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förmedlingsuppdrag och därmed möjlighet att tjäna mer pengar vilket i slutändan gynnar 
företaget. 
 
Samtidigt visar vår undersökning att rörlig lön inte alltid behöver vara motiverande utan kan 
även ge negativa konsekvenser. Ledningen på mäklarkontoren vi intervjuat förklarar negativa 
konsekvenser som att vissa mäklare kan känna en negativ press på grund av att ständigt 
behöva prestera bra, som i slutändan kan leda till att de slutar. Att anställda slutar missgynnar 
därmed företaget. Ledningen på en av tre mäklarkontor i vår undersökning visar även att en 
gruppbaserad rörlig lön inte är motiverande. Detta för att duktiga mäklare kan tappa 
motivationen då de måste dela sina pengar med andra mäklare som bara har glidit med. 
 

Kombination av fast lön och rörlig lön 
Vår undersökning har visat att kombination av fast lön och rörlig lön motiverar anställda 
mäklare enligt ledningen på de kontor som vi har intervjuat. Ledningen på två av tre 
mäklarkontor som vi intervjuade använder egna varianter av kombinationslön där mäklarna 
arbetar på provision, men om de inte kommer upp i 20 000 kronor under en månad får de fast 
lön för att komma upp i 20 000 kronor. Denna löneform menar ledningen ger 
trygghet samtidigt som mäklarna kan påverka sin lön med den rörliga delen. Ur vår 
undersökning har vi även tagit reda på att anledningen till att kombination av fast lön och 
rörlig lön används av ledningen är för att trygghet efterfrågas inom fastighetsmäklarbranschen 
samtidigt som mäklarna fortfarande kan bli motiverade av den rörliga delen. 
 
Ledningen på en av tre mäklarkontor använde även ett system med innestående pengar, och 
denna löneform är också motiverande på så sätt att mäklarna arbetar på provision och att de 
endast får ut pengar de sparat i företaget om de inte tjänat tillräckligt under en månad.  På 
detta sätt finns fortfarande motivation i och med provisionen, men även en trygghet i form av 
innestående pengar. 
 
Utifrån vår analys är vår uppfattning att anledningen till att kombination av fast lön och rörlig 
lön inte förekommer så ofta i den här branschen är för att den är svår att beräkna och förstå. 
Detta för att det är svårt för ledningen att veta om alla anställda mäklare ska ha samma 
fördelning mellan den fasta delen och den rörliga delen i lönen. Vår undersökning visar att 
fördelningen är individuell då olika mäklare motiveras på olika sätt. Ena mäklaren kan 
motiveras genom att ha en större trygghet medan andra mäklare motiveras då deras lön för det 
mesta beror på deras prestation. 
 

6.2 Slutdiskussion             
 
Våra egna åsikter efter att ha skrivit denna uppsats är att de löneformer som beror på anställda 
mäklares prestationer fungerar bättre för ledningen på de kontor vi intervjuat än de löneformer 
som inte beror på prestation. Vår uppfattning är att en helt fast lön inte lämpar sig i den här 
branschen på grund av att mäklaryrket är ett säljyrke och med en fast lön anser vi att en 
mäklare inte kommer motiveras till att sälja. Sedan om mäklare inte säljer får ledningen och 
deras företag inte in de intäkter de behöver för att driva företaget. Däremot tror vi att fast lön 
kan användas av ledningen om den är beroende av att en överlåtelse sker. Då har mäklaren 
fortfarande ett incitament att sälja, för om den inte säljer får den inte ut den fasta lönen.  
 
Rörlig lön har varit en tradition i den här branschen. Med tanke på att den här typen av 
löneform har funnits så länge betyder det att den fungerar. Fastighetsmäklaryrket är ett 
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säljyrke då den anställda mäklaren måste anstränga sig för att sälja objekt. För att kunna 
anstränga sig behöver den anställda känna motivation och den löneformen som ledningen kan 
använda för att motivera enligt oss är rörlig lön då den är beroende av prestationen. 
 
En kombinationslön tycker vi är en bra löneform för ledningen att använda i 
mäklarbranschen, speciellt de egna varianterna av kombinationslön som vi har stött på. Vi 
tycker det är spännande att mäklarbranschen håller på att utvecklas och att det förekommer 
andra typer av löneformer än de mer traditionella som ren provision och fast lön. De nya 
typerna av kombinationslön som vi har lärt oss mer om fungerar som motivation, vilket vi 
tycker är viktigt i den här branschen. Samtidigt fungerar de som en trygghet vilket vi förstått 
har efterfrågats i branschen. Vår uppfattning är att de här nya kombinationslönerna lämpar sig 
väldigt bra i branschen, och dessutom blir både ledningen och mäklarna nöjda i och med att 
lönen fungerar som motivation men också som en trygghet.  
 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Vår uppsats berörde en löneform som var en kombination av fast lön och rörlig lön. Den 
teoretiska uppfattningen av denna löneform skilde sig från den som används på de 
mäklarkontor vi intervjuade. Två av tre mäklarkontor som vi intervjuade använde egna 
versioner av kombinationslön som de själva hade utformat. Utifrån detta tycker vi att det hade 
varit intressant att undersöka nya löneformer som förekommer i branschen skapade av 
ledningen på företagen. 
 
Vi fokuserade på olika löneformer som motivationsfaktor i vår uppsats men under våra 
intervjuer fick vi höra att det bland annat används olika tävlingar för att motivera anställda. 
Därför kan förslag till vidare forskning även vara att undersöka andra motivationsfaktorer 
som kan användas inom fastighetsmäklarbranschen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande:      

• Vilken ledningsposition har du?  
• Vem bestämmer löneformen hos er, och hur bestäms den? 
• Vet ni om att det finns en fastighetsmäklarlag som behandlar mäklares 

ersättningsform? Har det styrt ert val? 
• Vilken löneform använder ni idag på ert kontor? Varför just den? 

 
Rörlig lön:  

• Fördelar och nackdelar med rörlig lön? 
• Hur tycker du som ledare att stämningen är på kontoret? (samarbetar ni? känner 

konkurrens? trygghet?) 
• Tror du att dina medarbetare känner sig motiverade av en rörlig löneform, varför? 

(eller skulle känna sig) 
• På vilka fler sätt, förutom att motivera, påverkar rörlig lön dina medarbetare? (eller 

skulle kunna påverka?) 
 
Fast lön:  

• Fördelar och nackdelar med fast löneform? 
• Tycker du att fast lön lämpar sig inom den här branschen? 
• Varför tror du att fast lön förekommer så sällan inom den här branschen? 
• Har du upplevt att fast lön fokuserar på andra aspekter till skillnad från rörlig lön? 
• Tror du att fast lön påverkar dina medarbetares motivation på något sätt, på vilket sätt? 

(eller skulle kunna påverka) 
 
Kombination: 

• Fördelar och nackdelar med den typen av löneform? 
• Varför tror du att en kombinerad löneform förekommer så sällan? 
• Tror du att det kan vara bra med en viss trygghet förutom provision?  
• Tror du att ett garanterat belopp påverkar motivationen på något sätt, på vilket sätt? 

(eller skulle kunna påverka) 
 
Avslutande: 

• Utifrån ditt perspektiv, vilken löneform tycker du lämpar sig inom den här branschen 
och just för dina medarbetare och ditt kontor? 

• Är du nöjd med löneform du erbjuder dina medarbetare? 
• Har du funderat på att eventuellt byta löneform, om Ja, till vilken? och varför? 
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