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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Institutionen för ekonomi och IT, 
Högskolan Väst, Internredovisning, Vårterminen 2013. 
 
Titel:   Belöningar, motivation och fastighetsmäklare 
Författare: Glayol Rouzveh och Rebecka Sandin 
 
Trots den ostabila lönen som oftast utgörs i form av provision, väljer många att arbeta 
som fastighetsmäklare. Statistiken visar att antalet fastighetsmäklare ökar för varje år 
som går och inte en enda gång under dessa år visar det motsatsen. I och med det riktar 
sig studien mot om det är belöningssystem som motiverar fastighetsmäklare i 
slutändan eftersom de fortsätter vara verksamma inom branschen. Det finns två typer 
av belöningar som vi kan utgå ifrån, dessa är finansiella och icke-finansiella 
belöningar. Finansiella belöningar består av provision, lön och olika typer av 
förmåner samtidigt som de icke-finansiella innebär uppskattning, beröm eller 
kundnöjdhet. Motivation är dock lite mer svår tolkad eftersom det är ett bredare 
begrepp, men det kan ses som något som driver en individ till att prestera eller utföra 
något. I och med det finns det mycket olika faktorer som skulle kunna påverka en 
fastighetsmäklares motivation och därför vill vi i denna studie ta reda på om 
belöningssystem verkligen håller som grund för motivationen. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar fastighetsmäklare i 
sitt arbete eftersom deras lön främst är provisionsbaserad. Vi vill även undersöka om 
det finns andra belöningar utöver provisionen som får en mäklare att vilja fortsätta 
vara verksam inom branschen eftersom belöningssystem innefattar både finansiell och 
icke- finansiell belöning. Kvalitativ undersökningsmetod har använts på tre olika 
fastighetsbyråer, där intervjupersonerna består av tre chefer, en på varje fastighetsbyrå 
samt sju aktiva fastighetsmäklare.  
 
Genom att tillämpa tre teorier om motivation, har arbetet fått en bra grund för hur 
analysen sedan utformat sig. De tre teorierna som uppsatsen tar upp är Maslows 
behovshierarki, McClellands behovsteori och Herzbergs tvåfaktorteori. Dessa utgör 
en stabil grund för våra analyser som vi har tagit fram genom att tillämpa empirin där 
fastighetsmäklarna menar att båda belöningarna motiverar, men där en utav dem har 
en större påverkan. 
 
Det som framkommit av denna studie är att fastighetsmäklare motiveras framförallt 
av sin provision eftersom det är den enda lönen de får. Dock finns det andra icke-
finansiella faktorer som kan påverka så som nöjda kunder, men i slutändan går det 
inte att jämföras med pengarna då det är den största drivande faktorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Bachelor Thesis in Business Administration, Department of Finance and IT, 
Högskolan Väst, Management Accounting, Spring 2013. 
 
Title:   Rewards, motivation and real estate agents 
Author:   Glayol Rouzveh and Rebecka Sandin 
 
Despite the unstable salary that usually is in the form of commission, many people 
choose to work as real estate agents. Statistics show that the number of real estate 
agents is increasing every passing year, and not once during these years show the 
opposite. Considering this, this paper is directed towards if there is a reward system 
that motivates realtors in the end because they continue to be active in the industry. 
There are two types of rewards that we can relate to, these are financial and non-
financial rewards. Financial rewards consist of commissions, salaries and various 
benefits while non-financial means appreciation, praise or satisfaction. Motivation, 
however, is a little more difficult to interpret because it is a broader concept, but it can 
be seen as something that drives an individual to perform or accomplish something. 
With that, there are different factors that could influence a real estate agents 
motivation and therefore we want in this study to find out if a reward system really is 
the basis for motivation. 
 
The purpose of this study is to examine what it is that motivates realtors in their work 
because their wages are primarily commission-based. We also want to investigate 
whether there are other rewards in addition to the commission that a broker may want 
to continue to be active in the industry since the reward system includes both financial 
and non-financial reward. Qualitative research method was used in three different 
agencies, where interviewees comprised of three directors, one on each agency and 
seven active Realtors. 
 
By applying three theories of motivation, work has been a great foundation for the 
analysis then formed itself. The three theories that paper takes up the Maslow's 
hierarchy of needs, McClelland's needs theory and Herzberg's twofactortheory. These 
are a solid basis for our analyzes we have developed through the application of 
empirical data which real estate agents believe that both the rewards justify, but one 
of them has more impact than the other. 
 
The conclusion of this study is that real estate agents are mainly motivated by their 
commission because that is their only income. But there are also other non-financial 
factors, like satisfied customers that can have an affect. In the end though, it can not 
be compared with the money, because that is the biggest motivating factor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Det har varit en lärorik period där vi har lärt oss mycket om 
fastighetsmäklarbranschen samt hur belöning och motivation förhåller sig till 
varandra. Genom tre års studier samt genom denna uppsats, har vi utvecklats både 
kunskapsmässigt och personlighetsmässigt.  

Vidare vill vi tacka intervjupersonerna på Fastighetsbyrån, Erik Olsson och Svensk 
Fastighetsförmedling i centrala Göteborg för deras tid samt att de gett oss värdefull 
information för vår uppsats. Vi vill även tacka vår handledare Ann-Christine 
Mjölnevik för den hjälpen vi har fått under uppsatsens gång.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till oss själva, utan varandras stöd och idéer hade 
denna uppsats inte varit möjlig.  

 

Göteborg 27/5-2013  

 

Rebecka Sandin     Glayol Rouzveh  
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel ges en inblick av bakgrunden till uppsatsen. Vi 
introducerar det problem som vi valt att undersöka genom att ge en kort inblick 
med en problembakgrund följt av en problemdiskussion kring ämnet. Vidare 
framställs problemformuleringen samt syftet med studien och dess avgränsningar. 

1.1. PROBLEMBAKGRUND 
”Fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar bl.a. fastigheter och 
bostadsrätter. Fastighetsmäklaren får normalt betalt i form av viss procent på 
köpeskillingen (provision). Regler om fastighetsmäklare finns i bl.a. 
fastighetsmäklarlagen. I denna stadgas bl.a. att fastighetsmäklare ska vara 
registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden samt vilka skyldigheter mäklare har mot 
både säljare och köpare.” (Nationalencyklopedin, 2013). 
 
Trots en riskabel marknad och en ostabil lön som oftast utgår i form av provision, 
väljer många att arbeta inom yrket fastighetsmäklare. Statistiken visar att antalet 
registrerade fastighetsmäklare ökade med 45,1 % från år 2002 till år 2012 
(Fastighetsmäklarinspektionen, 2013). Inte en enda gång under dessa år visar 
statistiken på minskning, vilket är ofattbart eftersom det är ett så pass osäkert yrke. 
Dock ser fastighetsmäklare sitt yrke i ett annat perspektiv till skillnad från oss som 
inte är insatta. De förutspådde bl.a. att antalet anställda samt efterfrågan på deras 
tjänster skulle öka under den ekonomiska krisen eftersom det skulle leda till att allt 
fler var tvungna till att sälja sina bostäder. Det som däremot ansågs vara negativt i 
deras ögon var att försäljningspriserna inte skulle vara det som förväntades i vanliga 
fall, utan det skulle vara mycket lägre (Fastighetsmäklarinspektionen, 2012). Lägre 
priser på bostäder innebär också en lägre inkomst för fastighetsmäklare eftersom yrket 
är provisionsbaserat till en viss del. Om en mäklare inte lyckas sälja bostäder en 
månad, lär nästkommande månad bli väldig ostadig beträffande pengar.  
 
Enligt omvärldsbevakningen sades det också att många yngre samt äldre 
avregistrerade sig som fastighetsmäklare. De äldre valde att gå i pension samtidigt 
som de yngre ansåg att yrket inte gynnade dem pengamässigt och valde istället att gå 
en annan väg (Fastighetsmäklarinspektionen, 2012). Då resterande fastighetsmäklare 
väljer att vara kvar inom det yrket, är det väldigt intressant att forska kring vad det är 
som motiverar en mäklare att fortsätta vara verksam i den branschen överhuvudtaget. 
Efter en kort dialog vi hade med en fastighetsmäklare som egentligen inte hade något 
med vårt examensarbete att göra, berättade hon hastigt för oss att fastighetsmäklare 
inte är ett yrke för dem, utan det är mer utav en livsstil. När vi hörde detta uppstod det 
funderar kring vad för typ av belöning som motiverar mäklare till att utföra sitt jobb. 
 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 
Det är inte lätt att göra sig en karriär inom fastighetsmäklaryrket, med tanke på att det 
är svårt att försörja sig själv eftersom det är provisionsbaserat. Så vad är det som 
motiverar anställda till att jobba och framförallt fastighetsmäklare eftersom det är dem 
studien handlar om. Dock är vi själva inte medvetna om hur motiverade vi egentligen 
är till att utföra vårt arbete, men när vi väl ställs för ett dilemma, blir vi plötsligt ivriga 
till att ta olika beslut (Maccoby 1989, s. 58). Maccoby menar att om vi bryr oss när 
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det uppstår ett problem är det ett tecken på att vi faktiskt är motiverade i arbetet. 
 
Eftersom studien huvudsakligen riktar sig mot om belöningssystem är en tillräcklig 
motivationsfaktor eller om det finns andra faktorer som påverkar en mäklare, behöver 
vi först och främst utreda begreppen motivation och belöningsfaktor samt vilka 
kopplingar de har till varandra. 
 
Begreppet motivation härstammar från det latinska movere som innebär att röra eller 
flytta, dock är det en ganska ytlig definition av ordet då det har en djupare innebörd 
som exempelvis detta citat som också är en ganska vanlig definition av vad 
motivation innebär: 
 
”Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett viss 
beteende gentemot ett givet mål.” (Weiner 1992 & Franken 2002 se Hein 2009, s. 13) 
 
Att använda sig av begreppet till vardags eller i en arbetsmiljö är för oss inte svårt 
eftersom vi oftast vet vad vi själva anser att det innebär. Dock är det inte så simpelt 
som vi tror att det är eftersom det kan ha flera olika betydelser ex. om det är en 
drivkraft, lust, att vi är villiga mm. i och med detta är det ett svår definierat begrepp. 
Placerar vi begreppet i en teoretisk kontext, måste vi även ta hänsyn till andra 
grundantaganden, förutsättningar samt vara noggranna med hur vi preciserar det 
(Hein 2009, s. 11-13). Ovanstående citat har försökt att tillämpa så många teoretiska 
definitioner som möjligt, problemet med det är att definitionen är så pass bred att det 
kan omfatta både yttre och inre beteendestyrda faktorer. Ett annat problem med 
definitionen enligt Hein är att motivation inte bara är en typ av beteende, men även ett 
psykologiskt eller emotionellt tillstånd, vilket Hein anser att definitionen missar helt. I 
och med det har Hein svårt att uttala sig och definiera exakt vad begreppet motivation 
innebär. 
 
Medan Hein anser att begreppet motivation är ganska oklart, uttalar sig Maccoby om 
vad som driver oss framåt i arbetet och ”genom arbetet ger vi uttryck för oss själva 
och utövar engagemang” (Maccoby 1989, s. 51) som har en innebörd av att vi 
behöver arbeta för att känna att vi behövs. Det betyder även att vi behöver utrymme 
för att uttrycka vår personlighet eftersom vi vill bli accepterade. Maccoby menar att vi 
arbetar eftersom vi behöver bli uppskattade av andra personer runtomkring oss på 
arbetsplatsen samt att vårt egenvärde är beroende utav det. Denna tolkning där 
personlighet är nyckelordet ingår i vad Maccoby anser är en av tre universella faktorer 
som gör oss motiverade till att arbeta. De andra två faktorerna är vårt hopp som 
innebär att vi förväntar oss belöningar av olika slag, så som pengar, uppskattning, 
makt etc. Det har gjorts neurobiologiska undersökningar som säger att hoppet är 
mycket nödvändigt om vi vill behålla vår självbevarelsedrift och när en person inte 
kan se en positiv framtid, stänger hjärnan av sig automatiskt. Den tredje faktorn som 
gör oss motiverade att arbeta  
  
är fruktan vi känner för att misslyckas med att uppnå våra mål (Maccoby 1989, s. 51-
52). Dessa tre faktorer hör ihop då vårt hopp avtar om vår fruktan blir sann samt om 
vår personlighet inte blir accepterad och uppskattad på en arbetsplats. Maccoby kan 
sätta ord på begreppet motivation som Hein inte kan göra, i och med det kan vi inte 
heller utesluta båda åsikter eftersom motivation är hur vi själva definierar det.  
 



3	  
	  

Belöningar av olika slag i ett företag är en bekräftelse på en individs värde och om 
belöningarna är orättvisa, kommer det också påverka motivationen på ett negativt sätt. 
Dock kommer motivationen inte enbart från belöning i form av högre lön, men 
beroende på vilken ställning du har i företaget, varierar även motivationen. Högre 
uppsatta personer är ute efter mer prestigefulla titlar som de erhåller för olika 
befattningar på företaget eller belöningar så som priser och medaljer som de sedan 
kan hänga upp på väggen (Maccoby 1989, s. 83-84).  
 
Som omvärldsbevakningen säger att fastighetsmäklare i yngre ålder slutar oftast pga. 
att de inte får tillräckligt med lön för att kunna försörja sig själva 
(Fastighetsmäklarnämnden, 2012). Det som intresserar i detta fall är att den 
bidragande faktorn skulle kunna vara hoppet som yngre mäklare inte har och när de 
inte har hopp har de inte heller någon vilja att kämpa vidare i samma yrke, vilket gör 
att de väljer att byta yrke. Det är ganska logiskt eftersom lönen som en 
fastighetsmäklare har är väldigt varierande och om de är bra på att utföra sitt jobb, blir 
lönen också bättre. Eftersom det finns mycket andra faktorer som motiverar enligt 
Maccoby, så är det svårt att veta vad som exakt är det som motiverar en 
fastighetsmäklare att stanna och utföra sitt jobb samt inte ge upp pga. för låg 
provision.  
 
Studiens fokus ligger på om belöningssystem är en motivationsfaktor som är 
bidragande för att en fastighetsmäklare ska fortsätta inom sitt yrke. Eftersom det finns 
flera typer av belöningar och inte bara belöning i form av provision är studien inriktad 
på vad, utöver provisionen, som kan motivera en fastighetsmäklare till att utföra sitt 
arbete. Det vill säga olika belöningssystem samt förmåner, både finansiella och icke-
finansiella eftersom belöning kan komma i annan form utöver pengar. 

1.3. FORSKNINGSFRÅGA 
 
Vår forskningsfråga blir således: 
- Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? 
 

1.4. SYFTE 
Syftet med vår studie är att få kunskap om vad det är som motiverar fastighetsmäklare 
i sitt arbete eftersom deras lön främst är provisionsbaserad. Vi vill undersöka om det 
finns andra belöningar utöver provisionen som får en mäklare att vilja fortsätta vara 
verksam inom yrket. Vi vill få en djupare förståelse för hur fastighetsmäklare arbetar 
och vad som driver de framåt i sitt arbete.   
 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 
I denna uppsats har vi valt att göra intervjuer endast inom Göteborgsregionen 
eftersom vi inte har någon möjlighet att åka runt till olika städer för intervjuer, därför 
blir även undersökningen begränsad till Göteborg och kan därmed inte jämföras med 
hur det ser ut i andra regioner. Vår uppsats är även baserad på fastighetsmäklare som 
är verksamma på kontor runtom i Göteborg och inte internetmäklare, då det blir 
mindre omständigt om vi har personlig kontakt med en fysisk person. 
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2. METOD 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vilka metoder som har använts i studien. 
Vidare beskriver vi även hur vi gått tillväga med datainsamling, val av 
intervjupersoner samt hur vi genomfört intervjuerna. I slutet av kapitlet har vi varit 
kritiska till våra källor samt skrivit om tillförlitlighet och överförbarhet. 

2.1. VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 

2.1.1. HERMENEUTIKEN 
Eftersom begreppet motivation är svår definierat, blir det även svårt att kvantifiera. I 
och med detta har vi valt att använda oss utav hermeneutiken. Hermeneutiken betyder 
ungefär tolkningslära och har kommit att bli en vetenskaplig riktning där vi studerar, 
tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel & 
Davidson 2011, s. 28). Motsatsen till hermeneutiken är positivismen som innebär att 
vi försöker hitta absolut sanning och säker kunskap genom att bara iaktta med våra 
sinnen samt räkna ut sanningen med vår logik (Patel & Davidson 2011, s. 26-28). Vi 
har tillämpat ett hermeneutiskt synsätt för att vi ska få en bättre syn på hur världen är 
utformad, få en djupare förståelse för motivation och belöningssystem samt hur den 
tillämpas hos fastighetsmäklare. Hermeneutiken står även för kvalitativa förståelse- 
och tolkningssystem som vi också har att tillämpat i vår studie.  
 

2.2. UNDERSÖKNINGSANSATS 

2.2.1. KVALITATIV UNDERSÖKNING 
Syftet med vårt val av kvalitativ undersökning är till för att vi ska få en djupare 
förståelse och kunskap om fastighetsmäklare och vad det är som motiverar dem. Även 
för att motivationsbegreppet är svårt att kvantifiera. Motivation är ett socialt fenomen 
och därför blir det lättare att undersöka via en kvalitativ undersökning. Kvalitativ 
undersökning är inte en enhetlig företeelse utan har många varianter som finns 
beskrivna i den forskningsmetodiska litteraturen (Patel & Davidson 2011, s. 119-120). 
Motsatsen till kvalitativ undersökning är kvantitativ undersökning som har fokus på 
statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data (Patel & 
Davidson 2011, s. 111-112). Eftersom vi inte har fördjupat i data samt statistiska 
undersökningar har vi heller inget behov utav att använda oss av den kvantitativa 
metoden i studien. 
 

2.3. DATAINSAMLING  

2.3.1. PRIMÄR & SEKUNDÄR DATAINSAMLING  
I denna studie har vi tillämpat primär samt sekundär datainsamlingsmetod. Den 
primära datainsamlingsmetoden utgår ifrån insamlingen av det empiriska materialet. 
Med empiriskt material menas att kunskaperna grundas på observationer vi gör av 
verkligheten samt erfarenheter (Patel & Davidson 2011, s. 18). Vårt empiriska 
material inför denna uppsats består utav intervjuer där vi skapar en uppfattning för 
huruvida fastighetsmäklarbranschen ställer sig inför belöningssystem samt 
motivation. 
 
Under insamlingen av den primära datan uppstod det funderingar kring hur ärliga svar 
de egentligen gav oss samt om de svarade på alla frågorna eller valde att undgå vissa. 
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Det som gav oss stöd för att de svarade sanningsenligt var för att de flesta gav oss 
nästan likadana svar.  
 
Vi har inte bara behandlat primärdatainsamling men även utgått ifrån den sekundära 
datainsamlingsmetoden. I den sekundära datainsamlingsmetoden betonar vi 
litteraturen där vi har hämtat kunskap ifrån olika teorier/modeller samt kunskap från 
tidigare undersökningar. Detta var till hjälp då vi gjorde en avgränsning med hjälp av 
att hitta det som är väsentligt för vårt problemområde (Patel & Davidson 2011, s. 48). 
Andra sekundära datainsamlingsmetoder vi har hanterat är diverse information vi har 
fått från webbsidor. 
 

2.3.2. INTERVJU 
Vi har varit i kontaktat med olika fastighetsbyråer via telefon kring 
Göteborgsregionen och ställt frågan om de är villiga att ställa upp på en personlig 
intervju med oss för vårt examensarbete. Vi har valt att rikta oss in på tre olika 
fastighetsbyråer, varav på respektive valt att intervjua ca tre registrerade 
fastighetsmäklare samt en chef/ansvarig för just det kontoret. Många har nekat och 
valt att prioritera framförallt sina egna mäklarstudenter, men det finns även de som 
gått med på att träffa oss. Vi har även intervjuat cheferna för att få en bild av hur både 
cheferna samt mäklarna ställer sig till motivation beträffande belöningssystem. Under 
intervjun förde en utav oss anteckningar på datorn samtidigt som den andra ställde 
intervjufrågor, dock var vi medvetna om att det skulle komma att begränsa svaren i 
jämförelse till ljudinspelning. Valet av att anteckna svaren framför en ljudinspelning 
var för att en ljudinspelning tar det lång tid att lyssna igenom den. Det kan även 
innebära att intervjupersonen kommer att avgränsa sina svar, då de inte känner sig 
helt bekväma med en ljudinspelning (Patel & Davidson 2011, s. 87). Vi vet att det kan 
ha förekommit glapp i svaren eftersom att vi kan ha missat skriva ner något utav det 
dem har sagt vilket kan vara negativt för arbetet.  
 

2.3.3. ANONYMITET & KONFIDENTIALITET 
Under intervjuerna klargjorde vi för intervjupersonerna grundligt uppsatsens innehåll 
och vad syftet med den är. Det var även mycket viktigt att vi under intervjun betonade 
att intervjupersonens bidrag är relevant för uppsatsen och att intervjupersonen valts ut 
just på grund av den speciella kompetensen denne innehar. Vi har även klargjort för 
intervjupersonen på vilket sätt individens bidrag kommer att användas, dvs. om det är 
konfidentiellt eller inte. Inför intervjun började vi med att presentera och legitimera 
oss för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma med oss samt ge oss 
obegränsade svar för uppsatsen.  
 
Tanken var att intervjupersonen skulle ha tillräckligt med information angående 
anonymitet kring intervjun. Det har därför framgått klart och tydligt att uppsatsen 
kommer vara tillgänglig på DiVa, som är en databas för uppsatser samt att det 
kommer bli en offentlig handling och sökbar på nätet. I och med detta hade 
intervjupersonen möjlighet att ta ställning till om de ville medverka i intervjun och i 
vilken omfattning. Om det önskades av intervjupersonen, skulle en överenskommelse 
av ett skriftligt avtal kunna göras, där båda parter skriver under för anonymitet (Patel 
& Davidson 2011, s. 73-75). Slutligen vill vi tillägga att inga utav intervjupersonerna 
ville vara anonyma inför detta arbete. 
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2.3.4. VAL AV ORGANISATIONER 
Inför våra intervjuer har vi valt att besöka tre olika fastighetsmäklarbyråer. Vårt val 
föll på dessa tre fastighetsbyråer eftersom det var dessa tre byråer som hade tid och 
ville ta emot oss. Dessa tre fastighetsbyråer var Fastighetsbyrå, Erik Olsson och 
svensk fastighetsförmedling där samtliga låg placerade i Göteborg centrum. 
 

2.3.5. VAL AV INTERVJUPERSONER 
Våra intervjupersoner har haft varierande ålder, kön samt befattning. I vår studie tar vi 
inte med intervjupersonernas ålder just för att ta hänsyn till deras privatliv, dock tar vi 
hänsyn till intervjupersonernas ålder då det kan ha en skiljande effekt på vad som 
motiverar de äldre och yngre intervjupersonerna. På fastighetsbyrån har vi intervjuat 
Kurt Lång som är regionchef för Västra Götaland, samt Niklas Bengtsson, Henrik 
Hammarstedt och Ida Larsson som har befattningen fastighetsmäklare. På Erik Olsson 
intervjuade vi Andreas Knutsson som är franchisetagare samt fastighetsmäklare vid 
sidan av, vi har också intervjuat Ida Lassgård, Anna Friman och Victoria Wigerud 
som är fastighetsmäklare. Den sista fastighetsbyrån vi besökte var Svensk 
Fastighetsförmedling där vi intervjuade Melissa Mahan som är franchisetagare samt 
Sara Tveit som är fastighetsmäklare. Sammanlagt har vi intervjuat 10 intervjupersoner 
som har haft en stor betydelse inför denna undersökning.  
 

2.3.6. LITTERATUR 
Under vår uppsats har vi tagit del utav boken Forskningsmetodikens grunder av Runa 
Patel & Bo Davidson, fjärde upplagan. Boken gav oss stöd inför att planera, 
genomföra och rapportera vår undersökning. Under ett examensarbete är det viktigt 
att vissa metodiska krav skall uppfyllas, denna bok tar upp alla metodiska krav för att 
en mindre undersökning skall bli bra. Författarna tar även upp en forskningsprocess, 
dvs. alla faser, från det att ett problemområde har identifierats till dess att 
undersökningen rapporteras. 
 
Vad är det som motiverar oss att arbeta, som driver oss framåt? Det är vad boken 
Arbeta – varför det? av Michael Maccoby belyser. Maccoby är en amerikansk 
psykolog, företagskonsult och ledarskapsforskare som lagt sju års forskningsarbete 
och hundratals intervjuer för att få fram nya motivationsteorier som boken tar upp. 
Boken är från 1989 och har blivit behandlad vid sidan av en annan bok om motivation 
som har ett senare utgivningsår. Den gav oss ytterligare perspektiv på motivation samt 
belöningar som vi kunde använda oss utav för underlag i uppsatsen. Det ger även en 
bättre skildring om vi använder oss utav flera förhållanden kring ämnet samt ger 
boken väldigt bra förklaringar kring området. 
 
Vi har också behandlat boken Motivation av Helle Hedegaard Hein. Boken är utgiven 
år 2009, första upplagan, men är ursprungligen dansk och översattes därför år 2012 
till svenska. Hein är en forskare som i mångfaldiga år varit verksam på Institut for 
ledelse, politik og filosofi vid Copenhagen Buisness School. Hon har forskat kring 
motivation i flera år och anser att arbetslivet är avgörande för människans liv och hon 
håller ofta föredrag beträffande motivation samt hur det påverkar individer i 
arbetslivet. De senaste åren i Heins liv har hon spenderat på Det Kongelige Teater i 
samband med sitt forskningsprojekt som handlar om att lyfta fram och utveckla nya 
motivations- och ledarskapsteori. Boken lägger tonvikten på olika klassiska 
motivationsteorier. Exempel på klassiska motivationsteorier som författaren tar upp är 
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bl.a. Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorteori etc. Motivationsteorierna som 
boken tar upp har gett oss en djupare insikt i den kunskap som under nästan 100 år har 
uppsamlat medarbetarnas beteende och motivation. Boken tar upp de olika 
motivationsteorier som finns, vilket innebär att vi har haft stor användning utav den. 
Den har utgjort en stor grund i vår uppsats, samtidigt är den mycket läro- och 
innehållsrik. Då den tar upp de mest refererade motivationsteorierna genom tiderna är 
det viktigt att vi tillämpar teorierna i uppsatsen för att få så hög tillförlitlighet och 
överförbarhet i studien som möjligt.  
 
I vår studie har vi också behandlat boken Hur moderna organisationer fungerar av 
Ingvar Dag Jacobsen och Jan Thorsvik, upplaga 3. Boken har blivit Skandinaviens 
mest använda lärobok i organisationsteori och gavs ut år 2008. Den tar upp 
organisationsteoriernas mest centrala teman och aspekter samt betraktar den 
organisationer som produktionssystem eller som enheter som skall lösa olika 
uppgifter. Dess ämnesinnehåll är starkt uppdaterad och behandlar en helhetsmodell 
som ger en samlande översikt av vilka teman som tas upp och var de behandlas.  
 
Genom en kombination av alla böcker, har vi tillämpat så mycket information och 
teorier som möjligt. De utgör en bra grund för vår studie där vi även har en bra 
utgångspunkt för jämförelser av olika teorier vi kommer att bearbeta. Det var viktigt 
att vi tog hänsyn till hur de olika teorierna skiljer sig åt och varför eftersom det är en 
avgörande faktor för uppsatsens innehåll då vi ville kunna argumentera för varför vi 
valt vissa teorier samt uteslutit andra.  
 

2.3.7.  WEBBSIDOR 
I vår undersökning har vi även tagit fakta från två olika hemsidor varav den ena är 
Fastighetsmäklarinspektionen och den andra är Nationalencyklopedin. 
Fastighetsmäklarinspektionen gav oss info om mäklarstatisk och områdesbevakning 
som vi tillämpat i vår problembakgrund (Fastighetsmäklarinspektionen, 2008). 
Nationalencyklopedin har vi använt oss utav enbart för att kunna definiera begreppet 
fastighetsmäklare (Nationalencyklopedin, 2013). 
 

2.4. ANALYSMETODER 

2.4.1. ABDUKTION 
Under vår studie har vi relaterat teori och empiri genom begreppet abduktion. 
Begreppet är en kombination av deduktion och induktion som innebär att det ger ett 
underlag till en teoretisk djupstruktur. I det första steget arbetar vi induktivt för att 
sedan pröva teorin på nytt. I det andra steget arbetar forskaren deduktivt så den 
ursprungliga hypotesen eller teorin utvecklas och blir mer generell. Vi har valt denna 
forskningsmetod eftersom vi inte vill låsa oss fast på deduktivt eller induktiv då det 
kan ge en felaktig bild. Valet av denna metod är också till för att vi skulle kunna 
koppla teorin och empirin för att få en bild av hur verkligheten förhåller sig till teorin 
samt en balanserad koppling av induktiv och deduktiv forskningsmetod. Ett problem 
som kan uppstå i samband med abduktiv metod är att forskningen inte startar 
förutsättningslöst. Det skulle kunna hända att vi omedvetet väljer tidigare forskning 
och erfarenheter samt att vi formulerar en hypotetisk teori som utesluter andra 
alternativa tolkningar. (Patel & Davidson 2011, s. 23-24) 
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2.4.2. KVALITATIV INTERVJU 
Inför våra intervjuer har vi valt att tillämpa en så kallad kvalitativ intervju, detta 
begrepp är komplext, men passar väl till vår uppsats. Kvalitativa intervjuer har alltid 
en låg grad av strukturering då intervjuaren ger utrymme för intervjupersonen att 
svara med egna ord. Det kan hända att intervjuaren ibland ställer frågorna i bestämd 
ordning, då talas det om en så kallad hög grad av standardisering. Ibland genomförs 
intervjun genom att intervjuaren ställer frågorna i den ordning som faller bäst i det 
enskilda fallet, dvs. med en låg grad av standardisering. Vi har använt oss utav en 
semistrukturerad intervju då det görs en lista över specifika teman som skall beröras, 
men intervjupersonen bör vara beredd på att intervjufrågorna inte följer ett visst 
mönster. 
 
Valet av kvalitativ intervju är till för att vi skulle kunna undersöka och urskilja olika 
egenskaper och faktorer hos något, i detta fall hur fastighetsmäklare uppfattar 
belöningssystem och motivation i deras arbete. Det har inte varit möjligt att göra 
formuleringar av några svarsalternativ i förväg eftersom vi inte visste vilka svar vi 
skulle komma att få från intervjupersonen. Intervjumetoden är även riktad mot ett 
abduktivt arbetssätt som vi även har tillämpat i denna uppsats.  
 
Den kvalitativa intervjun har även en koppling till hermeneutiken som vi tillämpat i 
uppsatsen. Detta innebär att vi har använt oss utav våra egna erfarenheter under 
intervjun för att visa att vi har kunskap inom området samt att förförståelsen ska vara 
till hjälp för att intervjun ska vara flödande. Vi har gett våra uppfattningar relaterade 
till fastighetsmäklaryrket för att intervjupersonen ska uttala sig likartat eller ge en 
avvikande åsikt. Syftet med det är att intervjun ska bli mer innehållsrik samt att andra 
tolkningar framträder från intervjupersonen då denne från början inte var tillräckligt 
bekväm med att uttala sig om ämnet. Det var viktigt att vi var insatta i ämnet från 
början för att vi sedan skulle kunna improvisera under intervjun om frågorna kanske 
inte gav de svaren vi behövde för vår studie (Patel & Davidson 2011, s. 81-86). 
 

2.5. KÄLLKRITIK 

2.5.1. INLEDANDE KÄLLKRITIK  
Detta avsnitt handlar om hur vi har förhållit oss kritiska gentemot de primära samt 
sekundära källorna för att kunna göra en bra bedömning om fakta eller händelser är 
sannolika. I det kritiska handlande gäller det att ta reda på när och var dokument har 
uppstått. Vidare måste det även framkomma varför dokumentet har tillkommit och 
syftet med det samt omständigheterna kring dess uppkomst. En annan viktig faktor att 
ta hänsyn till var vem författaren till dokumentet var och hans kopplingar till 
händelsen. Vi tog även tidsskillnaden mellan händelsens uppkomst samt när 
dokumentet skrevs i beaktande då det har kunnat förekomma minnesfel där författaren 
eventuellt inte minns allt. 
 
Förfalskningar av dokument är också förekommande genom både primär och 
sekundärkällorna, därför var det viktigt att vi bevisade att dokumentet vi använt oss 
utav är äkta. När vi utförde intervjuerna var det viktigt att vi visste att det även där 
kan finnas förfalskning av information, dvs. att intervjupersonen inte ger oss rätt 
information. Det kan självklart bero på många saker som att denne inte vet mycket om 
ämnet eller har själv fått felaktig upplysning och fakta etc. (Patel & Davidson 2011, s. 
68-69). 
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2.5.2. KÄLLKRITIK PRIMÄRKÄLLA 
Våra främsta primärkällor i studien är intervjuerna vi har gjort. Det var viktigt för oss 
att få rätt information, men även att vi själva insåg att den information och synpunkt 
vi fick, inte behöver spegla resten av personalen på kontoret. Genom att vi även 
intervjuade cheferna gjorde vi oss uppmärksamma på att informationen vi fick borde 
stämma.  
 

2.5.3. KÄLLKRITIK SEKUNDÄRKÄLLA 
Kritik mot våra sekundära källor är framförallt riktade mot litteraturen vi använde oss 
utav. Det var viktigt att vi tog hänsyn till relevanta och betrodda källor för att 
uppsatsen ska ha så mycket tillförlitlighet samt överförbarhet och kvalitét som 
möjligt.  
 
Den första boken vi valt att föra källkritik mot är ”Forskningsmetodikens grunder”. 
Boken är skriven av Runa Patel och Bo Davidson som uppkom i Linköping, januari 
1994. Författarna har i många år undervisat i forskningsmetodik vid Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. De har främst tagit fram 
boken för studerande eller andra personer som vill lära sig konsten att skriva en 
uppsats. Kopplingen som kan göras till författarna och ämnet som boken avser är att 
de har flerårig erfarenhet kring undervisning av forskningsmetodik och har därför 
även utgett en bok om det. Boken har uppdaterats genom åren och har utkommit i fyra 
upplagor, där den senaste upplagan gavs ut mars, 2011 i Linköping. Den har även 
blivit kritiserad av kollegor, studenter och lekmän vilket gör att den blivit ordentligt 
granskad, men även tillförlitlig då den skrevs under perioden de fortfarande aktivt 
undervisade om det.  
 
Den andra boken vi använt oss utav är ”Arbeta, varför det?”, skriven av Michael 
Maccoby 1988, men översattes till svenska 1989. Maccoby är en amerikansk 
psykolog, företagskonsult och ledarskapsforskare som känner till Sverige väl och det 
är anledning till varför han tar upp många svenska exempel i boken. Främsta 
anledningen till varför Maccoby började skriva boken var för att han ville bygga 
vidare på sina egna undersökningar kring motivation och ledarskap samt för att pröva 
teorin kring sociala karaktärstyper. Boken använder sig av tre metoder vilka är, 
attitydundersökningar, intervjuer och deltagande observation. En större del av boken 
är därför grundade på svaren från undersökningar han gjort på tusentals anställda samt 
ett flertal olika företag och myndigheter. För att säkerställa att resultatet verkligen 
stämde, gjorde han ytterligare undersökningar ca ett år efter den ursprungliga 
undersökningen, där mer än hälften av svaren utgjorde samma resultat som fjolårets 
(Maccoby 1988, s. 7-9). Boken är ganska gammal vilket gör att dess aktualitet inte är 
den bästa, dock innebär inte det att vi inte kunde använda den eftersom det finns 
teorier som andra forskat fram långt innan boken skrevs som fortfarande är 
verksamma i dagens moderna samhälle. Dessutom har Maccoby gjort väl undersökta 
granskningar av sina objekt för att pröva sin egen teori. Detta gör att kvalitén på 
boken är hög och relevansen den har för vårt arbete är viktig då den ger oss andra 
perspektiv utöver de mer kända teorierna som finns.  
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2.6. TILLFÖRLITLIGHET & ÖVERFÖRBARHET 

2.6.1. TILLFÖRLITLIGHET  
I vår kvalitativa studie tillämpar vi tillförlitlighet samt överförbarhet. Det kan finnas 
många olika förklaringar till social verklighet, därför är det viktigt att trovärdigheten 
framgår. Det är oftast när en forskare bevisar trovärdigheten det blir acceptabelt i 
andras ögon. När vi säkerställer tillförlitlighet i resultatet är det viktigt att det reglerna 
som existerar, följs och är tydliga samt att resultatet rapporteras till de personer som 
är en del av den sociala verklighet som vi har studerat, dvs. intervjupersonerna i vårt 
fall, att dessa bekräftar att vi har uppfattat deras verklighet på ett riktigt sätt (Bryman 
& Bell 2013, s. 306-307). Genom att skicka vår studie till intervjupersonerna, kan de 
bekräfta att vår bild stämmer överens med hur de uppfattar sitt eget yrke. Det ger en 
tillförlitlighet i vår studie. I och med att våra intervjupersoner inte valt att vara 
anonyma är det lätt att återupprepa studien för att få samma resultat. Vi ska alltså 
kunna intervjua dessa personer igen för att kunna få samma svar som innan.  
 

2.6.2. ÖVERFÖRBARHET 
Kvalitativ undersökning innebär vanligtvis att fokusen ligger hos en liten grupp eller 
individer som har vissa egenskaper gemensamt till skillnad från kvantitativ 
undersökning där bredd tar fokus medan den kvalitativa undersökningen satsar på 
djupet hos en grupp. I vår kvalitativa undersökning är det viktigt att vi tillämpar 
överförbarhet där ett resultat kan överföras från ett sammanhang till ett annat. Detta 
förutsätts att det vi studerat är representativt för det sammanhang vi vill överföra det 
till (Bryman & Bell 2005, s. 306-307). Eftersom fastighetsmäklaryrket är 
provisionsbaserat är det viktigt att vi tar hänsyn till att detta resultat kan skilja sig med 
andra jobb. Om det är jobb som baseras på fast lön är det inte säkert att resultatet är 
densamma.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer vi beskriva all teori vi kommer att tillämpa i vårt arbete. 
Det kommer inledningsvis börja med beskrivning på hur vi har gått tillväga med 
litteratursökningen, om det uppstod några problem samt hur vi löste dessa 
problem. Det kommer sedan mynna ut i en fördjupning av våra teorier.  

3.1. INSAMLING AV LITTERATUR 
Genom att studera vetenskapliga artiklar och andra vetenskapligt granskade dokument 
inom vårt valda område har vi lyckats hitta böcker och vetenskapliga artiklar till vårt 
arbete. Detta har gjorts för att få ett mer tillförlitligt och vetenskapligt djup till de 
grundläggande problemen som vi valt att studera.  
 

3.1.1. LITTERATURSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
Då vi tar upp faktorer kring hur belöningssystem påverkar motivationen, var det 
uppenbart för oss att börja vår sökning med vad det är som motiverar anställda på ett 
företag. Vi använde oss främst utav databaser så som ”Emerald” och ”ABI Inform” 
som är tillgängliga för oss via Högskolan Väst bibliotek. Vi fann många artiklar, men 
oturligt nog kan vi inte använda dessa i vår studie eftersom de inte tillför något till 
vårt arbete. Anledningen till varför vi väljer att använda oss utav engelska sökord är 
för att sökningen ger mer resultat internationellt och det blir även enklare för oss att 
hitta vetenskapliga artiklar som är användbara.  
 
En annan viktig faktor för oss var hur motivationen skulle kopplas till 
belöningssystem och fastighetsmäklare. Dock är det väldigt svårt att hitta artiklar som 
berör båda dessa ämnen, men vi använde sökord som reward, motivation, 
commission, realtor och real estate med varandra och fick upp mycket artiklar. 
Eftersom vi hade svårt att hitta användbara genom att bara söka på ”Emerald” och 
”ABI Inform” sökte vi även via ”PRIMO”, som är Högskolan Västs söksystem och 
omfattar databaser som skolan har tillgång till.  
 

3.1.2. PROBLEM VID LITTERATURSÖKNINGEN  
Artikelsökningen var en utmaning då det var svårt för oss att hitta artiklar som 
behandlade just de begreppen som vår studie baseras på och därför utgick vi först 
ifrån frågan vad som motiverar en person till att utföra sitt jobb från första början utan 
att referera till fastighetsmäklare. Det uppstod också problem vid sökningen då vi som 
tidigare nämnt att vi använt sökord som motivation, dock gav det oss tiotusentals 
olika artiklar vilket inte försvårade artikelsökningen. Detta var inte givande för oss 
och vi insåg att detta var ett problem då vår sökning efter vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar stannade upp.  Genom att utveckla våra sökningar och komplettera med 
relevanta ord så som incentive, reward system och what motivates employees, 
lyckades vi förfina sökningen. Dock fick vi fortfarande upp väldigt mycket irrelevanta 
sökningar som vi inte kunde använda oss utav. Dessa problem löste vi oftast genom 
att tillägga ord som vi ansåg att vi behövde och sållade ut artiklar som vi bedömde var 
betydelsefulla. Vi fann många artiklar om motivation och belöningssystem men 
väldigt få berörde fastighetsmäklarbranschen. Vi var även tvungna att ta hänsyn till 
hur fastighetsmäklare förhåller sig till belöningssystemen, men det finns få artiklar 
som fångar deras syn på det. Därför blev det mycket av en begränsning för oss 
eftersom det uppstod en del svårigheter kring vad som var relevant för studien. När vi 
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stötte på problem tog vi hjälp av bibliotekarien på Högskolan Väst och genom henne 
gick det lättare med sökningen och vi hittade även artiklar som vi har med i studien. 
 

3.1.3. MOTIVERING AV TEORIVALETS OMFATTNING 
Vår studie utgår ifrån belöningssystem och motivation eftersom att dessa två begrepp 
hör ihop. Till en början var det tänkt att vi enbart skulle skriva om belöningssystem, 
men frågan som uppkom vid valet av forskningsfråga var; ”Varför tillämpas 
belöningssystem i företag?”.  Därför valde vi även att skriva om motivation eftersom 
belöning har en stark koppling till motivation. Belöningssystem har en omfattande 
betydelse och därför är det viktigt att vi, som tidigare nämnt, tydligt klargör vad vi 
menar med belöningssystem. Då vår definition av belöningssystem är finansiella och 
icke-finansiella belöningar, har vi riktat oss främst mot dessa belöningar. Även 
motivation är ett brett område och har studerats av många forskare genom åren, vi har 
dock valt att endast ta med teori som har skrivits av Maslow, Herzberg och 
McClelland. Detta har vi valt att göra för att kunna avgränsa oss till en viss del. Vid 
sidan av valda teorier har vi tagit fakta från andra vetenskapliga artiklar för att kunna 
ta fram en analysmodell.  
 

3.1.4. MOTIVERING TILL VALET AV TEORI 
Med tanke på att vår frågeställning bygger på motivationsfaktorer och 
belöningssystem sökte vi främst efter artiklar som tog upp hur belöningssystem kan 
påverka de anställdas motivation. Eftersom vi visste på ett ungefär vilka teorier vi 
ville använda oss av, utgick sökningen även från teorier som Maslows behovstrappa, 
McClellands behovsteori och Herzberg tvåfaktorsteori. I de vetenskapliga artiklarna 
vi fann, som beskrev dessa teorier, behövde artikeln nödvändigtvis inte behandla just 
mäklarkonceptet, motivation och belöning eller enbart teorierna, men vi var ute efter 
att hitta artiklar som beskrev och innehöll det som var relevant för vår studie.  
 
Valet av dessa teorier är för att få en djupare förståelse för motivation och för att 
kunna göra en bedömning av vilka teorier som än idag ger oss hög tillförlitlighet och 
överförbarhet gentemot vår studie. Anledningen till att vi har använt oss utav 
Maslows behovstrappa är för att det är en teori som har studerats av många forskare 
genom åren samt tillämpats i många studier. Dock har det funnits mycket kritik mot 
Maslows behovstrappa och därför har vi tillämpat McClellands behovsteori som är en 
uppdaterad version av Maslows behovstrappa. Vid sidan av dessa teorier har vi även 
tillämpat Herzbergs tvåfaktorteori som också bygger på motivationsfaktorer som är 
kopplade till arbetstillfredsställelse och hygienfaktorer som är de vanligaste orsakerna 
kring missnöje på arbetet. Herzbergs teori är även den, precis som Maslow, mycket 
missuppfattad och fel tolkad dock har vi användning för den i vår uppsats eftersom 
den är starkt bunden till missnöje samt trivsel på jobbet. Dessa teorier har vi behandlat 
vid sidan av andra vetenskapliga artiklar och vetenskapligt granskad litteratur för att 
vi ska kunna koppla och göra en analys baserad på teorin.  
 

3.1.5. KRITIK AV VALD LITTERATUR 
Helle Hedegaard Hein, 2009, Motivation  
Denna bok har vi utgått mycket ifrån och därför är det viktigt att dess relevans samt 
kvalité är hög. Med tanke på att Hein fortfarande är verksam inom motivation och 
ledarskap är bokens kvalité hög och dessutom har hon beskrivit teorier som redan är 
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utarbetade och godkända i samhället sedan innan. Eftersom boken skrivits relativt 
nyligen är dess aktualitet stark och perspektiven bör vara utformade för hur dagens 
samhälle är uppbyggt beträffande motivation. Vi kommer att ta hänsyn till att boken 
är från 2009 och har sedan dess inte uppdaterats vilket kan betyda att det har skett 
förändringar sedan dess.  
 
Ingvar Dag Jacobsen & Jan Thorsvik, 2008, Hur moderna organisationer 
fungerar 
Boken vi använder oss av är från 2008, men har uppdaterats sen dess. Det är viktigt 
att belysa att boken inte tar upp teorier lika grundligt som Helle Hedegaard Hein gör 
och därför har vi valt att kombinera dessa två böcker. Boken har också varit till stor 
hjälp vid beskrivande av olika begrepp som har varit ett viktigt element för vår 
uppsats. Boken är till grund en lärobok och belyser vårt område endast till en liten del 
och har därför kombinerat, som vi tidigare nämnt, med Helle Hedegaard Heins bok 
och andra vetenskapliga artiklar.  
 
Samuel Azasu, 2011, A survey of reward management practices in the Swedish real 
estate sector 
Artikeln handlar om finansiella och icke-finansiella belöningar i svenska 
fastighetsmäklarbyråer. Artikeln har varit passande till en viss del, dock har den inte 
bara berört fastighetsmäklarbyråer utan har också behandlat andra verksamheter inom 
fastighetsmäklarbranschen. 
 
Flora F.T. Chiang och Thomas A. Birtch, 2012, The Performance Implications of 
Financial and Non-Financial Rewards: An Asian Nordic Comparison 
Med hjälp av denna artikel, har vi i teorin definierat finansiella och icke-finansiella 
belöningar. Vi har inte lagt stor fokus på artikeln då den endast gör en studie om 
bankindustrin i Finland och Hong Kong, två olika länder med skiljande kultur där 
finansiell och icke-finansiell belöning kan ha olika effekter på dess personal. Det kan 
ge oss en skev bild och därför har vi valt att endast ta ut begreppen finansiell och 
icke-finansiell belöning. 
 
Ron Cacioppe, 1999, Using team – individual reward and recognition strategies to 
drive organizational success av Ron Cacioppe  
Artikeln handlar om hur team och individuella belöningsstrategier kan bidra till 
organisatorisk förändring och framgång. Studien är baserad på Motorolas 
rekommendationer och Trigons erfarenheter kring olika verktyg för att ta fram 
teambaserade belöningar. Eftersom att fastighetsmäklarbranschen oftast handlar om 
individuella prestationer, införs det sällan teambaserade belöningar, men vi har tagit 
med det för att belysa det som har funnits för att sedan koppla det till vår empiri då 
det kan förekomma. Dock är det viktigt att klargöra att det sker sällan, att det ibland 
finns säljtävlingar där det tilldelas belöningar till grupper inom vissa 
fastighetsmäklarbyråer. Artikeln är också skriven år 1999 därför är det viktigt att vi 
beaktar att det sker förändringar hela tiden och att tillförlitligheten och 
överförbarheten inte är så hög som önskats.  
 
Suzanne G. Benson och Stephen P. Dundis, 2003, Understanding and motivating 
health care employees: integrating Maslow's hierarchy of needs, training and 
technology  
Denna artikel behandlar Maslows behovstrappa och förklarar genom vad och hur man 
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kan motivera medarbetare i en snabbt föränderlig sjukvårdsindustri. Eftersom att 
artikeln först och främst är riktad mot sjukvårdsindustrin passar det inte bra ihop med 
vår undersökning, dock har vi tagit delar från Maslows behovstrappa och hur den har 
tillämpats i arbetskontext, från artikeln. 
 
Nigel Bassett-Jones och Geoffrey C. Lloyd, 2005, Does Herzberg’s motivation 
theory have staying power? 
Artikeln undersöker frågan om Herzbergs tvåfaktorteori fortfarande håller efter 50 år 
då den först togs fram. Syftet är att bevisa om Herzbergs tvåfaktorteori håller i 
längden. Eftersom att denna artikel har kommit fram till att Herzbergs tvåfaktorteori 
håller än idag, behöver det inte vara en avgörande åsikt för vår studie.  
 

3.2. REFERAT AV VALD LITTERATUR/TEORI 
 

3.2.1. FASTIGHETSMÄKLARES BETYDANDE ROLL 
Det har under en tid uppmärksammats bland fastighetsmäklarbyråer hur svårt det är 
att hitta bra humankapital inom fastighetsmäklarbranschen (Azasu, 2012). Azasu 
(2012) menar att det har blivit svårare att behålla kompetenta fastighetsmäklare kvar 
på ett företaget samt att det är dyrt att förlora det humankapitalet eftersom mäklare är 
de ledande framgångsfaktorerna för ett företaget.  
 

3.2.2. BELÖNINGSSYSTEM 
Belöningssystem är ett särskilt sätt för företag att motivera sina anställda till att utföra 
sina arbetsuppgifter och lösa uppgifterna på ett sätt som företaget är tillfreds med. I 
motsatt fall brukar anställda ”bestraffas” med ex. utebliven belöning (Jacobsen & 
Thorsvik 2008, s. 269-270). Det har ställts många frågor över åren kring vilka typer 
av belöningar som attraherar och motiverar fastighetsmäklare och om det finns 
skillnader på vilka belöningar som ges mellan olika företag, men även på samma 
företag mellan anställda. Följden utav dessa frågor kan vara varför dessa skillnader 
existerar och även hur effektivt de olika belöningar är som attraktionsfaktorer för en 
anställd. En anställning av en fastighetsmäklare består både av ekonomiska och 
sociala utbyten där det ekonomiska utbytet består av ett formellt avtal. Det innebär att 
arbetsgivaren ska kunna erbjuda mäklaren någon typ av kontrakt som består av både 
lön och olika förmåner, i utbyte ska mäklaren kunna ge arbetsgivaren kompetensen 
och en bra arbetsinsats. Till skillnad från det ekonomiska utbytet, är det sociala mer 
inriktad på inre förhållanden som inte kan mätas i form av pengar. Dessa utbyten 
leder till att företagen erbjuder en blandning av både finansiella och icke-finansiella 
belöningar (Azasu, 2012). 
 

3.2.3. FINANSIELL OCH ICKE-FINANSIELL BELÖNING 
Arbetslivet domineras av två stora kategorier av belöningar, vilka är finansiella och 
icke-finansiella belöningar (Armstrong & Murlis 2005; Milkovich & Newman 2008 
se Chiang och Birtch 2011, s. 540). Finansiella belöningar omfattar fasta, så som lön 
och diverse förmåner, medan de variabla belöningarna förutsätter en individs, grupp 
eller organisations kapacitet. De icke-finansiella belöningarna innefattar omväxlande 
arbetsformer, utbildning och utveckling samt erkännande så som uppskattning eller 
beröm från chefen och bra arbetsrelationer. Denna typ av belöning gynnar alltså inte 



15	  
	  

anställda i ett finansiellt perspektiv och har på senare tid använts mer av, när 
företagen vill reducera kostnaderna (Wah, L. 2000 se Chiang och Birtch 2011, s. 
540).  
 
Azasu (2012) hävdar att den rörliga lönen, den så kallade provisionen kan användas 
till att frambringa önskade beteenden hos arbetarna i företaget och de företagen som 
använder sig utav belöningar, så som förmåner osv. har det som ett försök till att vara 
konkurrenskraftiga arbetsgivare. Till skillnad från vad (Danneels 2002; Hull och 
Rothenberg 2008; Janssen, Van de Vliert, och West 2004; Parasuraman, Berry, och 
Zeithhaml 1991 se Chiang och Birtch 2011, s. 541) påstår, då de menar att inte bara 
de finansiella belöningarna är det som är konkurrenskraftig, men även de icke-
finansiella då båda har kapaciteten och är ämnade för att användas till att anpassa 
företagets strategi för de anställda. Det ska vara en guide för de anställda samt 
motivationsfaktor som manar dem att stödja företagets prioriteringar, i och med det är 
även vikten av kvalitet, innovation, flexibilitet och kunskap viktiga för 
konkurrenskraften. 
 
Det finns många olika förklaringar på vad inkomst innebär, men Azasu (2012) 
hänvisar till (Armstrong 2007 se Azasu 2012, s. 453) som anser att totala inkomster är 
det som utgörs utav grundlön, ersättningar och villkorlig lön. Grundlönen är det som 
oftast brukar vara den fasta utbetalningen varje månad som kan komma från 
exempelvis ett kollektivavtal medan den villkorade lönen är det som varierar 
beroende på den anställdes arbetsförmåga. Ersättningar utgörs av extra kompensation 
för övertids arbete, övernattningsresor etc. Armstrong betraktar även belöningar och 
fördelar som indirekt lön, vilket omfattar pensioner, sjukpenning, lån, försäkringar, 
tjänstebilar och årlig semester. De flesta förmåner som ges är oftast skattefria och är 
till nytta för båda parterna (arbetstagare och arbetsgivare), men framförallt är det till 
fördel för de som tjänar mest på företaget dvs. de som har en högre position. 
Belöningen i form av förmåner såsom tjänstebil eller speciella arbetskläder behövs för 
att de anställda ska kunna utföra sina jobb, vilket är väldigt viktigt, men det som anses 
vara det väsentligaste är att förmånerna även ska kunna tjänas som ett slags verktyg 
för att behålla de anställda (Beardwell och Holden 1997 se Azasu 2012, s. 456). 
Azasu (2012) menar att det finns en anledning till varför företag använder sig av både 
finansiella och icke-finansiella belöningar och det är för att attrahera, försöka hålla 
kvar samt frambringa de bästa sidorna från varje mäklare för att de ska kunna prestera 
bättre. Även om de finansiella belöningarna gör det möjligt för företag att attrahera 
nya anställda samt behålla de bästa är det inte säkert att det kan tjäna något vidare 
syfte med tanke på dess simpelhet. 
 

3.2.4. TEAMBASERADE, INDIVIDUELLA & SYSTEMBELÖNINGAR 
När belöningssystem läggs upp är det viktigt att man tar hänsyn till följande 
belöningsformer: individuella belöningar som tilldelas individer i organisationer för 
individuella prestationer, gruppbelöningar som tilldelas en grupp medarbetare för en 
gemensam prestation och belöningar som tillfaller alla i organisationen. När det talas 
om belöning tänker de flesta först och främst på individuell belöning, de flesta företag 
har ett system där individuella belöningar tilldelas till individer som presterat bra. 
Tanken med individuell belöning är att det ska leda till en förstärkt individuell insats. 
Det kan dock hända att individuella belöningar leder till konkurrens och 
samarbetsproblem, det är viktigt att tillägga att detta sker om belöningarna är en 
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knapp resurs, dvs. att en viss del personal företaget får motta dem. Konkurrens kan 
vara bra för individen då den kommer att prestera hårdare, det kan däremot gå utöver 
samarbetet bland personalen, om samarbete inte ligger bakom den individuella 
belöningen så att säga, men då talar man oftast om belöningar som ges till grupper. 
Syftet med belöningar till grupper är att försöka få parter att samarbeta bättre, men det 
händer att de förlorar något av de individuella prestationerna. Belöningar som 
tillfaller grupper kan öka konkurrensen mellan olika grupper och avdelningar i en 
organisation och därmed skapar det samarbetsproblem på gruppnivå. För att undvika 
den interna konkurrensen på både individ- och gruppnivå kan företag använda sig 
utav systembelöningar, dvs. belöningar som tillfaller alla i organisationen. Det kan 
vara belöningar som är baserade på organisationens resultat och att alla får lika stor 
del bonus. Dessa belöningar ger endast en begränsad motiverande effekt på individer 
och grupper. Däremot kan det spela en viktig roll då det ger organisationen en 
symbolisk och kulturell effekt samtidigt som det visar att alla är delar av en helhet 
(Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 270-271). 
 
I utvecklade länder har användningen utav lag/teams ökat (Katzenbach 1997 se 
Cacioppe 1999 s. 322). Detta har skett på grund av tre olika anledningar, först och 
främst gör organisationer nedskärningar på personal och använder sig utav teams i 
verksamheten för att utnyttja kompetensen hos sina anställda på ett effektivare sätt. 
För det andra vill verksamheter inte ha ett hierarkiskt ledarskap utan vill ha mer utav 
en jämställdhet mellan personalen. För det tredje har teknik, konkurrent och 
kundernas förväntningar en stor betydande roll för användningen utav teams i en 
organisation. Det är viktigt att en organisation hänger med i den tekniska 
utvecklingen, följer upp konkurrenterna noggrant samtidigt som de försöker ligga ett 
steg före samt vara lyhörda och anpassningsbara efter kundernas behov (Cacioppe, 
1999). 
 
Cacioppe (1999) menar att belöningar är ett av det starkaste och tydligaste sättet en 
ledare i en organisation kan förmedla ett budskap om vad de tycker är viktigt i ett 
arbete. Människors beteende påverkas av hur de mäts och belönas. Om ledningen i en 
organisation vill att deras personal ska jobba tillsammans i teams är det viktigt att de 
anger prestationsmål och belönar dess personal som gruppmedlemmar. Belöningar 
kan ges antingen utifrån individuella beteenden och prestationer eller kan det också 
ges till ett helt lag där belöningen fördelas jämt mellan de individer som varit en del 
utav det teamet. Att dela ut belöningar till ett helt lag eller dividera belöningen lika 
mellan gruppmedlemmarna är grundat på den totala lagprestandan och anges som 
”team-baserade belöningar” (Cacioppe, 1999). 
 

3.2.5. MOTIVATION  
Länge har psykologer och beteendevetare behandlat förhållandet mellan människor 
och deras arbete för att ta reda på vad som krävs för att motivera anställda. Wiley 
(1995) har studerat vad som är det bakomliggande fenomen som motiverar anställda 
enligt 40 års motivationsundersökningar. Då motivation är ett stort problem för 
många företag har dem under de senaste 40 åren undersökt vad som motiverar 
anställda till att göra ett bra arbete. För att uppnå höga prestationer och goda resultat 
för ett företag är det viktigt att de gör medarbetarundersökningar som kan användas 
för att få en inblick av vad de anställda värdesätter, som det saknas utav (Wiley, 
1995). 
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I de flesta fall bestäms medarbetarnas prestationer utav tre saker: Förmåga, 
arbetsmiljön och motivation. Om en anställd saknar förmåga, kan denna förmåga 
utvecklas genom en lämplig utbildning. Om det rör sig om ett miljöproblem kan 
problemet lösas genom att förändra miljön för att främja högre prestanda. Men om 
motivation är problemet blir lösningen mer komplex och utmanade. Den bästa källan 
för vad som ligger bakom problemet finns hos personalen, då personalen är den bästa 
informationskällan. Det är viktigt som vi tidigare nämnt att det görs en regelbunden 
medarbetarundersökning för att ta reda på vad som får de anställda att bli motiverade 
och vilja prestera i sitt arbete. Svaren kan leda till att arbetsgivare bör omforma 
arbetsuppgifter, löneförhöjning, omvandling av arbetsmiljön eller ge mer beröm för 
utfört arbete (Wiley, 1995).  
 
Enligt Wiley (1995) skall moderna metoder för motivation organiseras i tre olika 
kategorier:  
 
1. personliga åsikter 
2. kognitiva val eller beslut för tillvägagångssätt  
3. mål eller självreglerande perspektiv 
 
Personliga åsikter betonar inflytande utav bestående personliga egenskaper som 
påverkar målsättning och strävan. Beteendet på en arbetsplats är format efter 
personers behov i en specifik behovskategori. Kognitiva val betonar två 
bestämmanden, gällande val och själva utförandet. Förväntningar och subjektiv 
värdering utav konsekvenserna utav de alternativen som tidigare har valts. De 
teorierna finns för att förutsäga val eller beslut som de tar. Att ha mål som 
arbetsmotivation påverkar arbetsbeteendet för att få folk att kämpa och fokusera på 
målet. De fokuserar på förhållandet mellan mål och dess arbetsprestation som 
medarbetarna lägger ner för att nå målet. De antar att om en medarbetare är inställd på 
att det är ett mål, istället för att det endast ska ses som en uppgift, kommer målet att 
styra tankarna och handlingarna hos medarbetaren (Wiley, 1995). 
 

3.2.6. INRE OCH YTTRE MOTIVATIONSFAKTORER 
Motivation är uppdelad i inre och yttre faktorer, de inre faktorerna är det som 
människan skapar inifrån, det kan vara en önskan om att prestera eller utvecklas. De 
inre faktorerna är till för att skapa en tillfredställelse för människans behov och 
bygger inte på materiella ting. Den inifrån styrda motivationen är inte till för att 
avhjälpa en brist och det är heller inte instrumentellt.  
Yttre faktorer är det som skapas utifrån och inget som en individ själv kan kontrollera. 
En individ kan reagera på de yttre motivationsfaktorerna dock kan individen inte styra 
över om de föreligger eller inte. De yttre motivationsfaktorerna kan också vara 
negativa, ex. individen kan reagera pga. rädsla eller för att undvika obehag av något 
slag. Den utifrånstyrda motivationen är instrumentell, ex. utförandet av en handling 
leder till en belöning som kan avhjälpa en brist eller förhindra obehag (Hein 2009, s. 
16-17). 
 

3.2.7. FEM BÄST RANKADE MOTIVATIONSFAKTORER 
Wiley (1995) har i sin undersökning tagit fram de fem bäst rankade faktorerna som 
motiverar de tillfrågade i deras jobb. Dessa faktorer som tagits fram skall användas 
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för att förstärka och motivera anställda gentemot deras arbetsuppgifter. Studien 
genomfördes genom att 550 enkäter gavs till personer som är anställda inom 
branscher som detaljhandeln, tjänsteföretag, tillverkningsföretag, försäkringsföretag, 
verkstadsbranschen, sjukvård och myndigheter. Av det antalet var 459 användbara där 
133 arbetar deltid och 326 av respondenterna arbetar heltid. De fem bäst rankade 
faktorerna är: 
 
1. Bra lön 
2. Uppskattning/feedback för utfört arbete 
3. Anställningstrygghet 
4. Befordran och utveckling i företaget 
5. Intressant arbete 
 
Goda löner har under många år fortsatt att rankas inom topp fem och värderas av alla 
anställda oavsett kön, yrke, ålder, inkomst eller anställningsform. Wiley (1995) 
hänvisar till A. Maslows behovshierarki där lönen är en viktig belöning eftersom att 
det ger arbetstagaren en möjlighet att köpa saker som uppfyller deras fysiologiska 
behov samt att deras självkänsla ökar.  
 
Full uppskattning och feedback för ett väl utfört arbete är bland de bästa 
motivationsfaktorerna för en anställds prestationer. Wiley (1995) menar att positiv 
feedback följer de principer som förespråkas av B.F. Skinners instrumentella 
inlärning där beteendet är beroende av en positiv eller negativ förstärkning. Exempel 
på en positiv förstärkning kan vara att chefer ringer hem till anställda och tackar för 
väl utfört arbete. 
 
Wiley (1995) menar att i ett land där hög arbetslöshet blir allt vanligare är det vanligt 
att medarbetarnas reaktioner på den bristande anställningstryggheten varierar. 
Individer kan uppleva psykiska reaktioner på arbetslöshet eller hot om arbetslöshet. 
Dåligt självförtroende, ångest, social isolering och maktlöshet är exempel på möjliga 
psykologiska reaktioner. Dessa reaktioner påverkar inte bara individen själv utan det 
kan sträcka sig så långt att det påverkar partner, vänner samt familjemedlemmar. Det 
påverkar inte bara individens utomstående anhöriga, utan det påverkar också 
organisationen. För att motverka sådana resultat använder sig företag utav 
belöningsstrategier. Belöningarna skiljer sig åt beroende på företagen men de ska 
hjälpa de anställda att väcka positiva tillstånd, ett exempel på en sådan ersättnings 
strategi kan vara avgångsvederlag. 
 
Att få en befordran eller någon slags utveckling i en organisation samt intressanta 
arbetsuppgifter är faktorer som ständigt motiverar människor till att göra sitt bästa i 
ett arbete. Wiley (1995) hänvisar till Herzbergs tvåfaktorteori som är den mest 
framgångsrika metoden för att motivera anställda genom att utveckla utmaningar och 
möjligheter för att prestera i arbetet. Dessutom menar Wiley (1995) att McClellands 
behovsteori föreläser att människor med högt prestationsbehov motiveras av 
utmanade uppgifter med klara uppnåeliga mål, snabb återkoppling och mer ansvar för 
innovativa uppdrag. För att en befordran eller att ha ett intressant jobb är det viktigt 
att arbetsgivaren anpassar jobben utifrån arbetstagarens behov. Syftet med anpassning 
av jobb är att arbetstagaren ska känna sig mer motiverad gentemot jobbet.  
 
En arbetstagare behöver få höra att individen har kompetens som är till en viktig del 
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för ett företags utveckling, att den ger en positiv inverkan på företaget. Det är även 
viktigt för arbetstagaren att den kan kontrollera sina egna åtgärder. Enligt den 
instrumentella inlärningen måste chefer förstå sambandet mellan beteenden och dess 
konsekvenser för att utveckla uppgifter som förstärker eller motverkar önskvärda eller 
icke önskvärda beteenden. Ytterligare forskning behöver dock göras för att få en så 
tydlig bild som möjligt över vilka faktorer det är som påverkar medarbetarnas 
motivationer. Demografiska förändringar, globalisering, utveckling överhuvudtaget 
förändrar organisationer och deras medarbetare med tiden och därför ska arbetsgivare 
följa förändringarna och utveckla sig efter de nya motivationsfaktorerna som uppstår 
med tiden. Det är viktigt att arbetsgivare granskar de olika motivationsfaktorerna samt 
andra faktorer som påverkar medarbetarnas attityd och prestationsinsatser gentemot 
företaget då en motiverad personal kan vara tillgången till goda vinster i ett företag 
(Wiley, 1995). 
 

3.2.8. MASLOWS BEHOVSHIERARKI 
Abraham Harold Maslow (1908-1970) var en amerikansk psykolog som utvecklade 
en av de mest kända motivationsteorierna som används än idag, nämligen 
behovshierarkimodellen, även kallad för behovstrappan. Maslows behovstrappa är 
den teori i historien som använts mest, men den är även väldigt missförstådd då 
många ger en förenklad bild av teorin genom att bara förklara vad behovstrappan 
innebär, detta gör att helhetsperspektivet inte framgår. Genom dessa förenklade bilder 
av teorin har Maslow även blivit anklagad för att ha en inskränkt människosyn, vilket 
inte stämmer och är helt orimligt då Maslows teori är mer än bara behovstrappan.  
 
Den grundläggande tanken i Maslows behovshierarki är att det mänskliga beteendet är 
bestämt av otillfredsställda behov och ett begrepp som förekommer i teorin är 
homeostas. Homeostas redogör för den biologiska process som förekommer 
automatiskt i kroppen för att försöka balansera olika ingredienser i blodet så som 
vitaminer osv. Skulle kroppen sakna något ämne, kommer individen att utveckla en 
lust eller aptit för det som råder brist på och på samma sätt kommer dessa 
otillfredsställda behov att styra beteendet då individen försöker få sina behov 
tillfredsställda. Om behovet inte är tillfredsställt kommer individen att drivas av att 
tillfredsställa det behovet eftersom det är den bristen som kommer att vara dominant 
(Hein 2009, s. 64, 68).  
 
Utöver den grundläggande tanken finns det även två grundläggande påståenden, där 
Maslow menar att om ett behov är tillfredsställt är det inte längre ett behov samt om 
behovet har tillfredsställts är det inte längre motiverande. Det innebär att 
tillfredsställda behov inte längre har en ledande inverkan på beteendet, men när ett 
behov har tillfredsställts brukar oftast ett nytt behov uppstå som är på en högre nivå 
samtidigt är dessa behov hierarkiskt ordnade där de behov som förekommer längst ner 
i hierarkin är mest dominerande. Ju längre upp i hierarkin vi kommer desto mindre 
dominerande är behoven.  
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Maslow (1987) skiljer mellan fem olika behov som är hierarkiskt ordnade, dessa är 
(Hein 2009, s. 69): 
 
1. Fysiologiska behov 
2. Trygghetsbehov 
3. Behov av gemenskap 
4. Behov av uppskattning 
5. Behov av självförverkligande 
 
 

Figur 1. Egen bearbetad figur av Maslows behovshierarki (1987) 
 
Det fysiologiska behovet är en blandning av både biologiska och fysiska behov där 
den homeostatiska processen skapar en lust eller längtan efter det som skulle kunna 
tillfredsställa behovet. Fysiologiska behov kan vara allt från hunger till sömn, törst, 
vila etc. det är även därför dessa behov är de som är mest dynamiska eftersom en 
individ i slutändan endast kommer sträva efter att tillfredsställa det fysiologiska 
behovet om alla behoven är otillfredsställda. Enligt Maslow (1987) kan vi säga att för 
den som inte har fått mat på flera dagar, är Utopia en plats fylld av mat och inget 
annat (Hein 2009, s. 70-71).  
 
Nya behov kommer att uppstå när det fysiologiska behovet har uppfyllts där nästa 
steg i behovstrappan nämligen är trygghetsbehovet. Trygghetsbehovet består av 
stabilitet, skydd, frihet från ångest etc. och fungerar likadant som det fysiologiska 
behovet där individen kommer att fokusera på annat när behoven är uppfyllda, det är 
därmed lika dominant som fysiologiska behov. Eftersom dessa behov är rankade i en 
hierarki, anses trygghetsbehovet vara viktigare än fysiologiska när det inte är uppfyllt 
då Maslow (1987) anser att de fysiologiska redan borde vara uppfyllda och större vikt 
bör inte läggas mer på det vid det stadiet. Maslow (1987) menar att trygghetsbehovet 
inte fungerar som en aktiv motivationsfaktor vid förhållanden som individer inte kan 
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påverka själva, så som naturkatastrofer, krig etc. I sådana situationer brukar 
människan oftast nedgradera sig i behovstrappan till de mer dominerande behoven. I 
och med att människan behöver trygghet gör det att vi oftast eftersträvar det säkra och 
det vi har kunskap om framför det okända (Hein 2009, s. 71-72).  
 
Det tredje behovet i Maslows behovstrappa är behov av gemenskap då behovet av 
gemenskap och kärlek kommer att tillta när fysiologiska och trygghetsbehovet är 
uppfyllda. Denna behovsfaktor bygger på att människan känner sig ensam och viljan 
av att få tillhöra en grupp är mycket stor. Behovet blir så pass stort att känslan av att 
få vara en del av något kan överväga de två nedersta behoven i hierarkin om dessa 
inte tidigare har blivit tillfredsställda (Hein 2009, s. 72).  
 
Enligt Maslow (1987) har alla människor i ett civiliserat samhälle ett behov av 
respekt, inte bara för andra, men även sig själva samt behov av stabilitet i sitt liv, 
därför är den fjärde faktorn i behovstrappan behov av uppskattning. Detta behov delar 
Maslow (1987) upp i två delar, där den ena vinklar sig mot den inre och den andra 
mot yttre dimensioner. Den inre kommer från önskan om självsäkerhet, oberoende, 
styrka osv medan den yttre kommer från en önskan om att få beröm, prestige, 
bekräftelse eller uppskattning för saker vi har själva har gjort, med andra ord handlar 
det yttre om att vi vill känna oss viktiga och värdesatta. Om behovet är otillfredsställt 
leder det till att vi känner oss otillräckliga, ovärdiga samt svaga och hjälplösa, i och 
med det menar Maslow (1987) att det inte är särdeles smart att utgå ifrån andras 
åsikter, utan det bästa är att utgå från de verkliga kompetenserna istället (Hein 2009, 
s. 73).  
 
Det femte behovet som förekommer längst upp i behovstrappan är behov av 
självförverkligande som innebär att individer helt enkelt gör det vi är bäst på. Om vi 
är begåvade på att sjunga eller dansa, så bör vi göra detta eftersom det uppfyller vår 
förmåga att vara i harmoni med oss själva, med andra ord förverkligar vi vår fulla 
potential. Bara för att vi har uppnått självförverkligande och behovet har tillfredsställt 
betyder det inte, som de fyra föregående behoven, att vi nöjer oss där utan vi fortsätter 
att sträva efter mer desto mer det tillfredsställs. Därför anser Maslow (1987) också att 
individen som har mycket självförverkligande är den mest mognaste människan 
eftersom de har tillfredsställt de fyra tidigare behoven till en gräns att de framstår som 
starka personer. När individens undre behov inte står i vägen blir det också mycket 
lättare att uppfylla det självförverkligande behovet eftersom vi då sätter det i centrum. 
Personer som uppnått denna nivå av självförverkligande anser Maslow (1987) att vi 
bör se upp till för om vi jämför denna nivå med de undre behovsnivåerna, är denna 
minst självisk. Om vi exempelvis tar fysiologi nivån, där vi behöver mat för att bli 
tillfredsställda, kan behovet endast bli behagat genom att vi själva väljer att äta (Hein 
2009, s. 73-74).  
 
Trots att Maslows behovstrappa har spelat stor roll genom åren för många forskare, 
har den kritiserats för att dess kategoriseringar är så oprecist formulerade att det är 
oklart vad som ligger i dem. Det är även svårt att fastställa om de fem olika 
behovstyperna är hierarkiskt ordnade (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 261). Samtidigt 
som det är svårt att fastställa de fem olika behovstyperna råder det kritik mot att 
Maslows teorier inte är vetenskapligt prövade och empiriskt byggda. Men detta kan 
betraktas som en missuppfattning av Maslow (1987) då han inte lägger fram sina 
teorier och tankar med anspråk på att de är vetenskapligt prövade och empiriskt 
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byggda, då detta inte är hans ärende (Hein 2009, s. 94-96). 
 

3.2.9. MASLOWS BEHOVSHIERARKI I ARBETSKONTEXT 
Maslows modell är ett konstruktivt verktyg för att förstå enskilda människors 
beteenden, dess användning i arbetskontext ger en möjlighet till att förstå och påverka 
anställdas motivation. Benson & Dundis (2003) har därför applicerat behovstrappan i 
en arbetskontext där den har samma fem nivåer, dock har dessa fem nivåer 
modifierats av Maslow själv samt andra författare av ett antal böcker och texter.  
 
Det första steget i behovstrappan för en arbetskontext som måste uppfyllas är lönerna. 
Maslow påstod att om individerna är, i deras sinnen, rättvist betalade, kommer de inte 
spendera orimligt mycket tid på att tänka på sina löner. Dock om en enskild inte 
tycker att den har en rättvis lön, kommer alltför mycket tid spenderas på att överväga 
den upplevda orättvisa. I och med det kommer andra viktiga arbetsinsatser inte få den 
uppmärksamhet som krävs. Det finns ett samband mellan Maslows traditionella 
behovstrappa och den i en arbetskontext. De grundläggande överlevnadsbehoven för 
teorin i en arbetskontext måste mötas med löner som i sin tur ger skydd, mat, värme 
kläder etc. 
 
Inför nästa steg söker sig individer efter säkerhet på jobbet. Detta innefattar inte bara 
fysisk, utan också psykisk säkerhet. En säker arbetsmiljö kan också betyda minskad 
ångest skapad av tillräckliga förmåner, fackliga avtal etc. Utbildning är också viktigt 
på denna nivå eftersom att arbetstagaren medvetet och undermedvetet kategoriserar 
utbildning under säkerhet. Ett exempel kan vara att en person som är utbildad inom 
maskiner kan vara en säkrare arbetstagare än den som inte haft utbildning och varit 
tvungen att lära sig genom lång erfarenhet. Men arbetstagaren vill inte bara ha 
utbildningen i sig utan vill att bolaget ska spendera resurser, tid och pengar på 
arbetstagaren utbildning som en försäkran om att individen är av värde för företaget. 
  
Inför den tredje nivån i behovstrappan söker sig individer efter social samhörighet på 
arbetsplatsen. Någon som har upplevt känslan av att vara socialt obekväm på sin 
arbetsplats kan förstå vikten av arbetsplatsens sammanhållning. Det är viktigt med bra 
arbetsförhållanden samt att de trivs med kollegor och chefer på företaget, det är också 
av stor betydelse att hitta sin plats i formella och informella arbetsgrupper. Tyvärr har 
dagens pressade miljö lett till att anställda idag inte får en chans till att göra det socialt 
bekvämt på arbetsplatsen eller att ”passa in”. Utbildningar ger arbetstagarna en 
möjlighet till att träffa folk som har samma sysselsättning, för att upptäcka individer 
med samma intressen eller ansvarsområden inom ett visst yrke samt att etablera nya 
kommunikationsvägar.  
 
Det fjärde steget i Maslows behovstrappa är sökandet efter självkänsla i 
organisationen, denna självkänsla är i allmänhet baserad på individens lyckade 
utvecklingssamtal, incitament, belöningar som har erhållits och utmärkelser samt allt 
annat som ökar självförtroendet hos en anställd. Eftersom att den enskilde erhåller en 
utbildning, skapar det en möjlighet till att känna och faktiskt vara mer produktiv samt 
säker i sin arbetsmiljö. Samtidigt som individens självförtroende växer, ökar även 
möjligheterna till att utföra ett bättre jobb.  
 
Slutligen leder utbildningen till att den enskilde kan gå vidare mot sitt 
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självförverkligande, det sista steget i behovstrappan, att utveckla sin potential, att lära 
sig nya saker, att ta risker, samt att få känna sig ännu mer säker på vad individen gör 
(Benson & Dundis, 2003). 
 

3.2.10. MCCLELLANDS BEHOVSTEORI 
David Clarence McClelland (1917-1998) var amerikansk psykolog och grundare av 
ytterligare en behovsteori (Hein 2009, s. 114). McClelland (1967) har kritiserat 
Maslows behovstrappa, där behovskategorierna är hierarkiskt ordnade. McClelland 
(1967) menar att behoven är ordnade längs ett kontinuum, och att det är möjligt att 
röra sig i båda riktningar om vi exempelvis inte lyckats tillfredsställa vissa behov 
(Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 261). McClelland (1967) menar alltså att ett visst 
behov inte måste vara uppfyllt för att ett nytt behov ska väckas till liv. McClelland 
(1967) anser heller inte att en människas behov är medfött utan att det är något som vi 
tillägnar oss. Individens behov och styrkan hos de olika behoven påverkas av en rad 
faktorer som exempelvis uppväxt, kulturell bakgrund, förändrade livsvillkor, 
utvecklingsprocesser samt erfarenheter av positiva och negativa konsekvenser av 
olika motiv (Hein 2009, s. 114-115).  
 
McClelland (1967) hävdar att alla människor handlar utifrån tre grundläggande behov 
(Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 262):  
 
Behov av makt. Personer med stort maktbehov som tycker om att ha ett slags 
inflytande på andra människor. De är skickliga på att kommunicera samtidigt som de 
njuter av att vinna en diskussion och besegra sin motståndare. Personer med stort 
maktbehov tycker också om att undervisa och tala inför församlingar. De blir även 
triggade av sina konkurrenter samtidigt som de söker sig till positioner med makt och 
auktoritet då de dras till status och prestige (Hein 2009, s. 116-117). 
 
Behov av gemenskap. Människor som har ett stort behov av gemenskap handlar 
utifrån en önskan om att vara omtyckta eller accepterade. Dessa personer söker efter 
social interaktion med vänner och kollegor och är intresserade av att etablera, 
upprätthålla eller återupprätta en positiv, varm och nära relation till andra. (Hein 
2009, s. 117). Personer som har ett stort behov av socialt samhörighet försöker också 
undvika konflikter och kritik och fruktar högst mycket av att bli avvisade av andra 
människor (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 262-263). Dessa personer arbetar helst i 
team och jobbar hellre tillsammans med vänner än med experter, och de anpassar sig 
också utefter gruppens sociala normer (Hein 2009, s. 117). 
 
Behov av prestation. Personer som har ett stort behov av prestation vill naturligtvis 
prestera och vara framgångsrika (Hein 2009, s. 117). Att göra någonting bättre 
innebär ofta att göra någonting annorlunda än tidigare, därför är personer med ett stort 
behov av prestation villiga att vara kreativa om förhållandena tillåter det (Jacobsen & 
Thorsvik 2008, s. 263). Dessa personer lägger ner tid och kraft på att utvecklas på 
bästa möjliga sätt samtidigt som de lockas utav utmaningar. De gillar att ta personligt 
ansvar och är starkt resultatinriktade. Till skillnad från personer med starkt behov av 
samhörighet föredrar de experter framför vänner som samarbetspartners och de vill 
hellre arbete ensamma eller tillsammans med andra som har motsvarande 
prestationsbehov än att arbeta med individer som inte har något större 
prestationsbehov. Personer med stort prestationsbehov dras till uppgifter med måttliga 
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risker och utmaningar (Hein 2009, s. 118). De är starkt inriktade på att nå resultat och 
är rädda för att misslyckas. När de har satt upp mål blir de helt uppslukade av 
arbetsuppgifterna tills målet har uppnåtts (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 262-263). 
McClelland (1967) skiljer i sin teori mellan två former av feedback, dessa är 
känslomässig- och uppgiftsorienterad feedback. Känslofeedback kopplas till något 
slag utav bekräftelse, beröm samt acceptans och fungerar på personer med ett stort 
behov av socialt samhörighet. Personer med ett prestationsbehov har också ett behov 
utav uppgiftsfeedback där den feedbacken är kopplad till uppgiften och prestationen 
så att personen vet hur väl de utfört handlingen i förhållande till måluppfyllelsen. 
Slutligen påpekar McClelland (1967) att belöningar i form av materiella ting eller 
ekonomiska ersättningar, status eller någon form av trygghetsbehov inte heller 
motiverar personer med prestationsbehov. Ekonomiska belöningar fungerar således på 
personer med prestationsbehov som ett mått på framgång, alltså som ett 
feedbackinstrument och inte som en motivationsfaktor. Dock påverkas personer med 
låg prestationsnivå utav ekonomiska belöningar och andra externa 
motivationsfaktorer (Hein 2009, s. 118-119). 
 

3.2.11. HERZBERGS TVÅFAKTORTEORI 
Under 1900-talet när forskningen kring motivationen började ta fart, var det först och 
främst två faktorer i den mänskliga naturen som betraktades och lades som grund för 
forskningen. Den ena faktorn var att individer bedömdes i grund och botten vara lata 
samt blyga i en arbetsmiljö och det ansågs att motivation var en fråga om yttre 
stimulering. Den andra faktorn byggde på att forskarna ansåg att individer är 
motiverade till att fungera för sin egen fördel samt för de sociala och monetära 
belöningarna som de får vilket innebär att deras motivation, tvärtemot den första 
faktorn, är intern stimulans.  
 
Frederick Irving Herzberg var en amerikansk professor i psykologi och ledarskap 
(Hein 2009, s. 121) som utforskade under vilka omständigheter som individer ger 
respons på olika slag av intern och extern stimuli (Bassett-Jones & Lloyd, 2004). 
Herzberg (1959) menar att det finns två faktorer som påverkar motivation i 
arbetslivet, dessa två är hygienfaktorer och motivationsfaktorer, därutav namnet 
tvåfaktorteori. Den ena har benämningen hygienfaktorer och har koppling till 
förhållandet beträffande arbetets utförande samt är det den vanligaste orsaken till 
varför anställda är missnöjda i sitt arbete och leder oftast inte till någon 
tillfredsställelse eller motivation (Hein 2009, s. 121). Hygienfaktorerna syftar även 
mer till lön och förmåner som är yttre behov och ger inte något värdefullt för 
individen, men ger otillfredsställdhet till den yttre motivationen när det saknas 
(Bassett-Jones & Lloyd, 2004). Den andra typen kallas för motivationsfaktorer och 
där kommer tillfredsställelsen från inre behov så som personlig utveckling eller 
uppskattning för det den anställde gör på jobbet vilket också leder till att den inre 
motivationen tillgodoses (Bassett-Jones & Lloyd, 2004). Den har starka kopplingar 
till själva arbetet och dessutom är de främst förankrade med arbetstillfredsställelse 
och motivation. Även när det förekommer frånvaro av motivationsfaktorer är det 
sällan relaterat till att vi vantrivs med arbetet (Hein 2009, s. 121). 
 
När Herzberg (1959) och hans kollegor undersökte teorin på djupet genom effekterna 
av fjorton faktorer och i vilken grad de påverkar arbetstillfredsställelse och missnöje, 
kom de fram till att de anställda visade ett starkt missnöje beträffande företagets 
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policy och administration, finansiell belöning och arbetsvillkor. Det som 
överrumplade teamet mest, var att tillfredsställelsen med dessa faktorer inte hade 
något samband med ökad nivå av arbetstillfredsställelse. Detta skapade en kritikstorm 
mot Herzberg som var tvungen att hävda sig i Harvard Business Review genom att 
skriva en artikel med namnet ”One more time: How do you motivate employees?”.  
 
I artikeln påstod Herzberg (1987) att chefer oftast blandar ihop motivation och 
hygienfaktorer, han menar att hygienfaktorer ursprungligen kommer ifrån 
”människans djuriska natur”. Det innebär att alla individer har en inbyggd lära om att 
undvika smärta från omgivningen samt bestämda krav av att tjäna nödvändiga 
biologiska behov som tillfredsställer en själv. Herzberg illustrerade detta genom att 
påvisa hur han kunde få sin hund att röra på sig. Han förklarade att det kunde gå till 
på så sätt att han kunde ge den en liten lätt spark eller belöna hunden med en bit 
godis. I och med det exemplet demonstrerar han att motiveringen för hygienfaktorn 
ligger hos honom själv och inte hundens. Samma sak gäller när en anställd blir 
ombedd att utföra ett specifikt jobb och i gengäld få någon typ av belöning tillbaka. 
Vid sådana tillfällen har chefer en tendens att tro att de anställda är motiverade när det 
i själva verket är cheferna som gynnas och motiveras utav arbetarnas arbetsvilja. 
Herzberg (1987) anser att motivation är som ett internt själv laddande batteri och för 
att en anställd ska bli motiverad, måste viljan komma inifrån. Interna drivkrafter är 
alltså inte samma sak som externt stimulerande belöningar vilket också är den stora 
skillnaden samt det som hans tvåfaktorsteori syftar på. 
 
I och med att det har förekommit många förändringar i arbetslivet, 
organisationsstrukturer och arbetsmetoder sedan Herzberg genomförde sin forskning. 
Dock påstår (Bassett-Jones & Lloyd, 2004) genom sin undersökning att Herzberg 
tvåfaktorteori än idag har en påverkan i hur anställda och organisationer ser på 
motivation och belöningar. Detta resultat har de kommit fram till genom olika 
undersökningar som gjorts där majoriteten var positiva till önskan om att 
motivationsfaktorerna skulle övervinna över hygienfaktorerna för att istället fokusera 
på att bidra till företagets framgång. 
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3.3. ANALYSMODELL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 2. Egen bearbetad analysmodell 
 
Genom den teoretiska referensramen har vi valt att fokusera vår studie kring fem 
faktorer, varav två utav dessa är motivation och belöning eftersom uppsatsen är starkt 
förankrad i dessa begrepp. De tre andra faktorerna är teorier som även dem har en stor 
förknippning till studien då det är genom dessa teorier arbetet kommer att mynna ut i 
vår egen analys, tolkning och slutsats. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi att presentera den insamlade informationen vi har fått in 
genom våra intervjuer. I slutet av kapitlet sammanfattas den skrivna empirin för 
att ge en överblick av vad intervjupersonerna tycker.  

4.1. EMPIRIPRESENTATIONENS STRUKTUR 
I detta kapitel kommer vi att presentera den insamlade informationen vi har fått in, 
vilket är från olika gjorda intervjuer med fastighetsmäklare på olika fastighetsbyråer. 
Vi har även strukturerat kapitlet på så sätt att vi har följt vår analysmodell som 
presenterades i teorin. Vi har även följt våra intervjufrågor och sammanfattat de 
svaren vi har fått in under olika rubriker, vilket är baserat på vår intervjuguide. Detta 
har vi gjort för att det ska vara lättare för läsaren att följa arbetet, det ska även genom 
empirin vara klart för hur metoden har använts. Det som bör tas i åtanke är att vi har 
tagit ut de frågorna vi anser är viktigast för att kunna besvara vår problemformulering. 
Det kan även komma lite citat som vi anser ger en helhetsbild av vad många 
fastighetsmäklare har svarat. Dock kommer vi inte nämna vem eller vilka vi har 
citerat eller från vilken fastighetsbyrå dessa kommer ifrån då vi egentligen inte anser 
att den informationen har någon större betydelse. 
 

4.2. PRESENTATION AV EMPIRISK DATA 
Nedan följer presentationen av den insamlade empirin vi har fått in genom 
intervjuerna. De är grupperade utefter rubrikerna vi hade på intervju frågorna och 
under dessa rubriker har vi tagit med de relevantaste frågorna och svaren. Dock har vi 
inte valt att blanda chefernas svar med de anställda, utan har i början enbart utgått 
ifrån hur fastighetsmäklarna förhåller sig till frågorna för att sedan under den sista 
rubriken av detta arbete skriva in chefernas åsikter och tankar.  
 

4.2.1. BAKGRUND  
 
- Hur ser en vanlig dag ut på arbetsplatsen? 
 
Det framkom under våra intervjuer att samtliga intervjupersoner svarade med att en 
vanlig arbetsdag inte är den andra lik, då det alltid är olika arbetsuppgifter som ska 
utföras. För de anställda är det vanligt med bostads visningar, budgivning, hantering 
av kontrakt samt möten med kunder vilket gör att en arbetsdag är mycket varierande 
då vissa dagar är lugnare än andra.  
 
- Vad är den främsta anledningen till att du började arbeta som fastighetsmäklare? 
 
Fyra av de tillfrågade svarade att den främsta anledningen till varför de valde att börja 
arbeta som fastighetsmäklare var för att de ansåg att det var ett utmanande jobb med 
möjlighet till flexibilitet i arbetet eftersom de bestämmer oftast själva vilka tider de 
vill arbeta. Två av intervjupersonerna tyckte även om tanken att det är ett mindre 
monotont arbete där de varierande arbetsuppgifterna är något positivt och lockande. 
En fastighetsmäklare hade sedan tidigare erfarenhet av ett säljande yrke vilket gjorde 
att de ville utvecklas inom försäljning. En av intervjupersonerna gav sin definition av 
den främsta anledningen till varför denne började arbeta som mäklare, vilket är ett bra 
sammanfattande svar för majoriteten av intervjupersonerna. ”Jag ville ha möjligheten 
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över att styra över mitt jobb själv, men inte driva mitt egna företag. Vi jobbar på ett 
företag, men har fria tider och bestämmer själva hur mycket vi jobbar. Jag ville ha ett 
jobb som ger direkt resultat på vad jag gör, dock jobbar vi ju jämnt”.  
 

4.2.2. MOTIVATION 
 
- Vad är det första du tänker på när du hör begreppet motivation? 
 
På denna fråga förekom det väldigt varierande svar, där en svarade att motivation för 
denne var att bli ”belönad, trivas och få beröm, men det är olika”. En annan anser att 
motivation är ”en morot, något att jobba för, för att kunna se framemot något, saker i 
livet som gör att man vill springa lite fortare i livet”. Endast en person gav svaret att 
pengar är det första denne tänker på kring begreppet motivation. I övrigt fick vi svar 
så som strävan efter något, att motivation skulle vara affärer, bra målbild samt kund 
tillfredsställelse.  
 
- Hur viktigt tror du motivation är i arbetet? 
 
Den största gemensamma faktorn som fastighetsmäklarna håller som en viktig del i 
arbetet är motivation. Samtliga anser att motivation är det som driver de framåt i 
arbetet och det är det som behövs i detta yrke med tanke på hur tuffa dagarna kan 
vara. En mäklare uttrycker sig på så sätt att ”otroligt viktigt att ha motivation, om vi 
inte har det gör vi ett sämre jobb som leder till ett sämre slutresultat vilket gör att 
kunderna inte i framtiden kommer att rekommendera oss och ju nöjdare kunder desto 
fler affärer”. En annan fastighetsmäklare menar att det inte skulle finnas någon ork i 
längden ifall motivationen inte finns där samtidigt som den tredje påpekar att det är 
många timmar samt ett otacksamt jobb och finns inte motivation kommer de inte 
undan i detta yrke.  
 
- Vad är det som motiverar dig i ditt arbete? 
 
Samtliga fastighetsmäklare har ett någorlunda överensstämmande synsätt på vad som 
motiverar de i sitt arbete, provision. Dock anser de även att nöjda kunder är en viktig 
del utav det. Dock skiljde sig svaren angående hur de förhöll sig efter det då två 
mäklare förklarade att kunder som inte är nöjda leder till ett mindre roligt jobb och att 
den extra lönen som skulle fås genom nöjda kunder inte spelade någon roll då det bara 
sågs som en bonus. Andra bedömde att onöjda kunder inte ger ett lönemässigt bra 
resultat, där pengarna är en drivande motivationsfaktor. Det framkom även att arbetets 
olika delar hör samman med varandra, om kunder är nöjda påverkar det resultatet 
positivt som i sin tur ger lön i slutändan. En fastighetsmäklare menade att pengarna 
inte var den största motivationsfaktorn i arbetet då kunderna är det och om det skulle 
trilla in extra lön sågs det mer som en bonus. Däremot ansåg en fastighetsmäklare att 
om denne vet att den inte kommer få någon lön nästkommande månad, kan det leda 
till att det förekommer stress som i slutändan är orsaken till en sämre prestation och 
även sämre beslut kan tas. En intervjuperson tyckte även att arbetskollegorna är en 
drivande motivationsfaktor, vilket sammanfattas så här ”jag gillar att tävla och vara 
bättre än kollegorna, det vill nog de flesta eftersom att det är en säljorganisation. Ju 
bättre jobb, desto bättre lön och roligare fritid kan du ha. Jag drivs av att tävla med 
mina kompisar, det är en intern konkurrens eftersom jag vill sälja mest varje månad”.  
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- Tror du att din motivation påverkas av finansiella eller icke-finansiella 
belöningar? Och vilket av dessa två belöningar anser du vara mest motiverande?  
 
Alla mäklare är överens om att både finansiella och icke-finansiella är viktiga i 
arbetslivet som motivationsfaktorer. Det många håller med om, som de anser vara en 
drivande faktor inom icke-finansiella belöningar är nöjda kunder. I svaren 
förekommer det att icke-finansiella inte bara berör nöjda kunder, men även bra 
arbetsvillkor och en arbetsmiljö som de kan trivas i. Dock var nöjda kunder det som 
först och främst stod i centrum för svaren. Även om nöjda kunder är en drivande 
faktor, så är finansiella belöningar mest betydelsefull eftersom i slutet av månaden så 
ska de även ha mat på bordet och kunna betala räkningar. Intervjupersonerna anser 
därmed att finansiell belöning får de att prestera mycket bättre än icke-finansiell, en 
fastighetsmäklare uttrycker sig på detta sätt ”Vi jobbar med provision för mina kunder 
och för jobbet. Det är bra för kunderna som vet att ifall dem får mer betalt får jag 
mer betalt, vilket betyder att de vet att jag jobbar hårdare.”  
 
- Är det någon skillnad i vad som motiverade dig från första början alltså när du 
började som mäklare och vad det är som motiverar dig nu? 
 
De förekom en del varierande svar där vissa som jobbat med säljyrket och det 
systemet innan inte ansåg att det fanns någon skillnad i motivationen. Andra påstod 
att ”det har varit olika stadier, i början tyckte jag det var ett spännande jobb, men 
allteftersom blev det nog mer en drivkraft. När jag hade jobbat ett tag var det viktigt 
att jag trivdes bra med mina kollegor”. En av intervjupersonerna trodde även att 
provisionen skulle motivera mer i början, men har med tiden visats sig vara fel och att 
det är andra viktigare faktorer som numera motiverar samtidigt som resten håller sig 
fast vid att det är provisionen som än idag motiverar dem till att fortsätta vara 
verksamma som fastighetsmäklare.  
 

4.2.3. BELÖNING 
 
- Vad är det första du tänker på när du hör begreppet finansiell belöning? Är det 
något positivt eller negativt och vad har du för syn på det? 
 
Samtliga fastighetsmäklarna var överens om att begreppet finansiell belöning är starkt 
kopplad till provision, men att det finns både positiva och negativa konsekvenser med 
det. Det positiva ligger i att de flesta triggas av att ha provision då det ofta är 
obekväma arbetstider samt mycket jobb, vilket gör att om det bara skulle vara en fast 
lön skulle mäklarna antagligen inte kämpa lika mycket. De anser även att det finns 
negativa sidor och det är att det kan förekomma mycket stress. Det kan knäcka många 
i början då de inte tjänar lika mycket och då väljer de att avsluta sina karriärer som 
fastighetsmäklare för att satsa på ett annat yrke istället. En fastighetsmäklare anser att 
det är bra, men vill ha mer uppskattning och pushning till sina mål för att kunna nå 
dit. Personen anser att företaget skulle kunna bjuda på lite trevliga kvällar och 
personalvård eftersom det skulle vara en större drivkraft än att tjäna 2000 kr extra 
genom att uppnå en viss gräns. 
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- Har ni något belöningssystem inom företaget och hur länge har du haft 
möjlighet att ta del av det? 
 
Alla intervjupersoner har ett belöningssystem de får ta del av från första början. Det 
skiljer sig från företag till företag, men gemensamt har de tävlingar. De utser 
månadens mäklare och med vinsten kommer kanske en flaska champagne eller 
liknande. Många tycker det är en kul grej, men triggas inte av att göra ett bättre jobb 
för en flaska champagne. En intervjuperson svarade även att de blir belönade med en 
högre procentsats ju längre de jobbat, samtidigt som en annan fastighetsmäklare på ett 
annat kontor sa att om de uppnår sin individuella budget, så får de några procent extra 
på provisionen. Ett utav företagen anordnade även en resa för de anställda eftersom de 
nått en viss bestämd budget för att påvisa uppskattning för det arbetet som 
fastighetsmäklarna gjort och detta uppskattades mycket av de anställda.  
 
- Upplever du att belöningen tillför något mer än vad grundlönen gör? På vilket 
sätt? 
 
Fastighetsmäklarna har på denna fråga en gemensam bild av om det tillför mer eller 
inte där en mäklare har svarat att ”ja, det tror jag. Jag tror att vi fungerar som så att 
om vi anstränger oss lite mer så får vi också lite mer. Det spelar ingen roll om vi 
sitter till sent och ringer kunder för det hade vi inte gjort ifall vi inte fick mer i lön”. 
En annan mäklare anser att det är roligt att bli månadens mäklare eftersom det är 
roligt att känna sig sedd. Som följd av detta vill de även göra ett bra jobb, men denna 
typ av belöning tillför inget extra utöver grundlönen tycker intervjupersonen som gav 
detta svar.  
 

4.2.4. PRESTATION 
 
- Vad motiverar dig att prestera bra? 
 
Det förekom en någorlunda gemensam bild av vad som fick dessa fastighetsmäklare 
att prestera bra, nöjda kunder och provisionen. Nöjda kunder är en motivationsfaktor, 
men provisionen är det som motiverar ganska många till att prestera bra. En mäklare 
påstod däremot att om en individ inte tycker om att träffa kunder eller människor, så 
ska de inte heller jobba inom detta yrke eftersom kundkontakt är en så pass central 
roll i yrket. Vi fick två relativt liknande svar av två andra fastighetsmäklare, där den 
ena påpekade att det var viktigt att vinna och vara bäst i gruppen, medan den andra 
gav oss svaret att denne var väldigt tävlingsinriktad av sig och gillade att göra många 
affärer för pengarnas skull.  
 
- Upplever du att finansiell belöning får dig att prestera bättre än icke-finansiell 
belöning? 
 
Svaret på denna fråga var det enbart en som inte ansåg att den finansiella belöningen 
får denne att prestera så mycket bättre medan de andra tyckte tvärtom. En svarade 
med att om det inte hade funnits finansiell belöning så hade personen i fråga inte 
jobbat med detta samt svarade en annan att de jobbar med provisionen för kundernas 
skull eftersom det är bra för kunderna om de vet att mäklarna får mer betalt. Det 
innebär även att kunderna vet att mäklarna jobbar hårdare då.  
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- Känner du att belöningen motsvarar din prestation? På vilket sätt? Om inte, 
varför?  
 
Samtliga intervjupersoner ansåg att belöningen motsvarar prestationen eftersom det i 
slutändan jämnar ut sig på olika sätt. Det kan gå riktigt dåligt vissa månader samtidigt 
som det går bättre andra månader. Gemensamt för en del av mäklarna är att de inte får 
en enda krona förens dem avslutat en affär, vilket gör att mycket tid och kraft läggs på 
jobbet utan att få lön för det. Andra anser också att det jämnar ut sig genom att vissa 
affärer avslutas lättare än andra och i slutändan blir det ungefär lika mycket nedlagda 
timmar på jobbet.  
 
- Anser du att företaget, genom olika belöningar, försöker öka din lojalitet mot 
dem? 
 
Frågan kan sammanfattningsvis besvaras med ett ja, mäklarna anser att företagen 
försöker genom olika belöningar att öka lojaliteten hos de anställda. En av 
fastighetsmäklarna uttrycker det som att det är ett motivationsknep från chefernas håll 
då det inte kostar så mycket samt ett billigt knep till att nå ett bra resultat medan en 
annan mäklare säger att ”det är ett jättebra företag, de jobbar med att vi ska trivas 
och är generösa. Vi har ringkvällar där vi samlas och ringer kunder, de som bokar 
flest möten får en belöning i form av biobiljetter”. Samma mäklare påpekar även att 
det förekommer träffar under olika tillfällen, där en kan inträffa på hösten och en på 
våren. På dessa träffar bjuds det på middag och diverse eftersom företagen är måna 
om sina anställda.  
 

4.2.5. CHEFERNA  
Detta avsnitt utgår från vad cheferna har svarat på frågorna vi har ställt dem. Det vi 
sammanfattade kring deras tankar skiljde sig inte mycket från vad deras anställda 
redan svarat, men det är viktigt att ta med i studien för att det ska ge oss en 
helhetsbild. I detta avsnitt har vi inte valt att ta med frågorna utan, bara sammanfattat 
svaren under rubrikerna.  
 
- Bakgrundsfrågor 
 
Samtliga chefer har arbetat länge inom fastighetsmäklarbranschen och har även själva 
fokuserat tidigare på att arbeta som fastighetsmäklare varav en utav dessa chefer är 
regionchef och har alltså mest kontakt med kontorscheferna än fastighetsmäklarna. I 
och med att deras positioner involverar annat, mer än att sälja bostäder, blir det inte 
mycket tid över till att sälja. Deras arbetsdagar är lika varierande som en 
fastighetsmäklare och innehåller mycket möten samt en hel del kontorsarbeten. En 
utav cheferna påpekar även att denne ställer upp som bollplank för sina anställda om 
det skulle förekomma problem i en pågående affär.  
 
- Motivation 
 
Chefernas inställning till begreppet motivation är att det ska vara något som driver en 
person framåt på ett positivt sätt samtidigt som det ska vara roligt. De anser även att 
det som driver de anställda till att utföra sitt jobb är provisionen till en viss gräns 
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eftersom det finns andra faktorer som utgör en drivande motivationskraft. Dessa 
faktorer kan vara att de trivs på kontoret med kollegor och arbetsmiljön samt egen 
utveckling, men detta är mycket varierande från person till person då alla har 
individuella behov. Dessa individuella behov brukar följas upp, oftast av 
kontorscheferna genom olika coachmöten med var och en av de anställda varje 
månad. Det är genom dessa möten som cheferna kan sätta upp olika individuella mål 
för varje anställd och motivera de till att göra något bättre eller ge de en morot för att 
de har gjort bra ifrån sig. Genom att försöka se till att alla är sedda samt hitta på roliga 
saker för mäklarna och få de att inse hur problemen ska lösas istället för att sitta och 
klaga på kunder, motiverar de sina anställda till att prestera bättre och se framåt. Även 
detta är väldigt individuellt. Det fastighetsmäklarna gör är mycket motiverande för 
cheferna, en chef uttrycker sig på så sätt att det är ”framförallt motiverande om det är 
en anställd som jag har följt från början och det går bra, det är det roligaste i mitt 
jobb. Lite som en belöning för mig själv när mina anställda gör bra ifrån sig”. De 
anser att om en anställd lyckas så blir de självklart mycket motiverade eftersom det är 
en målsättning. De anser även att den största orsaken till varför mäklare slutar inom 
yrket är för att de är för omotiverade i sitt arbete och ser inte samband med vad som 
är viktigt eller så har personen bara hamnat på helt fel spår och har en fel bild av 
yrket. Det kan vara så att den bilden de har från början när de slutat skolan inte är 
densamma som hur verkligheten egentligen ser ut, det bör tas i åtanke att den som är 
bäst i skolan med bäst betyg inte behöver vara den bästa mäklaren i det verkliga livet. 
Cheferna anser att det som motiverar de själva bäst är både finansiella och icke-
finansiella belöningar då det är viktigt att ha ett ekonomiskt tänk, men även bli hyllad 
och omtyckta för det de gör samt gå efter vad hjärtat säger. Om de bara går efter 
pengarna blir resultatet i slutändan inte heller så bra. Det som motiverar bäst utav 
dessa två är enligt en utav cheferna de icke-finansiella belöningarna. Dock är det 
varierande från mäklarens perspektiv eftersom det beror på hur etablerade de är inom 
branschen. De som redan är ganska etablerade vill nog prioritera annat samtidigt som 
en ny anställd försöker bygga upp ett kapital för att försörja sig själv. 
 
- Belöning 
 
Det förekom varierande svar när det gällde frågan kring den finansiella belöningen 
där en ansåg att det var pengar samt lön, vilket är samma svar som fastighetsmäklarna 
gav. Dock anser de att det är positivt med finansiell belöning då det är en del av vad 
som motiverar mäklarna och det är därför de valt denna yrkes väg samt att de redan 
från början är beredda på den typen av belöning. Även en klapp på axeln för ett bra 
jobb uppskattas och det anser en utav cheferna är finansiell belöning, att en bra 
prestation har åstadkommits. Företagen har belöningssystem vilka är månadstävlingar 
som företagen har gemensamt samt års tävlingar som kan vara både individuellt och 
gruppvis där champagne eller vin kan vinnas. Ett av företagen fick en resa eftersom 
de nådde budget samtidigt som en annan hade resecheckar som första pris. Samma 
företag med resecheckar hade även en kundundersökning där den mäklare som hade 
nöjdast kunder vann eller de som bokade mest kundmöten fick ett pris. Detta anses 
delvis kunna motivera de anställda samtidigt som det är svårt att hitta tävlingar som 
får alla motiverade till att vara engagerade. Det bästa med belöningssystemen kan 
vara att det är drivande och motiverande för fastighetsmäklarna och att de kan tjäna 
en slant på detta. Det finns även negativa sidor så som att girighet kan uppstå bland 
mäklarna samt att det är så pass stor press att börja på noll varje månad. 
Provisionslönen anses vara det bästa alternative inom yrket eftersom det kan utgöra 
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en grund för flexibilitet och att det är mäklaren själv som kan styra över sin egen lön 
varje månad samt att de går att tjäna mycket pengar genom det. Går det riktigt bra en 
månad och mäklaren är vass på sitt jobb gynnar det fastighetsmäklaren väldigt 
mycket.  
 
- Prestation 
 
Det som motiverar dessa chefer till att prestera bra i sitt arbete är delvis ekonomin, 
men även att se sina egna anställda nöjda samt ett bra resultat och de anser också att 
belöningen de får motsvarar deras egen prestation. De menar att det är en rimlig lön 
och rimlig stämning i arbetet de gör. Samtliga tre chefer håller med om att belöningen 
används för att påvisa en bra prestation hos en anställd på ett företag genom att 
provisionen kan öka om den anställde har gjort ett bra jobb.  
 

4.3. SAMMANFATTNING AV EMPIRISK DATA 
Under denna rubrik sammanfattar vi all den presenterade empirin vi har fått in och 
sammanställer det under samma rubriker vi använde oss utav i det förra avsnittet. 
Detta för att det ska vara lättare att följa både den presenterade empirin och 
sammanfattningen. I detta avsnitt kommer vi även att blanda både chefernas samt de 
anställdas svar för att ge ett helhets perspektiv av empirin vi har fått in och även ta ut 
det vi anser är viktigast. Svaren från cheferna och de anställda skiljer sig inte särskilt 
mycket i sig eftersom cheferna har ganska bra koll på hur de anställda fungerar. 
 

4.3.1. BAKGRUND  
Gemensamt är att alla är eller har varit fastighetsmäklare en gång i tiden, där cheferna 
numera inte har så mycket tid över till att sälja hus eftersom de sysslar med saker och 
ting som berör annat. Det kan vara möten med de anställda för att kolla upp hur det 
går för dem samtidigt som de anställda även de har fullt upp med bostads visningar, 
kundkontakt, kontraktsskrivningar etc. Att dagarna är varierande uppskattas av ett 
antal mäklare eftersom de kan tycka att ett monotont arbete är tråkigt.  
 

4.3.2. MOTIVATION 
Det som har framkommit av svaren kring motivation är att det är en av de viktigaste 
faktorerna för yrket då de flesta anser att det är motivationen som driver de framåt i 
arbetet och under tuffa dagar. Det finns vissa månader som det går extremt dåligt och 
då måste de ha den positiva inställningen och tänka framåt samt motiveras av att 
jobba. Det skulle inte finnas någon kraft till att jobba utan motivationen och det som 
motiverar många är den finansiella belöningen. De flesta som anser att den icke-
finansiella belöningen är mest motiverande, håller även dem med om att ekonomin är 
ett måste ifall det ska gå att klara sig en månad då det finns räkningar att betala. Även 
om det är finansiella belöningar som motiverar mest, står även nöjda kunder långt upp 
på många av intervjupersonernas listor. Samtidigt som fastighetsmäklarna strävar 
efter nöjda kunder, motiveras cheferna av att det går bra för deras anställda. Genom 
individuella möten med cheferna, kan de få beröm för att de har gjort ett bra jobb eller 
tips för hur de kan utföra ett arbete ännu bättre samt bli uppmuntrade.  
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4.3.3. BELÖNING 
Samtliga intervjupersoner har svarat att belöningssystem på deras företag består av 
olika månadstävlingar där vinnaren av dessa tävlingar får kanske en flaska vin eller 
champagne. På ett av företagen fick fastighetsmäklarna en resa eftersom de nådde en 
viss budget och detta tyckte företaget att de anställda förtjänade. Det är svårt att 
anordna tävlingar som motiverar mäklarna eftersom alla är så olika, men det finns 
även fördelar eftersom det kan vara mycket drivande och motiverande för vissa 
fastighetsmäklare. Samtidigt finns det självklart negativa sidor då girighet kan uppstå 
i och med tävlingarna. Dessa belöningssystem har alla fått ta del av när de började 
arbeta på företaget, men vissa belöningar skiljer sig från företag till företag där några 
anställda på ett företag får högre procentsats ju längre de jobbat samtidigt som andra 
får belöningar genom att ha kvällar där de ringer kunder och den som får mest 
bokningar, vinner ett pris. Belöningen som ges utöver grundlönen anses inte tillföra 
något extra dock är det roligt att vinna priser, men ger ingen större motivation utöver 
det. 
 

4.3.4. PRESTATION 
Cheferna anser att det som får de att prestera bra är ekonomin, men framförallt att se 
sin anställda lyckas och vara triggade av det som får dem att prestera bra vilket där är 
provisionen och nöjda kunder. Alla intervjupersoner anser även att den belöning de 
får motsvarar deras prestationer då det jämnar ut sig i längden. Genom belöningen så 
tycker samtliga att den ges för att påvisa om en bra prestation för både chefer och 
anställda eftersom ju bättre den anställde presterar desto mer belöning kanske denne 
får i slutändan.  
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5. ANALYS OCH TOLKNING 
I detta kapitel har vi sammanställt empirin och teorin som utgör en analys, där vi 
utgått från analysmodellen. I analysen börjar vi med att analysera begreppen 
belöning och motivation för att vidare i kapitlet skriva om de olika teorierna som 
vi lagt fokus på. 

5.1. INLEDNING  
Vi kommer här att analysera den insamlade empirin vi har fått in samt koppla det till 
teorin. Vi har utgått från strukturen från analysmodellen i teorikapitlet för att det ska 
vara väl strukturerat, begriplig och lätt att följa resonemangen i analysen.  
 

5.2. BELÖNING 
Jacobsen och Thorsvik (2008) påpekar att belöningssystem behövs för att motivera de 
anställda i ett företag, just för att arbetsuppgifter ska behandlas på ett sätt som 
företaget är tillfreds med. Det första fastighetsmäklarna kopplade belöningssystem till 
är deras provision, vilket de anser är en typ av finansiell belöning. Som vi tidigare 
nämnt förekommer belöningar även i annan form än finansiell belöning, nämligen 
icke-finansiell belöning där beröm, nöjda kunder, resor etc. har en central roll för 
detta begrepp. Det är ett faktum att provision får fastighetsmäklare att jobba hårdare. 
Men fastighetsmäklarna menar att i vissa fall kan ett provisionsbaserat jobb betyda 
obekväma arbetstider samt stressfyllda perioder. Om de istället hade haft en vanlig 
fast lön där prestation inte var avgörande för lönen, hade antagligen det blivit ett 
sämre jobb samt mindre obekväma arbetstider. Fastighetsmäklarna uttrycker det på så 
sätt att det inte hade varit värt att jobba obekväma tider om de inte får något extra för 
det.  
 
Belöningssystem kan uppstå i olika former, som vi tidigare nämnt kan belöningar 
tillfalla den enskilda individen, gruppvist samt hela företaget. Cacioppe (1999) menar 
att grupparbete i ett företag bör användas mer utav, då det kan tillföra framtida vinster 
och positiva utvecklingar för företaget. I samband med användningen utav grupper i 
företaget kan de anställda kombinera sina kompetenser och åstadkomma en mer 
effektiv arbetsinsats. Dock kan användningen utav grupparbete vara svår i 
fastighetsmäklarbranschen då de allra flesta jobbar för egen vinning. Eftersom att de 
flesta fastighetsmäklarbyråer har individuella målsättningar för var och en av 
mäklarna, blir det svårt att belöna dem för en gruppvis insats. I ett vanligt företag där 
det förekommer fast lön, jobbar de anställda efter att nå företagets mål samt få det att 
växa, men i fastighetsmäklarbranschen strävar de anställda efter att öka sin egen 
personliga månadslön då de jobbar på provision. De tänker inte på att få företaget att 
växa eftersom de tänker på sin individuella målsättning och lön, men indirekt hjälper 
dem fastighetsbyrån att bli framgångsrik ändå eftersom ju mer de säljer, desto bättre 
går det för företaget. I och med detta anser vi att de individuella belöningarna 
stämmer bäst in på fastighetsmäklarbranschen eftersom de jobbar för eget intresse. 
Däremot anser vi inte att cheferna jobbar för sig själva eftersom de utbildar 
fastighetsmäklarna till att utvecklas och nå sina målsättningar för företagets vinning.  
 

5.3. MOTIVATION 
Motivation är en viktig faktor för fastighetsmäklarbranschen, med tanke på hur tuffa 
och ansträngande vissa dagar kan vara. Om en mäklare inte har någon motivation 
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kommer mäklaren att prestera något sämre i sitt jobb, vilket kan leda till att 
vederbörande inte får en bra lön i slutet av månaden.  
 
I en arbetsmiljö finns det flertalet faktorer som påverkar motivationen hos en anställd. 
Wiley (1995) rankar de fem bästa faktorerna i sin undersökning där lönen placerar sig 
längst upp på listan. Inom fastighetsmäklarbranschen är den finansiella belöningen, 
dvs. provision av en viss procentsats, först och främst det som motiverar 
fastighetsmäklarna till att jobba extra hårt. Fastighetsmäklare talar ofta om två 
faktorer som motiverar, bra lön och nöjda kunder. Dessa faktorer vävs in i varandra 
då nöjda kunder rekommenderar mäklarna för sina kontakter, som i sin tur leder till 
ett bredare kontaktnät samt fler sålda fastigheter för fastighetsmäklarna. Det är viktigt 
att nämna att många väljer fastighetsmäklarbranschen för att de gillar att styra sin 
egen lön, och i de flesta fall handlar det om att tjäna mycket pengar i månaden. Dock 
är det inte bara dessa faktorer som påverkar en fastighetsmäklare, vi talar om icke-
finansiella belöningar så som arbetsmiljö, kollegor, beröm, flexibilitet kring 
arbetstider etc. Många mäklare menar att det är viktigt att de trivs på sin arbetsplats 
samt att de kommer överens med sina arbetskollegor, dessa faktorer blir mer 
betydelsefulla ju längre de varit verksamma i branschen. De flesta fastighetsmäklare 
blir också starkt motiverade av att se sina kollegor prestera bra, i och med det kommer 
det utvecklas en typ av konkurrens. Att jobba som fastighetsmäklare betyder att det 
förekommer fria tider, detta är också en typ av motivering då många 
fastighetsmäklare menar att de inte vill ha ett nio till fem jobb som är monotont. 
Några menar att beröm är en del av jobbet som är uppskattande att få, de känner att 
beröm från chefen motiverar de till att utföra ett bättre jobb i längden. Det är kul att få 
beröm för något som har gjorts bra och då vet de även att de bör fortsätta på samma 
spår.  
 
På företagen har de även tävlingar som månadens anställd där en flaska champagne 
eller vin delas ut till den som vunnit. Detta är dock inte så motiverande för de 
anställda eftersom de inte anser att en flaska champagne är värt att kämpa för utan ser 
det mer som något roligt. Genom att få några procent extra på provisionen för att ha 
uppnått ett individuellt mål, anses vara mer givande då pengar är en drivande faktor i 
branschen.  
 

5.4. MASLOWS BEHOVSHIERARKI 
Maslows behovshierarki är utformat som en trappa med fem olika steg som är 
hierarkiskt ordnande. Maslow (1987) menar att individer inte kan fortsätta uppåt i 
behovstrappan förrän de undre behoven är tillfredsställda, men det är möjligt att flytta 
sig neråt i behovstrappan. Behov av gemenskap kan övervinna de fysiologiska 
behoven och trygghetsbehoven, Maslow (1987) anser att människan kan tillfredsställa 
det behovet utan att de två tidigare stadierna är tillfredsställda. Maslow (1987) menar 
också att ett behov som är tillfredsställt inte längre är ett behov, eftersom människan 
skapar nya behov i samband med att ett tidigare behov har blivit tillfredsställt. 
Maslows behovstrappa är inte vetenskaplig prövad och empiriskt byggd, utan den 
anses vara filosofisk grundad. Behovstrappan har även applicerats i arbetskontext, 
vilket gör att vi kan koppla det till fastighetsmäklarbranschen. Det finns fyra steg att 
ta hänsyn till vilka är lön, säkerhet, social samhörighet och sökandet efter självkänsla.  
Det första steget i behovstrappan är lönen, som i fastighetsmäklarbranschen kopplas 
till provision. Lön kommer att uppfylla de fysiologiska behoven så som tak över 
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huvudet (betald hyra), mat etc. Vi har konstaterat att en mäklare bör lägga ner mycket 
arbete för att få sålt fastigheter och få en bra månadslön. Om en mäklare inte får 
tillräckligt med lön kommer vederbörande att spendera mycket mer tid på att uppfylla 
steg ett i Maslows behovstrappa. I och med det kan inte fastighetsmäklaren fortsätta 
upp till steg två i behovstrappan.  
 
Säkerhet som är det andra steget, innefattar inte bara fysisk, men även psykisk 
säkerhet. För en fastighetsmäklare innebär säkerhet en bra arbetsmiljö som också kan 
innebära olika förmåner samt fackliga avtal etc. För en fastighetsmäklare är det också 
viktigt att mäklaren blir utbildad inom sitt område på företaget. Alla företag jobbar på 
olika sätt, och därför är det en säkerhet för fastighetsmäklaren att den är utbildad på så 
sätt att vederbörande utan att den själv tänker på det tillför företaget framtida vinster. 
Precis som i alla andra branscher, fungerar det på så sätt hos 
fastighetsmäklarbranschen också att de anställda vill att bolaget ska lägga ner 
resurser, tid och pengar för utbildning. Detta är ett sätt att förklara för individen att 
den är betydelsefull för företagets framgång.  
 
När en fastighetsmäklare har uppfyllt behovet säkerhet söker den sig efter ett nytt 
behov, det behovet är social samhörighet på arbetsplatsen som är det tredje steget. Det 
är viktigt för mäklarna att komma överens med sina arbetskamrater för att de ska 
trivas på sin arbetsplats. Genom utbildningar kan mäklarna skapa bättre relationer till 
sina arbetskamrater, på så sätt kommer det att skapas en kultur på företaget som 
sammanhåller de anställda.  
 
I det fjärde och sista steget kommer sökandet efter självkänsla i ett företag vara 
betydande för mäklarna. Fastighetsmäklarbyråer ska ha månadssamtal med sina 
mäklare, incitament, belöningar och utmärkelser som tillfaller individ- eller 
grupprestationer samt belöningar och utmärkelser som tillfaller hela organisationen, 
detta är exempel på saker som kan öka självförtroendet och motivationen hos en 
fastighetsmäklare. I samband med att en mäklares självförtroende ökar kommer också 
individen att utföra ett bättre jobb. När en fastighetsmäklare har utvecklat ett starkt 
självförtroende kan den slutligen ta sig till det femte steget i Maslows behovstrappa. 
Här söker sig fastighetsmäklarna mot sitt självförverkligande, det kan handla om att ta 
fler risker inom försäljningar, utveckla sin potential, att lära sig nya försäljningsknep 
samt att få känna sig mer säker på vad individen gör. 
 
Maslows behovstrappa är en väldigt speciell uppfattning av hur människans behov är 
uppdelade i olika steg, samt hur de skall uppfyllas. Maslow (1987) tar upp fem 
betydelsefulla motivationsfaktorer för människan, dock håller vi inte med om hur han 
har lagt upp strukturen. Eftersom att det är så oprecist vad som ligger i de fem olika 
stegen, är det svårt att göra en avgränsning. Vi anser att det fortfarande kan finnas 
vissa behov som är uppfyllda även om undre behov i behovstrappan inte är 
tillfredsställda. Exempelvis kan de fysiologiska behoven inte vara tillfredsställda, så 
som hunger, dock kan vi fortfarande känna oss trygga fysiskt och psykiskt, vi talar då 
om att trygghetsbehoven är tillfredsställda. Det är viktigt att vi påpekar att Maslows 
originella behovstrappa skiljer sig från behovstrappan som är applicerad i 
arbetskontext, då lön framgår som det första behovet i arbetskontexten. I Maslows 
originella behovstrappa hamnar kapital/resurser under trygghetsbehoven. Vi 
demonstrerar med ett till exempel från Maslows behovstrappa applicerad i 
arbetskontext, detta gör vi just för att säkerställa vårt argument.  Om lönen inte är 
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uppfylld för en mäklare en viss månad, innebär det inte att mäklaren har fått rätt 
utbildning eller fackligt avtal. Det är en självklarhet att många mäklare tycker att 
deras framtid hade varit mer säker ifall de hade haft en grundlön, dock menar de att 
motivationen inte hade varit lika stark som den är när de jobbar på provision. Därmed 
skulle fastighetsmäklarna inte heller lägga ner lika mycket tid på sitt arbete som de 
gör när deras jobb är provisionsbaserat. 
 

5.5. MCCLELLANDS BEHOVSTEORI 
McClelland (1967) har baserat sin behovsteori på Maslows behovstrappa och har, 
som vi tidigare nämnt, kritiserat behovstrappan. McClelland (1967) menar att 
individer kan röra sig i båda riktningar om de inte lyckats tillfredsställa vissa behov. 
Han poängterar också att bara för att ett behov inte har tillfredsställts betyder det inte 
att ett nytt behov kan väckas till liv. Det är viktigt vid en undersökning som denna, 
kunna förstå vikten med att alla individer är olika. Vi föds med olika förutsättningar, 
McClelland (1967) konstaterar att människans behov inte är medfött utan det är något 
som vi tillägnar oss. Behoven påverkas av olika faktorer som exempelvis uppväxt, 
kulturell bakgrund etc. Detsamma gäller fastighetsmäklare, då vi vid intervjuer har 
försökt beakta olika personligheter hos fastighetsmäklarna med full förståelse att vi 
inte kan avgöra mäklarnas personligheter efter en träff. Dock menar vi att alla 
personer inte är likadana och behöver inte ha samma behov.  
 
McClelland (1967) har också, som vi i vårt teoriavsnitt tagit upp, kategoriserat 
människor utifrån tre grundläggande behov. Dessa behov kan också kopplas bra till 
fastighetsmäklarna, detta gör vi för att få en mer förståelse bild över det vi förklarat 
ovan. 
 
Personer med stort behov av makt gillar att vara en förebild för andra människor och 
är skickliga på att kommunicera. En mäklares jobb är att sälja fastigheter, vilket gör 
att de måste vara skickliga på att kommunicera med andra människor samt känna att 
de alltid kan vinna en diskussion då det är genom detta de kan avsluta olika affärer.  
De blir även triggade av sina konkurrenter och på så sätt blir det en intern konkurrens. 
Under våra intervjuer fann vi likheter mellan vissa mäklare och personer med stort 
maktbehov. De gillar att tävla och vara bättre än kollegorna samtidigt som de blir 
triggade av att se sina kollegor göra bra ifrån sig. De gillar tävlingar och vill varje 
månad sälja mest. Personerna i fråga menar att desto bättre lön, desto roligare fritid 
kan de ha.  
 
McClelland (1967) talar också om personer med behov av gemenskap, de vill gärna 
vara omtyckta och accepterade. Dessa personer söker sig efter vänskap och 
interaktion på arbetsplatsen och tycker att det är viktigt för att de ska kunna trivas på 
sin arbetsplats. Många av mäklarna menar att det är viktigt att de trivs på sin 
arbetsplats och med sina arbetskollegor för att kunna utföra ett bra jobb. Att ha bra 
arbetskollegor som gör att det finns stöd på jobbet utöver den interaktionen de har 
med kunder är viktigt för personer med behov av gemenskap. Fastighetsmäklaryrket 
är ett väldigt självständigt jobb, vilket gör att det kan kännas ensamt ibland och då 
kan det vara skönt att ha sina kollegor som stöd eftersom de sitter i princip samma 
båt. Personer med ett behov av gemenskap behöver också få en uppgiftsorienterad 
feedback. Det har vi också lagt märke till under våra intervjuer att de som gärna vill 
ha en bra sammanhållning på arbetsplatser föredrar icke-finansiella faktorer framför 
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finansiella, exempel på dessa kan vara bekräftelse, beröm samt acceptans.  
 
Behov av prestation är det behovet som går att koppla bäst till 
fastighetsmäklarbranschen och de mäklare vi har intervjuat. Personer med stort behov 
av prestation vill leverera och vara framgångsrika. De vill gärna utvecklas och 
prestera bättre än vad de gjort tidigare. Personer med stark behovsprestation gillar att 
utmana sig själva hela tiden och vara kreativa om förhållandena tillåter det. 
Fastighetsmäklarbranschen innebär att en mäklare har ett stort personligt ansvar och 
påverkar på sätt och vis sin egen lön.  Många mäklare menar att de måste jobba hårt 
och att det oftast blir sena kvällar, söndagar är vanligtvis en vilodag för de flesta 
människor men för mäklare innebär det många möten och sena visningar. 
Fastighetsmäklarna konstaterar att de blir starkt motiverade av nöjda kunder, eftersom 
att nöjda kunder leder till framtida försäljningar och ett bredare kontaktnät. Personer 
med stort behov av prestation har också ett behov utav uppgiftsfeedback där 
feedbacken är kopplad till mäklarnas utförda prestationer. McClelland (1967) menar 
att personer med prestationsbehov inte motiveras utav belöningar i form av materiella 
ting eller ekonomiska ersättningar, status eller någon form av trygghetsbehov. Dock 
kan ekonomiska belöningar fungera således på personer med prestationsbehov som ett 
mått på framgång, alltså som ett feedbackinstrument och inte som en 
motivationsfaktor.  
 
Vi finner dock att i fastighetsmäklarbranschen är den ekonomiska belöningen en 
viktig motivationsfaktor för alla mäklare, oavsett om de har ett behov av makt, 
gemenskap eller prestation. Med tanke på att de jobbar på provision är det viktigt att 
de motiveras utav den typen av belöning. Det vi la märke till under intervjuerna var 
att många mäklare höll med om att pengarna är den primära motivationsfaktorn, 
speciellt om de inte har varit aktiv i fastighetsbranschen under en längre period. En 
mäklare uttryckte sig på så sätt att om en individ inte är intresserad av att tjäna 
mycket pengar, kanske denne inte ska jobba på provision. Däremot är det svårt att 
generalisera det påståendet då olika personligheter motiveras av olika faktorer. Det 
handlar även om att en person måste vara tillräckligt motiverad av provisionen för att 
kunna arbeta med den.  
 

5.6. HERZBERGS TVÅFAKTORTEORI 
Herzberg (1959) menar att det finns två faktorer, vilka är hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer, som påverkar motivationen hos anställda i arbetslivet. 
Hygienfaktorer är den vanligaste orsaken till varför anställda är missnöjda med sitt 
arbete samt ger det varken tillfredsställelse eller motivation och avser lön samt 
förmåner. Om detta saknas hos individen så kommer denne inte att känna sig 
tillfredsställd, alltså är det viktigt att det finns. Enligt Herzberg, är hygienfaktorer inte 
tillfredsställande eller motiverade, men för fastighetsmäklare är det mycket 
nödvändigt att hygienfaktorerna är tillfredsställda eftersom lönen är en essentiell 
faktor för dem. Vi kan hålla med om att hygienfaktorerna kan vara orsaken till att 
fastighetsmäklare är missnöjda med sitt jobb, för om de inte får provision, blir det 
svårt att klara sig genom månaden. Dock har vi svårt att tro att lön inte skulle kunna 
vara en motivationsfaktor för fastighetsmäklare eftersom det är provision de arbetar 
med. Den andra faktorn är motivationsfaktorer där tillfredsställelsen kommer från inre 
behov så som personlig utveckling eller uppskattning. Dessa faktorer är starkt 
förknippade med arbetstillfredsställelse och motivation, vilket gör att det sällan leder 
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till att vi inte trivs på jobbet. De icke-finansiella belöningarna har en stark koppling 
till Herzberg motivationsfaktorer eftersom beröm, uppskattning och nöjda kunder är 
en del av belöningarna som tillfredsställer fastighetsmäklarna. För fastighetsmäklare 
är det viktigt med nöjda kunder, men om en kund blir missnöjd påverkar det 
visserligen mäklarnas sätt att arbeta på och det kanske bör se över hur de hanterar 
kunderna, men det kommer inte orsaka att de vantrivs på jobbet. Det som kan leda till 
att fastighetsmäklare vantrivs på jobbet är missnöje med arbetsmiljön eller att de inte 
kommer överens med sina kollegor på arbetsplatsen.  
 
Det som Herzberg (1987) påstår är att om en chef ber en anställd att utföra ett 
specifikt jobb i utbyte mot en belöning, har cheferna en benägenhet att tro att de 
anställda faktiskt är motiverade. Dock är det i själva verket cheferna som gynnas samt 
motiveras av det och om den anställde ska bli motiverad, så behöver motivationen 
komma från interna drivkrafter. I fastighetsmäklarbranschen stämmer Herzbergs 
(1987) tanke rätt bra in då det är i företagets intresse om en chef väljer att be en 
anställd att utföra ett jobb. Det som vi redan konstaterat är att fastighetsmäklare 
jobbar för sig själva på fastighetsbyrån i och med det kommer de inte att motiveras av 
det om de inte får någon typ av belöning. Vidare menar vi att eftersom det finns olika 
typer av belöningar, är det oklart vilken belöning Herzberg (1987) menar med just 
begreppet ”belöning” i detta uttalande. Vi tror att om fastighetsmäklaren premieras 
med en finansiell belöning, alltså något som ingår i gruppen hygienfaktorer, motiverar 
det fastighetsmäklaren mer än om denne skulle få något som klassas som icke-
finansiella belöningar. Icke- finansiella belöningar kan vara roligt att få, men i 
fastighetsmäklarbranschen är det speciellt eftersom det är provisionsbaserat. Belöning 
i form av beröm från chefen är inget som kan betala en räkning i slutet av månaden. 
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer vi att presentera slutsatsen för vår studie, vidare fortsätter 
kapitlet med reflektioner över uppsatsen samt vad det går att forska vidare i inom 
detta ämne.  

6.1. SLUTSATS 
Är belöningssystem en hållbar motivationsfaktor för fastighetsmäklare? 
Att fastighetsmäklare jobbar på provision var ingen nyhet för oss, men det som vi 
ville ta reda på var om belöningssystem håller som motivationsfaktor i ett sådant yrke 
som är provisionsbaserat. Det vi har kommit fram till genom vår analys är att 
fastighetsmäklare motiveras framförallt av sin provision, just för att det inte är en fast 
lön. Det gör att de måste kämpa mycket mer för att få ut en lön i slutet av månaden 
och därför krävs det att mäklarna har motivation i sitt arbete. Många väljer att arbeta 
som fastighetsmäklare eftersom de tycker om tanken att arbeta utefter en provision 
samt att de tycker om det säljande yrket. I och med att det är många fastighetsmäklare 
som till en början redan är motiverade av den provisionsbaserade lönen. Många 
fastighetsmäklare gillar också att de kan styra över sin egen lön än att ha en fast lön 
varje månad. 
 
För att en mäklare ska ha framgång i sitt yrke, är en icke-finansiell belöning väldigt 
viktig för många utav mäklarna vi har träffat, nämligen kundnöjdhet. Eftersom att 
fastighetsmäklaryrket i de flesta fall är provisionsbaserat är det betydelsefullt för 
mäklarna att ha nöjda kunder, som i sin tur leder till att mäklarna kan skapa ett 
bredare kontaktnät.  
 
Olika slag av tävlingar sker månadsvis, eller periodvist hos de olika 
fastighetsbyråerna. Den vanligaste typen av mäklartävlingar är månadens mäklare där 
exempelvis den mäklare som har bokat flest möten under månaden får en belöning i 
form av en flaska champagne. Dock har mäklarna konstaterat att det är jätteroligt att 
vinna det priset och ha sin ”one minute of fame” fast att det inte är motiverande i 
längden.  
 
Bra lön, framgång och kundnöjdhet är tre olika motivationsfaktorer som vävs in i 
varandra och har en betydande roll för fastighetsmäklare. Dessa tre är en blandning 
utav finansiella och icke-finansiella belöningar som har ett inflytande på 
fastighetsmäklare till att vara positivt inställda gentemot sitt yrke.  
 

6.2. REFLEKTION 
När vi påbörjade denna studie och tog fram vår forskningsfråga antog vi att svaret 
skulle vara att endast de icke-finansiella belöningarna skulle bidra som 
motivationsfaktorer till fastighetsmäklare. Under studiens gång märkte vi att våra 
uppfattningar skulle komma att förändras. Dock är vi rätt säkra på att våra första 
tankar om vår forskningsfråga hade stämt överens på ett företag där de har fasta löner. 
Tack vare vetenskapliga artiklar samt vetenskapligt granskad litteratur har vi fått en 
bättre förståelse för vårt valda område, som i sin tur har varit till hjälp då vi 
författarna har kunnat lägga upp en analysmodell utefter vår valda teori. 
Analysmodellen tillät oss författare att koppla ihop empiri och teori i en analys. Sedan 
har vårt val av den kvalitativa undersökningsmetoden underlättat för oss att skriva vår 
uppsats eftersom vi valde att göra intervjuer samt utgå och analysera från det. Hade vi 
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valt att använda oss av den kvantitativa undersökningsmetoden, hade det blivit 
begränsningar i vår insamling av den primära källan, det vill säga intervjuerna 
eftersom fastighetsmäklarna gav oss väldigt innehållsrik information. Det hade inte 
gett vår uppsats det innehållet om vi valt att observera respondenterna samt 
fastighetsbyråerna. Det resultatet vi har fått fram grundar sig i att vi utförde intervjuer 
med fastighetsmäklarna. Utan deras insats skulle vi inte få fram denna slutsats.  
 

6.3. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Funderingar över vårt valda område har förekommit löpande under studiens gång och 
många frågor har uppstått i samband med skrivandet. Ett tänkvärt förslag till fortsatta 
studier kan vara hur fastighetsmäklarbranscher kan utveckla ett bättre 
belöningssystem, dvs. utöver provisionen. De säljtävlingar som finns motiverar inte 
fastighetsmäklarna, det kan vara för att målen är för högt uppsatta, alltså att de är för 
orealistiska. En orsak till att målen är för orealistiska kan vara på grund av tidsbrist, 
mäklarna kan känna av stress vilket kan leda till sämre prestationsförmåga, och därför 
väljer de att inte lägga ner onödig tid på något de anser inte kunna uppnå på så kort 
tid. En annan orsak kan vara för att belöningarna inte är tillräckligt motiverade, då bör 
de försöka ta fram något annat som anses vara mer betydelsefullt för mäklarna. Det 
skulle även vara intressant att forska kring frågan när en fastighetsmäklare slutar att 
motiveras av pengar, en väldigt invecklad fråga som kan studeras vidare. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor anställda 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som mäklare?  
Hur länge har du arbetat på denna byrå?  
Vad är den främsta anledningen till att du började arbeta som fastighetsmäklare? 
Hur ser en vanlig dag ut på arbetsplatsen?  
 
Motivation 
Vad är det första du tänker på när du hör begreppet motivation? 
Tror du att det är någon skillnad i begreppet motivation i privatlivet jämfört med 
arbetslivet? Varför/varför inte?  
Hur viktigt tror du att motivation är i arbetet? 
Vad är det som motiverar dig i ditt arbete? 
Tror du att din motivation påverkas av finansiella eller icke-finansiella belöningar?  
Och vilket av dessa två belöningar anser du vara mest motiverande?  
Är det någon skillnad i vad som motiverade dig från första början alltså när du 
började som mäklare och vad det är som motiverar dig nu?  
 
Belöning 
Vad är det första du tänker på när du hör begreppet finansiell belöning? Är det något 
positivt eller negativt?  
Vad har du för syn på finansiell belöning? 
Har ni något belöningssystem inom företaget, alltså något utöver er provision så som 
olika förmåner som kan få er motiverade?  
Hur länge har du haft möjlighet att ta del av ert belöningssystem?  
Upplever du att belöningen tillför något mer än vad din grundlön gör? På vilket sätt?  
 
Prestation 
Vad motiverar dig att prestera bra?  
Upplever du att finansiell belöning får dig att prestera bättre än icke finansiell 
belöning?   
Känner du att belöning motsvarar din prestation? På vilket sätt? Om inte, varför? 
Upplever du att du själv kan kontrollera huruvida du får någon bonus eller inte?  
Upplever du att belöningen används för att visa om du gör ett bra jobb?  
Anser du att företaget, genom olika belöningar försöker öka din lojalitet mot dem?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor chef 
 
Organisationsbeskrivning 
Beskriv företaget med egna ord.  
Hur länge har företaget funnits till?  
Hur fungerar franchisingen?  
Hur många anställda finns det i företaget?  
Övriga upplysningar? 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som mäklare/chef?  
Hur länge har du arbetat på denna byrå?  
Är detta den enda byrån du har jobbat på? 
Hur ser en vanlig dag ut på arbetsplatsen?  
Om du började som fastighetsmäklare, vad var den främsta anledningen till att du 
ville arbeta med det?  
 
Motivation 
Det första du tänker på när du hör begreppet motivation?  
Tror du att begreppet ser annorlunda ut om man använder det i arbetslivet till skillnad 
från privatlivet? Med andra ord, om motivation kan definieras på flera sätt och ha 
olika innebörd? Varför/Varför inte?  
Vad tror du att det är som främst motiverar dina anställda?  
Anser du dig veta vad de anställda har för individuella behov? Hur då?  
Blir du motiverad utifrån dina anställdas prestationer?  
Varför/varför inte?  
Hur viktigt tror du att motivation är i arbetet?  
Hur motiverar du dina anställda?  
Vad är det som motiverar dig i ditt arbete?  
Vad tror du är den största orsaken till varför vissa ger upp?  
Tror du att din motivation påverkas av finansiella eller icke-finansiella belöningar?  
Och vilket av dessa två belöningar anser du vara mest motiverande? 
 
Belöning 
Det första du tänker på när du hör finansiell belöning?  
Vad har du för syn på användandet av finansiell belöning på din arbetsplats? Tycker 
du det är positiva/negativa?  
Har ni något belöningssystem inom företaget, utöver provisionen? 
Om ja, hur fungerar det i så fall?  
Hur länge har du haft möjlighet att ta del av ert belöningssystem?  
Vad anser du är det bästa respektive sämsta med belöningssystem?  
Upplever du att det tillför något mer än vad grundlönen gör?  
Varför/varför inte? På vilket sätt?  
Vad anser du om provisionslön?  
Anser du att provisionslön är det bästa alternativet för en fastighetsmäklare?  
Varför/varför inte? 
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Prestation 
Vad motiverar dig att prestera bra?  
Upplever du att finansiell belöning får dig att prestera bättre? På vilket sätt?  
Känner du att belöning motsvarar din prestation? På vilket sätt? Om inte, varför?  
Upplever du att du själv kan kontrollera huruvida du får någon bonus eller inte?  
Känner du att belöningen används för att visa om personen gör ett bra jobb?  
Anser du att företaget, genom belöningen försöker öka din lojalitet mot dem? 
Vilka egenskaper utmärker en bra chef?   
Vilka egenskaper tycker du att du har som chef? Tycker du att du uppfyller dessa 
egenskaper? 
 


