
Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 
 

 
 
 

 
Vilka faktorer i arbetet leder till att 

fastighetsmäklare upplever motivation 
och arbetstillfredsställelse? 

 
 
Tove Drangnell Ek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-uppsats i psykologi, VT 2013 
Handledare: Wanja Astvik 
Examinator: Peter Selegård 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   1	  

Vilka faktorer i arbetet leder till att fastighetsmäklare upplever motivation 
och arbetstillfredsställelse? 

 
Tove Drangnell Ek 

 
 

Fastighetsmäklare arbetar med en provisionsbaserad lön där den som 
presterar bäst även tjänar mest. Det är ett yrke med hård konkurrens och långa 
arbetsdagar. Ändå finns det 6000 registrerade fastighetsmäklare i Sverige. 
Syftet med studien var att undersöka vad som leder till motivation och 
arbetstillfredsställelse bland fastighetsmäklare.  Den här kvalitativa studien är 
baserad på semistrukturerade intervjuer med åtta fastighetsmäklare från 
fastighetsmäklarbyråer i Stockholm med omnejd. Teoretisk utgångspunkt i 
studien är Herzbergs tvåfaktorteori (2010) samt McClellands motivationsteori 
(2009). En tematisk analys av intervjudata gjordes för motivation respektive 
arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att feedback/bekräftelse tillsammans 
med behovet att prestera var en gemensam nämnare för vad i arbetet som 
motiverade deltagarna samt vad i arbetet som ledde till arbetstillfredsställelse. 
Arbetstillfredställelsen påverkades av i vilken utsträckning deltagarna fick 
bekräftelse och feedback, hur privatlivet påverkades samt resultatet av arbetet. 
För att motiveras i arbetet ställde deltagarna krav på feedback, bekräftelse, 
belöning, lön och eget ansvar.  
 
Keywords:  Motivation, Job satisfaction, Feedback, Achievement 
 

 
Inledning 

 
Inom fastighetsmäklarbranschen sker en stor del av löneutdelningen i form av rörlig, 
prestationsbaserad lön.  Det är en form av belöningssystem som ger en möjlighet till att tjäna 
mycket pengar beroende av hur väl fastighetsmäklaren presterar. Hårt arbete kan löna sig 
vilket kan motivera många att söka sig till yrket. Studien ämnar undersöka vad som leder till 
motivation och arbetstillfredsställelse bland fastighetsmäklare . Få forskningsstudier har 
undersökt vad det är som motiverar fastighetsmäklare i arbetet samt vad som leder till 
arbetstillfredsställelse i deras arbete. Studiens teoretiska perspektiv är motivationsteori med 
fokus på Herzbergs tvåfaktorteori (2010) samt McClellands motivationsteori (2009).  
 
 
Arbetstillfredsställelse 
 
Arbetstillfredsställelse handlar om medarbetares tillfredsställelse med sitt arbete. Olika 
faktorer kan bidra till arbetstillfredsställelse respektive mindre grad av arbetstillfredsställelse. 
Upplevd arbetstillfredsställelse kan vidare bidra till motivation i arbetet (Herzberg, 2010).  
    Locke och Henne (1985) beskriver arbetstillfredsställelse utifrån Locke (1976). Där 
beskrivs arbetstillfredsställelse som ett resultat av en individs uppfattning om huruvida dennes 
arbete uppfyller eller ger en möjlighet till att uppfylla viktiga välfärdsaspekter i arbetet. Dessa 
välfärdsaspekter innebär att arbetet ska vara intressant och meningsfullt för individen, det ska 
finnas utvecklingsmöjligheter, självständighet, möjlighet att få ansvar, rättvis lön gentemot 
vad övriga kollegor erhåller, rättvisa i hur och vem som får befordras, samarbetsvilliga 
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kollegor som delar liknande värderingar, chefer som uppmärksammar och belönar prestation 
samt respekterar och värnar om medarbetarnas välfärdsaspekter. Arbetstillfredsställelse är den 
känslomässiga responsen som kommer beroende av hur individen har värderat uppfyllanden 
av välfärdsaspekterna i arbetet. Om välfärdsaspekterna upplevs som uppfyllda kommer 
individen att uppleva en känsla av tillfredsställelse. Upplevs välfärdsaspekterna som icke 
uppfyllda på ett tillfredställande vis kommer individen att känna en känsla av 
otillfredsställelse. Graden av arbetstillfredsställelse/otillfredställelse bestäms av hur högt 
individen värderat de aspekter som är uppfyllda eller icke uppfyllda.   

  Arbetstillfredsställelse har även studerats i förhållande till personlighet. Bruk-Lee m.fl. 
(2009) har gjort en metaanalys baserat på 187 studier som visat resultat på en relation mellan 
arbetstillfredsställelse och the Big Five (de fem personlighetsdragen). Syftet med studien var 
att undersöka relationen mellan personlighet och anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. 
Resultatet visade att personlighetstyperna samvetsgrannhet, vänlighet och extraversion var 
positivt relaterade till arbetstillfredsställelse medan neuroticism var negativt relaterat till 
arbetstillfredsställelse. Personlighetsfaktorn öppenhet var inte signifikant relaterat till 
arbetstillfredsställelse.  
 
 
Motivation 
 
Motivation är drivkraften till att göra något. Det finns olika faktorer som bidrar till motivation 
men även syftet till varför man gör något skiljer sig. Enligt McClelland ( 2009) består 
motivation av tre olika behov. Behov av att prestera, behov av att ha makt och inflytande på 
andra människor samt behov av att ha goda interpersonella relationer. Varje individ drivs i 
högre grad av ett av behoven och detta behov fungerar då som motiverande faktor för 
individen. Locke och Latham (1990) beskriver motivation till att arbeta och prestera som en 
interaktion av elementen från tre olika teorier; målsättningsteorin, förväntansteorin och 
självförväntansteorin. Målsättningsteorin innebär att medarbetare presterar bättre om de har 
ett mål att sträva efter. I synnerhet svåra mål har visat sig leda till en förbättrad prestation och 
ökad motivation. Enligt förväntansteorin bestäms medarbetares prestation av en kombination 
av 1) Förväntningen om att en ansträngning leder till prestation, 2) Förväntan om att 
prestation kommer leda till en belöning samt 3) Det uppnådda värdet av belöning och 
resultatet av prestationen. Självförväntansteorin handlar om individens tilltro till sin egen 
förmåga att kunna prestera och klara av att lösa den uppgift man står inför. En kombination av 
ovan nämnda kommer alltså enligt Locke och Latham (1990) att påverka i vilken grad en 
medarbetare upplever motivation att prestera i arbetet.  
 
 
Herzbergs Tvåfaktorteori 
 
Herzberg (2010) fann 14 faktorer som påverkar motivation och arbetstillfredsställelse. 
Faktorerna är indelade i två kategorier (därav tvåfaktorteori), hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer som visas nedan i tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Sammanfattning av Herzbergs (2010) hygien- respektive motivationsfaktorer.  
 
Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 
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Företagspolitik Prestation 
Ledning Bekräftelse 
Lön Själva arbetet 
Interpersonella relationer Ansvar 
Arbetsförhållanden Befordran 
Utvecklingsmöjligheter  
Privata faktorer  
Status  
Anställningstrygghet  
 
Enligt tvåfaktorteorin kan man förebygga brist på motivation och missnöje med arbetet 
genom att se till att medarbetarnas behov som hänger samman med hygienfaktorerna uppfylls. 
Hygienfaktorerna syftar enligt teorin till att förebygga ohälsa, bristande motivation och 
missnöje. Om hygienfaktorerna inte uppfylls kommer arbetssituationen i längden bli osund 
för medarbetaren och då resultera i en bristande motivation och minskad 
arbetstillfredsställelse. Är hygienfaktorerna uppfyllda efter medarbetarnas behov kommer den 
enligt teorin att förebygga missnöje och dåliga prestationer.  

Motivationsfaktorerna handlar bland annat om människans behov av att utvecklas, prestera 
och få bekräftelse i arbetet. I ett arbete där det saknas förutsättningar för att uppfylla 
motivationsfaktorerna blir hygienfaktorerna extra viktiga. Vidare innebär teorin att 
medarbetarna i större utsträckning kan acceptera brister i uppfyllanden av hygienfaktorerna 
om motivationsfaktorerna är uppfyllda. Motivationsfaktorerna är de faktorer som, om de är 
uppfyllda bidrar till att medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse och motivation. 
(Herzberg, 2010). 
 
 
McClellands motivationsteori  
 
McClellands motivationsteori (2009) talar om de tre behoven av makt, gemenskap och 
prestation hos människor. Enligt teorin är det alltid ett specifikt behov som dominerar i 
relation till andra behov hos människan. Vidare menar teorin att vi inte föds vi med respektive 
behov utan det är något som vi tillägnar oss. Enligt teorin tycker personer med maktbehov om 
att ha inflytande över andra människor samt kontroll över vad som händer i deras omgivning. 
Vidare menar teorin att dessa personer sporras av konkurrens och dras till status och prestige, 
detta leder till att dessa personer söker sig till positioner med makt och auktoritet. De styrs av 
en önskan om inflytande. När det gäller individer som styrs av maktbehovet gör McClelland 
(2009) två åtskillnader; personer med ett stort maktbehov men som är hämmade eller 
kontrollerade i sitt beteende och att det även är viktigt att de utövar sin makt på ett socialt 
accepterat sätt. Den andra typen av individer med maktbehov rör personer som ofta är 
ovänliga mot andra människor, försöker utnyttja andra samt samla på sig statussymboler. Den 
första gruppen kallar han för personer med socialiserad makt eller institutionell makt, den 
andra för personer med personlig makt. Människor med maktbehov dras till ledande 
positioner. McClelland (2009) har kommit fram till att ledare som utövar socialiserad makt i 
sitt ledarskap tenderar att vara mer effektiva i sitt ledarskap än ledare med en personlig 
maktinriktning. Enligt teorin är det optimala behovsmönstret hos ledare inom stora 
organisationer att ha en starkt socialiserad maktinriktning, en moderat prestationsnivå och ett 
svagt behov av gemenskap eller tillhörighet.  

Individer som har ett stort behov av gemenskap agerar i första hand utifrån en önskan om 
att vara omtyckta och accepterade. De söker kontakt med kollegor och vänner och är måna 
om att etablera, upprätthålla eller återuppta en positiv och nära relation till andra. För dessa 
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individer är det viktigt med harmoniska relationer och de undviker i största möjliga mån 
konflikter. De arbetar helst i grupp och då hellre med vänner än experter samtidigt som de 
anpassar sig till de sociala normer som råder i den grupp som de tillhör. Är dessa individer i 
en ledarposition söker de gärna bekräftelse och undviker att fatta impopulära beslut. 

Individer med ett stort prestationsbehov vill prestera och vara framgångsrika, de är 
resultatinriktade och fokuserar på hur de kan bli bättre. Utmaningar och personligt ansvar är 
viktigt. Helst arbetar de ensamma eller med personer som har samma prestationsbehov. 
Personer med högt prestationsbehov har ett behov av feedback. Han skiljer mellan två typer 
av feedback. Känslomässig och uppgiftsorienterad. Känslomässig feedback hänger ihop med 
bekräftelse, beröm och acceptans. Den är motiverande för personer som har ett stort behov av 
gemenskap och tillhörighet. För personer med ett stort prestationsbehov är uppgiftsorienterad 
feedback motiverande. Uppgiftsfeedback är konkret feedback som är direkt kopplad till den 
utförda uppgiften och prestationen så att de på så vis vet hur de utfört uppgiften i förhållande 
till måluppfyllelsen. För dessa personer ger det en större tillfredsställelse att lösa uppgiften 
och nå målet än att få ett erkännande och beröm. Enligt McClelland (2009) motiveras inte 
personer med ett stort prestationsbehov av materiella och ekonomiska belöningar. Status eller 
trygghetsbehov motiverar inte det heller. Endast om en ekonomisk belöning används som ett 
mått på framgång, som ett feedbackinstrument och inte som ett mål i sig som det kan fungera 
motiverande. Han menar däremot att personer med ett svagt prestationsbehov påverkas av 
ekonomiska belöningar och andra externa motivationsfaktorer. 
 
 
Empiriska studier om motivation och arbetstillfredsställelse 
 
Ett flertal studier har gjorts på området motivation och arbetstillfredsställelse i relation till 
arbetsliv. I en studie av Ekaterini, Georgios, Ioannis och Vasilopoulos (2011) där syftet var att 
undersöka hur belöningssystem hänger ihop med arbetstillfredsställelse och motivation visade 
att när de anställdas förväntan om ekonomisk belöning inte uppfylls kan det vara en faktor till 
missnöje med arbetet. Är förväntan på den ekonomiska belöningen däremot i linje med vad 
den anställde förväntar sig, uppger de att lönen inte påverkar tillfredställelsen i arbetet. Starka 
motivationsfaktorer var icke finansiella belöningar så som erkännande, prestation och 
personlig utveckling.  

En kvantitativ studie gjord på 340 banktjänstemän av Hung-Wen & Ching-Hsiang (2009) 
undersökte prestationsmotivation, psykologiska kontrakt och inställningen till arbetet. 
Resultatet visade att banktjänstemän med en hög prestationsmotivation signifikant presterar 
bättre i sina arbetsuppgifter. Utförandet av dessa arbetsuppgifter påverkade även signifikant 
inställningen till arbetet. Studien visade alltså att det finns ett samband mellan arbetsprestation 
och individer med en hög prestationsmotivation.  

Gama och Maria (1985) gjorde en kvalitativ studie om kvinnor och prestationsmotivation, 
effekter av en känsla av prestation och en känsla av tillhörighet. Gama och Maria (1985) ville 
pröva McClellands motivationsteori för att se om teorin även är giltig för kvinnor i alla 
avseenden, eller om teorin bör modifieras för att vara applicerbar på kvinnor. 139 brasilianska 
kvinnliga collegestudenter deltog i studien. Resultatet av studien visade att McClellands 
motivationsteori inte genomgående är applicerbar på kvinnors motivation till att prestera. 
Studien pekar på vikten av att även se de individuella skillnaderna som finns mellan kvinnor. 
Kvinnor med ett starkt prestationsbehov visar en hög motivation till att prestera under 
förutsättning av instruktioner innehållande prestationsmoment. Detta är ett motstridigt resultat 
mot McClelland (2009) där han menar att kvinnor inte visar några förhöjda prestationsresultat 
i tester där det varit prestationsinriktade instruktioner. I Gama och Marias studie (1985) 
framgick att för grupperna med behov av att känna tillhörighet visade resultatet att under 
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situationer där de får instruktioner innehållande tillhörighetsaspekter visar de ett högre resultat 
av motivation till att prestera. En neutral grupp visade inga signifikanta resultat av en ökad 
motivation till att prestera under inslag av tillhörighetsaspekter i instruktionerna. 

Furnham, Eracleous och Chamarro-Premuzic,  (2009) undersökte i vilken utsträckning 
personlighet inverkar på individers motivation och arbetstillfredsställelse. Studien baseras på 
Herzbergs tvåfaktorteori (2010). Studien visade att status i arbetet var en faktor som bidrog 
till arbetstillfredsställelse. Studien visade även att personligheten hade inverkan på vad i 
arbetet personer motiveras av.  

Johnson och Dickinson (2010) har i en experimentstudie undersökt huruvida en utnämning 
av månadens anställd fungerar som motivationsfaktor. Sex manliga och kvinnliga 
amerikanska collegestudenter deltog i studien. Ett Månadens anställd program innebär att 
företaget varje månad väljer ut en anställd som ledningen anser har presterat bäst under den 
gångna månaden. Den utvalde medarbetaren får titeln Månadens anställd. Studien skedde i två 
steg då deltagarna via dator fick sätta sig in i två olika situationer med två olika incitament. 
Den ena var möjligheten att bli den bäst presterande under månaden och i det andra 
experimentet fanns även incitamentet att få ekonomisk belöning om deltagaren var den bäst 
presterande under månaden. Studien visade att det inte fanns något signifikant samband 
mellan ökad prestation och motivation och ett månadens anställdprogram. Deltagarna ville 
snarare slå sin egna tidigare prestation än att få den ekonomiska belöningen. Vikten av 
feedback på prestationen visade sig vara ännu viktigare än själva vinsten. Slutsatsen som 
drogs är att möjligheten till att bli utsedd till månadens anställd inte fungerar som en 
motiverande faktor, utan snarare är det möjligheten att överträffa sin egen prestation och se en 
förbättring som är drivkraften.  
   Asmu har i en studie (2008) undersökt hur feedback genom utvecklingssamtal når fram till 
medarbetarna. Resultatet är analyserat i en samtalsanalys. Intervjuerna som forskaren tog del 
av var mellan chef och anställd. Totalt deltog fyra chefer och sju anställda i studien. Innan 
intervjuerna har medarbetare och chef individuellt fyllt i hur de anser att medarbetaren 
presterar enligt en färdig mall. Under intervjun går man gemensamt igenom formuläret och 
ser eventuella likheter/skillnader i svaren. Fokus i intervjuerna var medarbetarens tidigare 
prestation och hur prestationen kan utvecklas i framtiden. Sammanlagt sju intervjuer 
genomfördes som spelades in via videokamera. Utifrån detta material gjorde sedan forskaren 
sin analys. Fokus i samtalen låg främst på hur medarbetarna kunde förbättra sina prestationer 
och inte på vad de gjort mindre bra. När negativ feedback gavs var det inte direkt riktat till 
medarbetaren utan gavs i allmänna ordalag. Forskaren drog slutsatsen att det var socialt svårt 
hanterbart för cheferna att ge negativ feedback. Analysen visade även att desto mer rak chefen 
var i sin negativa feedback desto lättare blev det för medarbetaren att möta feedbacken i sitt 
svar. Var den negativa feedbacken inlindad i mer indirekta ordalag var det svårt för 
medarbetaren ta till sig kritiken och diskutera den.  

I en kvantitativ studie av Linz och Semykina (2010) undersöktes belöningens inverkan på 
arbetstillfredsställelse. Studien är gjord på arbetstagare i Armenien, Kazakstan, Kyrgyzstan, 
Ryssland, och Serbien. I studien deltog 9400 arbetstagare från 600 arbetsplatser. De utgick 
från hypotesen att önskvärdheten av en belöning har en större inverkan på yttre än inre 
belöningar. Önskvärda yttre belöningar tenderade att ha en större inverkan för 
arbetstillfredsställelsen om dessa var särskilt viktiga för den enskilde arbetstagaren. Forskarna 
jämförde förutsedd belöning med en belöning som kommer oväntat. I studien undersöktes 
även hur mer eller mindre önskvärda inre och yttre belöningar påverkade 
arbetstillfredsställelsen. Arbetstillfredsställelsen visade sig vara högre bland kvinnor och gifta 
män. Även åldern hade inverkan då resultatet visade att de yngsta och äldsta i studien 
upplevde högst arbetstillfredsställelse i allmänhet. Sambandet mellan önskvärda belöningar 
och grad av arbetstillfredsställelse visade sig vara signifikant hög. Arbetstillfredsställelsen 



	   6	  

tenderar att öka om det finns en förväntad bonus, anställningstrygghet, beröm från 
ledning/chefer, respekt från kollegor. Men även inre faktorer som möjligheten till att lära sig 
nya saker, att utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt, frihet och goda relationer 
med kollegor. Anställningstrygghet visade sig vara en faktor för upplevelse av 
arbetstillfredsställelse i de fall då anställningstrygghet var i synnerhet viktigt för 
medarbetarens privata situation. Bekräftelse och uppskattning från ledning/chefer visade sig 
vara en viktigt bidragande faktor till upplevelsen av arbetstillfredsställelse, särskilt om det var 
förväntat. 90 procent av respondenterna uppgav att bonus/lön var den i särklass viktigaste 
faktorn för upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Studien visade även att frihet i arbetet var 
positivt relaterat till arbetstillfredsställelse.  
 
Syfte/Frågeställning 
 
Fastighetsmäklare avlönas endast genom ett provisionsbaserat system där lönekuvertets 
tjocklek avgörs av hur väl du presterat. Ingen prestation ingen lön. Det finns cirka 6000 
registrerade fastighetsmäklare i Sverige men långt färre jobb i branschen. Med bakgrund av 
kravet på prestation och den hårda konkurrensen är syftet med studien att utifrån en kvalitativ 
ansats undersöka vad som leder till motivation och arbetstillfredsställelse bland 
fastighetsmäklare. Teoretisk utgångspunkt är  McClellands motivationsteori och Herzberg 
två-faktorteori. Frågeställningen är: Vilka faktorer i arbetet leder till att fastighetsmäklare 
upplever motivation och arbetstillfredsställelse.  
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Av 150 tillfrågade fastighetsmäklare från fastighetsmäklarbyråer över hela Stockholm tackade 
13 fastighetsmäklare ja till att delta i studien. Av dessa valdes åtta deltagarna ut mot bakgrund 
av i vilket geografiskt område de var verksamma, kön samt önskan om att flertalet olika 
fastighetsbyråer skulle finnas representerade i studien. Detta med anledning av få en spridning 
av deltagarna för att kunna uttala sig om en eventuell skillnad mellan områden samt en 
eventuell skillnad mellan innerstad och förort. Att ha en geografisk spridning på deltagarna 
antogs även vara gynnsamt vid en eventuell utveckling av studien med ett inkluderande av 
fler fastighetsmäklare, på så vis skulle grunden för en sådan studie redan vara lagd. Att ha 
representanter från olika fastighetsmäklarkontor möjliggör även det en jämförelse för 
eventuella likheter respektive skillnader fastighetsmäklarbyråerna emellan.  Deltagarna var 
geografiskt spridda och var verksamma i Stockholms innerstad och även i kranskommuner till 
Stockholm. Deltagarna var inom åldersspannet 26-43 år och ursprungligen hemmahörande i 
olika delar av Sverige. Genomsnittligt antal arbetade år som fastighetsmäklare var 4 år.  
Könsfördelningen var fem män och tre kvinnor. Alla deltagare arbetade heltid på respektive 
kontor.  
 
 
 
Material 
 
Individuella intervjuer genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Frågorna 
i guiden formulerades utifrån Herzbergs tvåfaktorteori och McClelland motivationsteori. Då 
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syftet var att få fastighetsmäklares upplevelse av motivation och arbetstillfredsställelse 
användes intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta är i enlighet med vad Kvale och 
Brinkmann (2009)  som menar att intervjuer ska användas då man vill tolka och förstå 
informantens upplevelser vilket är fallet i denna studie. Intervjuguiden var indelad efter de två 
huvudområdena motivation och arbetstillfredsställelse. I varje område fanns ett antal 
huvudfrågor knutna till respektive område. Exempel på frågor var: Kan du beskriva en 
situation när du känt en hög grad av arbetstillfredsställelse? Kan du beskriva en situation när 
du känt en låg grad av arbetstillfredsställelse? Vad är goda prestationer i ditt arbete? Vad 
motiverar dig till att försöka prestera? Är det viktigt för din motivation i arbetet att få 
feedback? Är en god relation till dina kollegor viktigt för att prestera högt? Intervjuguiden var 
indelad i bakgrundsfrågor och frågor som rörde motivation och arbetstillfredsställelse. Syftet 
med bakgrundsfrågorna var också att intervjupersonen skulle känna sig bekväm och trygg i 
situationen. Frågorna som avsåg undersöka motivation respektive arbetstillfredsställelse var 
indelade efter bekräftelse, prestation, lön, konkurrens. Valet av indelning gjordes utefter de 
motivationsteorier varifrån studien har sin teoretiska utgångspunkt. Vid analysen av 
materialet synliggjordes dock flera nya teman. Intervjuerna var semistrukturerade genom att 
frågorna var öppna och gav utrymme för intervjupersonernas reflektioner och 
intervjupersonerna hade själva möjlighet att utveckla svaren enligt eget tycke. En 
semistrukturerad intervju innebär även utrymme för följdfrågor för att få ett så uttömmande 
svar som möjligt. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades efter avslutad intervju. Det utskrivna materialet omfattar total 53 sidor text.  
 
 
Procedur 
 
Ett utskick via mail till 150 fastighetsmäklare från olika fastighetsmäklarbyråer genomfördes. 
För att få en geografisk spridning på respondenterna gjordes utskicken till fastighetsmäklare 
över hela Storstockholm. I förfrågan angavs information om studien samt dess syfte. Vidare 
kontakt för att boka in tid och plats med respondenterna skedde via mail. Intervjuerna skedde 
i avskilt rum hos respektive respondent på dennes arbetsplats under arbetstid.  I samband med 
intervjun gavs muntlig information om att respondenten när som helst fick avbryta intervjun 
och att materialet behandlas konfidentiellt, (inget av det som sägs under intervjun kommer att 
för utomstående gå att koppla till vare sig respondent eller dennes arbetsplats). 
Respondenterna fick även frågan om de godkände att intervjun spelades in. Samtliga 
respondenter godkände detta. Två av deltagarna uttryckte dock viss tveksamhet till att 
intervjun skulle spelas in. De godkände slutligen att materialet spelades in då de litade på att 
materialet hanterades med konfidentialitet. Att intervjun spelas in är en fördel då forskaren i 
efterhand kan analysera intervjupersonernas fullständiga svar i efterhand (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  Efter transkribering av materialet raderades ljudfilerna. 
 
Databearbetning 
 
En tematisk analys användes för att analysera det transkriberade materialet. I enlighet med 
vad Fejes och Thornberg (2012) rekommenderar vid analysen av det transkriberade materialet 
så har intervjuerna transkriberats och sedan lästs. Vid osäkerhet på hur tonläget var eller 
tveksamheter i det transkriberade materialet har berörda delar i det inspelade materialet 
lyssnats igenom flera gånger för att på så vis inte gå miste om viktig data. Enligt Fejes och 
Thornberg (2012) handlar den kvalitativa analysen om att skapa mening ur en mängd data och 
vikten av att skilja på det betydelsefulla och det mer oväsentliga. Fejes och Thornberg lägger 
även stor vikt vid att finna väsentliga mönster och teman i materialet, något som gjorts i 
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denna studie. Det gjordes en genomgång av det transkriberade materialet och intressanta delar 
markerades. Efter det gicks materialet igenom ännu en gång för att sålla ytterligare. Material 
som inte var intressant för studiens syfte, frågeställning och teorier sållades bort. Efter att ha 
jämfört det transkriberade materialet med de valda teorierna formades teman. Efter detta gicks 
materialet igenom ytterligare en gång och några teman som inte gick att koppla till teorierna 
trädde fram. Dessa var negativ bekräftelse/feedback som identifierades som ett tema 
betydelsefullt för arbetstillfredsställelse och prestige som hade betydelse för mäklarnas 
motivation. Denna process gjordes för respektive respondent för att sedan jämföras med 
varandra för att kunna utläsa mönster och eventuella skillnader/likheter i respondenternas 
resultat. I tabell 2 sammanfattas temana i områdena arbetstillfredsställelse respektive 
motivation. 
 
 
Tabell 2. Teman i analysen av områdena arbetstillfredsställelse respektive motivation. 
 

Område: 
 

Teman: 

Arbetstillfredsställelse Bekräftelse/feedback 
Negativ bekräftelse/feedback 
Privatliv 
Interpersonella relationer 
Resultat 

Motivation Bekräftelse/Feedback 
Belöning 
Prestige  
Befordran/Utvecklingsmöjligheter 
Ansvar 

 
 
 

Resultat 
 

Arbetstillfredsställelse 
 

Bekräftelse och Feedback Av intervjuerna framgår att arbetstillfredsställelse bland annat är 
förknippad med situationer där kunden varit extra nöjd. En av de intervjuade utryckte detta så 
här: 
 

”Arbetstillfredsställelse är kanske när man har haft en lyckad affär eller en riktigt nöjd 
kund”  

 
Flera intervjupersoner beskrev det som att eftersom att de lägger ned mycket tid på att göra ett 
bra arbete och har en stark önskan om att kunden ska vara nöjd då det bland annat är nöjda 
kunder som senare genererar mer jobb så är det just situationer då kunder antingen verbalt 
eller materiellt berömmer dem som ger en känsla av arbetstillfredsställelse. En av 
intervjupersonerna hade fått en korg med köttprodukter medans tre andra beskrev tillfällen då 
de fått blommor som tack för ett väl utfört arbete.  
 
En av intervjupersonerna exemplifierar det så här. 
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”Arbetstillfredsställelse kan vara när en kund kommer in på kontoret med blombukett 
och säger att de uppnått en prisnivå som aldrig hade varit möjlig utan just dig” 

 
Att få bekräftelse från chefer visade sig vara en bidragande faktor till upplevelsen av 
arbetstillfredsställelse. De menade att när de får beröm av sina chefer som en bekräftelse på 
ett väl utfört arbete så upplever de arbetstillfredsställelse. Intervjuperson tre beskrev det så här.  
 

”Arbetstillfredsställelse kan även vara de tillfällen då jag får beröm från min chef. Det 
blir verkligen en bekräftelse på att jag gjort något bra” 

 
Intervjuperson åtta har en positiv upplevelse av hur denne får feedback och bekräftelse från 
sin chef. 
 

”Min nuvarande chef ser oss och stöttar alla individuellt, det är viktigt”  
 
Intervjuperson sex har en liknande uppfattning. 
 

”Nu, på mitt nuvarande kontor får jag bra feedback men förut har det varit sisådär, det 
är viktigt” 

 
Negativ  bekräftelse/feedback. Det är mycket kring ett köp som en mäklare inte kan 

påverka till 100 procent. Exempelvis om lägenheten/villan är svårsåld eller om dolda fel finns 
i objektet. De tillfällen när samtliga respondenter säger att arbetstillfredsställelsen är som 
lägst är då kunder är arga på dem och de får ”ta en massa skit som de inte förtjänar” som en 
intervjuperson sa.  Av de respondenter som varit i branschen länge så menar de att det är 
någonting man lär sig att hantera men att det många gånger kan kännas otacksamt. 
Upplevelsen av utsatthet genomsyrade intervjuerna. En intervjuperson upplevde att denne 
ständigt har någon eller några kund/kunder som är missnöjda. 
 

”Sen är det ju alltid mäklarens fel tycker kunden, så man har ju alltid någon efter sig”  
 

”Ibland känns det som att man är okrossbar, när allt går bra, men ibland känns det som 
att… vissa dagar är man inte värd ett skit” 

 
Intervjuperson åtta ger en likartad bild av utsattheten som en mäklare kan uppleva. 
 

”Men problemet är ju att om det händer något, de hittar något i huset efter ett år och 
då ringer de ofta mig, mäklaren och det är väl naturligt att de gör det och så kontaktar 
jag säljaren och de kan ju bli jätte osams fast via mig och i slutändan är det mitt fel 
även fast jag inte har något med det där att göra. Då känns det trist”   

 
Privatliv. I arbetet som fastighetsmäklare visar resultatet av intervjuerna att privatlivet 

tenderar att bli lidande till förmån för arbete under sena kvällar och helger. De två deltagare 
som hade familj nämnde båda att en bidragande faktor till en upplevelse av låg 
arbetstillfredsställelsen är när privatlivet blir lidande. En intervjuperson exemplifierar det vid 
tillfällen då de sitter i förhandlingar med en potentiell köpare under en fredags kväll och 
sedan resulterar förhandlingen inte i någon affär. De enda de förlorat är tid med sin familj. 
Intervjuperson ett utvecklar sina tankar om arbetstillfredsställelse så här. 
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”Det är mycket arbetade timmar. 6 dagar i veckan blir det, då när man måste jobba 
mycket och ibland utan resultat känns det motigt. Privatlivet hamnar i skymundan för 
jobbet eftersom att du måste jobba mycket för att kunna prestera bra, så är det bara”  

 
Intervjuperson ett ser även konsekvenser för privatlivet som en faktor till minskad grad av 
arbetstillfredsställelse.  
 

”Något som leder till en låg grad av arbetstillfredsställelse är då jag måste ändra mina 
privata planer för att det dök upp något oförutsätt i jobbet. Då får jag säga till 
kompisarna kanske med en timmes varsel att tyvärr jag kan inte ses och fika idag” 

 
Interpersonella relationer. Goda relationer med kollegor och att vara en omtyckt 

medarbetare ansåg alla utom en, vara viktigt för att känna tillfredsställelse i arbetet. Att inte 
ha goda interpersonella relationer var anledningen till varför tre av intervjupersonerna valt att 
byta fastighetsmäklarkontor. Intervjuperson sex hade bytt kontor i brist på ett ”modernt 
ledarskap”. Ett modernt ledarskap enligt en intervjuperson var ett mer coachande ledarskap 
där medarbetarna blir sedda av chefen men även belönas materiellt för en god prestation i 
form av exempelvis champagne som nämndes av några medarbetare.  
 
Intervjuperson fem ansåg att sammanhållning är viktigt. 
 

”Bra sammanhållning är viktigt, man klarar en dålig sammanhållning ett tag om man 
bara går in i sig själv och kör, som en psykopat. Men i längden funkar det inte” 

 
 Att ha goda relationer med sina medarbetare är viktigt men samtidigt menade respondenterna 
att en konkurrens mellan medarbetarna var viktigt för att uppleva motivation. Intervjuperson 
fem beskrev konkurrensen så här. 
 

”Om de andra gjort något bra så blir jag glad för deras skull men samtidigt känner jag 
att nu måste jag ligga i ännu mer för att prestera bättre” 

 
 Intervjuperson fyra hade själv erfarenhet av att arbeta på en arbetsplats med dåliga 
interpersonella relationer och lyfte fram vikten av goda interpersonella relationer som något 
viktigt. 
 

”Relationerna till kollegorna är verkligen viktiga, det var därför jag bytte kontor, jag 
gick inte ihop med en tidigare kollega och det var dålig stämning” 

 
Intervjuperson sju ger en liknande bild där en dålig stämning bland kollegor påverkar i så hög 
grad att man väljer att söka sig till en annan arbetsplats. 
 

”Det är viktigt med bra stämning på kontoret, har man inte det så vill man snabbt 
därifrån” 

 
Så här säger en av de intervjupersoner som hade åsikter kring fastighetsmäklare i Stockholms 
innerstad. 
 

  
”Inne i stan betyder kollegorna ingenting, där går man sin egen väg!” 
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Intervjuperson ett lägger stor vikt vid goda interpersonella relationer där behov av bekräftelse 
och uppskattning kanaliseras via relationer med kollegor. 
 

”Goda relationer med kollegor på kontoret är viktigt för mig, att vara omtyckt och 
uppskattad men jag tror inte att det är viktigt för yrket, många mäklare kan nog klara 
sig utan goda relationer men för mig och flera andra säkert så är det väldigt viktigt” 

 
Resultat. Andra tillfällen som lyfts fram som betydelsefullt för arbetstillfredsställelse är om 

respondenten lagt ned mycket tid på visningar av ett objekt som ändå inte blir sålt, då menar 
de att tiden är bortslösad i onödan och resulterar varken i nöjda kunder eller inkomst. 
Upplevelsen av att en affär inte genererade det resultat som deltagaren förväntat sig visade sig 
bidra till en minskad grad av arbetstillfredsställelse. 
 
Intervjuperson fyra betonade vikten av att nå ett bra resultat och beskrev det så här. 
 

”Låg arbetstillfredsställelse är när man inte kan påverka säljaren att sälja till ett visst 
pris och man lagt ner allt jobb i onödan” 
 

 
Motivation 
 

Bekräftelse och Feedback Blandade upplevelser fanns bland respondenterna vad det gällde 
i vilken utsträckning bekräftelse och feedback hade inverkan på motivationen. Merparten av 
respondenterna ansåg dock att vikten av att få feedback i synnerhet från chef och ledning var 
betydelsefullt för att motiveras i arbetet. Feedback från chefer och ledning kunde handla om 
muntligt beröm eller en gåva som bekräftelse på väl utfört arbete. Som en del i feedbacken 
från chefer kunde siffror på försäljning samt kundnöjdhet som mätinstrument vara en 
uppskattad del i feedbacken.  Merparten av respondenterna uppskattade bekräftelse och 
belöning i form av något materiellt exempelvis en flaska champagne som kunde ingå som en 
vinst i en tävling för god prestation. Några respondenter ansåg även att den mer 
mellanmänskliga feedbacken var viktig i form av konstruktiv kritik, stödjande samtal och 
coachning.  

Även bekräftelse från kunder var något som samtliga respondenter upplevde som en viktig 
motivator i arbetet. Att få bekräftelse från kunderna efter en lyckad affär var något som alla 
upplevde som motiverande. Bekräftelse i form av att kunder återkom sågs som en typ av 
feedback i konkret form.  

En intervjuperson tog upp kundnöjdhet som ett instrument för feedback samt hur chefen 
ger feedback. 
 

”Man får en bra bekräftelse från kunderna när man ser om de på lång sikt kommer 
tillbaka när det sen är deras tur att sälja”. Feedback från chefen får jag mer i rena 
resultat som han tar fram och sen säger han vad som var bra och dåligt” 

 
Feedback från chefen är en röd tråd i intervjuerna och framstår som viktigt för motivationen. 
Genom feedback får medarbetaren en känsla av att deras insats har betydelse, att de har tillfört 
något till verksamheten. Om feedbacken sker i form av konstruktiv kritik finns här ett sätt för 
medarbetaren att utvecklas. Känslan av att få feedback och bli bekräftad för sin insats var 
motiverande för flertalet deltagare. Intervjuperson åtta har en positiv upplevelse av hur denne 
får feedback och bekräftelse. 
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”Min nuvarande chef ser oss och stöttar alla individuellt, det är viktigt”  
 
Intervjuperson sex och sju har en liknande uppfattning. 
 

”Nu, på mitt nuvarande kontor får jag bra feedback men förut har det varit sisådär, det 
är viktigt” 

 
”Just nu tycker jag att det här är jättebra att dom har koll på vad jag gör och dom ehm 
pushar och säger grattis när det går bra och frågar lite om dom kan, om det finns 
någonting dom kan göra” 

 
Intervjuperson sju berättar hur feedback ges på dennes arbetsplats.  
 

 ”Det finns ju jätte många mätinstrument som cheferna sitter och tittar på och då får 
man ju feedback från dem att man ehh, du, nu har du dåligt resultat här, eller så är det 
jättebra som att du har fått in allt du åkt på” 

 
 Prestige Prestige är genomgående en faktor som respondenterna uppger som en 

bidragande faktor till att motiveras till att prestera Av intervjuerna framgår att på samtliga 
kontor finns konkurrens och tävlan, om än i olika utsträckning. Konkurrensen och tävlan är 
något som sporrar respondenterna till att göra ett ännu bättre jobb. Konkurrens ansågs i regel 
som något positivt om det inte resulterade i att man blev fienden med kollegorna. Några av 
intervjupersonerna hade konkreta exempel på då de blivit fiender med kollegor på grund av 
konkurrensen på arbetet.  
 

”Det uppstod en situation på mitt gamla jobb då kollegorna snarare blev fiender med 
varandra. Vi pratade inte med varandra, snarare om varandra. Det spreds rykten och 
flera körde fulspel. Då hade konkurrensen verkligen gått för långt. Det var delvis därför 
jag bytte kontor” 

 
En annan intervjuperson ger en liknande bild av hur konkurrens kan gå från något sporrande 
till en situation där alla inblandade istället mår dåligt. Konkurrensen som syftar till att öka 
mäklarnas motivation kan då skapa en situation som genererar låg arbetstillfredsställelse. 
  

”Faktiskt på det här kontoret höll det på att bli riktigt tråkig stämning. Vi hade en 
anställd som gärna framhävde vad hon hade presterat och antydde att vi andra var 
sämre. Vår chef lovordade henne och konkurrensen ökade först mellan oss andra och 
henne och sen även alla kollegor sinsemellan. Efter några månader såg chefen vad som 
höll på att hända och hade enskilda samtal med alla. Efter det är konkurrensen på en 
sundare nivå och vi är både kollegor och vänner igen” 
 

Flera ansåg även att fastighetsmäklare verksamma i Stockholms innerstad var mer 
prestigeinriktade än fastighetsmäklare i förorter till Stockholm. En av dem sa följande.  
 

”Mäklarna inne i stan skulle gå över lik för att bli tilldelade fler objekt än sina kollegor 
eller sälja till högsta pris” 

 
Intervjuperson fem uppfattar att konkurrensen som finns fastighetsmäklare emellan kan vara 
hård och att inställningen är att ”bara de strakaste överlever”. 
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 ”Så här är det, det här är ett säljjobb, jag har mycket kompisar som är mäklare och 
absolut, folk har det här i sig, vinnarskallen, bara den starkaste överlever” 
 

 
En intervjuperson beskrev en situation då konkurrens uppstått på kontoret så här: 
 

”När det gått bra för kollegor på kontoret så blir jag inte direkt glad för deras skull 
utan tänker att ’ nu ska jag sälja lika bra eller bättre än dem’. För mig är konkurrens 
och tävlan något positivt som får mig att vilja kämpa ännu mer”	  

 
I fastighetsmäklarbranschen finns topplistor på bästa fastighetsmäklare i olika kategorier, 
alltifrån kontorsnivå till rikstäckande där de bäst presterande fastighetsmäklarna lyftes fram. 
Respondenter som själva varit på listorna alternativt presterat bra inom sitt kontor berättade 
gärna detta och framhöll det som en drivkraft till att fortsätta kämpa. En enhetlig bild av att 
fastighetsmäklaryrket är ett säljyrke och att det är just det som lockar många gavs. Den i 
synnerhet starkaste drivkraften var att få så hög provision som möjligt men även drivkraften 
till att hamna på topplistorna för respektive företag. Att hamna på topplistorna var kvittot på 
en god prestation men även ett substitut till möjligheten till utveckling och befordran.  

Intervjuperson sju som varit borta från branschen vid ett tillfälle beskrev det så här. 
 

”Jag var utomlands och jobbade och tog paus men jag saknade jobbet, jag saknade 
kickarna och utmaningen. Det är såklart roligt att ligga på topplistorna och folk vet 
vem man är. Då blir man taggad. Självklart är det pengar som motiverar! Men om man 
bara tänker pengar så funkar det inte. Sen är det kul att se resultatet av arbetet!”  

 
Intervjuperson åtta ser tävlan som en faktor som bidrar till motivation och nämner sin 
placering på topplistorna som ett exempel. 
 

”Oftast har man väldigt bra kontakt med kunderna. Och sen så ligger jag i…ja på listan 
över dom mäklare som säljer flest villor i Stockholm. Låg etta eller tvåa i senaste 
mätningen, bland alla i Stockholm. Det blir en morot att fortsätta hålla sig på listorna” 

 
Belöning Flera av mäklarna betonade även den ekonomiska och materiella belöningen som 

en viktig drivkraft. Intervjuperson fyra betonade möjligheten till att tjäna pengar och belöning 
för utförd prestation som exempel på faktorer i arbetet som denne motiveras av. 
 

”För några veckor sedan sålde jag ett objekt där säljaren sa att om det blir över den 
här nivån får du ett extra högt arvode. Det slutade med att jag fick 150 000 i arvode. 
Chefen bjöd på champagne. Det är sådana stunder som får en att vilja kämpa lite extra 
mycket”.   

 
Intervjuperson tre som hade familj lyfte fram den möjligheten som den ekonomiska 
belöningen ger att göra något extra för familjen som en motivationsfaktor. 
 

”Jag motiveras dels av att kunna få ett objekt sålt till högsta pris, det ger mer provision 
och kanske kan jag bjuda familjen på en resa någonstans” 

 
Även belöningar i form av sociala aktiviteter är uppskattat och ökar motivationen. 
Intervjuperson fyra lägger vikt vid ett ledarskap som ger en morot att kämpa för. 
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”Vår chef meddelade imorse på mötet att om vi gör ett bra 2013 bjuder han oss 
utomlands. Det kändes bra att höra det redan nu, för man blir jätte peppad att göra ett 
bra 2013!”  

 
Även för intervjuperson sex är chefens bekräftelse och belöning viktigt för motivationen. 
 

”Vår chef går ibland ut med oss och äter eller bjuder på champagne på kontoret bara 
för att highlighta att vi gjort något bra”.  

 
God prestation är enligt samtliga respondenter att göra lönsamma avslut på affärer, ha många 
kunder, men även nöjda kunder. Samtliga berättade att dessa är mätbara resultat, vilket alltså 
syns ”svart på vitt”. Intervjuperson ett och två anser att goda prestationer är att omsätta 
mycket pengar. Om man som fastighetsmäklare utefter sina prestationer bidrar till att såväl 
byrån som den enskilde fastighetsmäklaren omsätter mycket pengar så har de presterat bra. 
Att göra ett så pass bra arbete att det genererar en hel del pengar är något som flera av 
fastighetsmäklarna ser som en morot till att prestera. Vetskapen om att en god prestation leder 
till ökad inkomst motiverade flera av fastighetsmäklarna till att prestera högt. 
 

”God prestation är när man säljer mycket” 
 

”Pengar! Pengar är det som är en god prestation. Jamen det är ju det som i slutändan 
mäts” 

 
En annan intervjuperson talar om tillfredställelsen att överträffa både sina egna och kundens 
förväntningar och att dessa extraordinära prestationer och starkt motiverande. 
 

”Det bästa är ju när man får en riktigt lyckad budgivning, när man får upp priset så 
högt att det inte bara överstiger säljarens förväntningar utan även mina egna, när man 
får budgivningen dit man inte ens trodde att det var möjligt. Det finns egentligen 
ingenting som är så motiverande som när en köpare säger tack utan dig hade jag aldrig 
kunnat göra det här! Det är en otrolig känsla som är svårt att beskriva.” 

 
Merparten av deltagarna i studien motiverades även av att prestera. Att ha presterat innebar 
att ha gjort lyckade bostadsaffärer vilket genererat en ekonomisk belöning men även nya 
potentiella kunder som på sikt kan leda till nya prestationer i form utav nya lyckade 
bostadsaffärer. Som en cirkel där en god prestation leder till nya prestationer och framgångar.  

Vad som fick intervjupersonerna att prestera var i stort sett enhetligt, möjligheten att tjäna 
mycket pengar till såväl sig själv som till företaget, bekräftelse och prestationen i sig. Att ha 
nöjda kunder var även det en drivkraft till att prestera. Nöjda kunder genererar nya kunder 
vilket i slutändan leder till en ökad omsättning för fastighetsmäklaren och är då en hög 
prestation. 

Intervjuperson åtta påpekar aspekten av att fastighetsmäklaryrket är ett säljyrke vilket får  
många som inte klarar av den hårda pressen att prestera slutar.  
 

”Mäklaryrket är ett säljyrke vilket många inte fattat, därför slutar många. Man måste 
vara tuff och inte ge upp”. Det som får mig att prestera är ju att man kan dra in mycket 
pengar, se ett ekonomiskt resultat. Att man drar in mycket pengar till sig själv och 
företaget och att bli anlitad mycket”  
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Intervjuperson två ger en liknande bild men väger samtidigt in möjligheten till att vara på 
topplistorna som en faktor för att prestera. 
 

 ”Det är klart att det är kul att ligga på topplistorna, komma etta eller topp tio. Det är 
tecken på att jag presterat bra och så genererar det pengar. Det får mig att vilja 
prestera” 
 

 Befordran/Utvecklingsmöjligheter Respondenterna känner frustration över att man som 
mäklare inte kan klättra karriärmässigt inom yrket. Majoriteten av dessa anser att det hade 
fungerat som en morot till att prestera ännu bättre om möjligheten fanns till att nå högre 
positioner. Hälften av respondenterna (endast män) angav att de siktade på att bli 
franchisetagare. Möjligheten till detta framhöll de som en viktig morot men även som utväg 
från det tuffa yrket som fastighetsmäklare vilket dessa sa sig inte vilja arbeta med på längre 
sikt. En respondent menade att man istället fick sikta på att klättra i popularitet i sitt område 
där man arbetar. Att bli den mest anlitade eller hamna på topplistorna. Bristande möjligheter 
till befordran var tillsammans med dåliga arbetstider den största nackdelen med 
fastighetsmäklaryrket. Intervjuperson fem upplevde att inte att mäklaryrket skulle vara 
hållbart på sikt utan hade planer på att i framtiden driva en egen byrå och såg det som en 
möjligt och önskvärd utvecklingsmöjlighet.  

 
”Som anställd skulle jag aldrig orka stanna i den här branschen.  Det steg som finns för 
oss fastighetsmäklare är att driva egen byrå. Det är en morot för mig”  

 
Intervjuperson ett beskriver i likhet med flera andra respondenter frustrationen över att inte 
kunna bli befordrad till högre positioner. 
 

”Jag tycker att det är frustrerande att det inte går att klättra inom yrket. Det finns ju 
inga graderingar inom att vara mäklare” 

 
Ansvar Att arbeta som fastighetsmäklare är enligt samtliga respondenter ett arbete med 

mycket eget ansvar. Frihet under ansvar och möjligheten till att själv ansvara för sin egen 
arbetstid lyfts fram som något som motiverar till att arbeta som fastighetsmäklare. Även den 
inre tillfredsställelsen över att få känna ansvar och förtroende lyfts fram. Ansvar över sin egen 
budget och ansvar över att tjäna pengar åt företaget. 
 
Intervjuperson tre ser tydliga fördelar med eget ansvar som en del av arbetet. 
 

”Det är frihet under ansvar, det tror jag lockar många till yrket, bland annat mig.  Att 
själv få ansvar över budget och även indirekt ansvar över företagets omsättning”. 

 
Intervjuperson sju berättar om vikten av ha frihet under ansvar. 
 

”Friheten och ansvaret att kunna planera sin tid själv till stor del är en sak som 
motiverar mig till att fortsätta vara mäklare och göra goda resultat för att kunna stanna 
i branschen”  
 

 
Diskussion 

 
Metoddiskussion 
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Den empiriska undersökningen ger ett tillfredsställande svar på frågeställningen om vilka 
motivationsfaktorer som motiverar fastighetsmäklare samt vilka faktorer i arbetet som leder 
till arbetstillfredsställelse. Att respondenterna finns över ett stort geografiskt område ger en 
spridning i materialet och en heterogenitet då de intervjuade mäklarna arbetar i olika områden 
av Stockholm och vid olika fastighetsmäklarbyråer. Studien är inte särskilt omfattande och 
det kan då vara svårt att generalisera resultatet till att gälla fastighetsmäklares motivation och 
arbetstillfredsställelse i allmänhet. Resultatet av denna studie pekar dock i en tydlig riktning 
och är giltigt för just dessa respondenter. Denna studie kan byggas vidare på och utvecklas 
med fler deltagare och på så vis bli mer generaliserbar. Längre intervjuer hade kunnat ge ett 
mer uttömmande resultat men kunde inte genomföras på grund utav begränsad tid avsatt för 
denna studie.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att när man diskuterar reliabilitet i en kvalitativ studie 
ligger fokus främst på huruvida intervjupersonerna ändrar sina svar vid en ny studie eller ger 
olika svar till olika intervjuare men även när en transkription av en intervju ska kodas kan 
kodningen bli subjektiv.  Detta kan resultera i en låg reliabilitet då en annan forskare troligen 
skulle få ett annat resultat.  

Validitet handlar om den använda metoden undersökt vad det var avsedd att undersöka. 
Denna undersökning har kontinuerligt under forskningsprocessen granskats enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) modell. Enligt modellen bör en validering ske under hela 
forskningsprocessen då forskaren kritiskt tolkar processens rimlighet och trovärdighet. De 
nämner sju olika stadier att göra detta under forskningsprocessen. Det första stadiet är 
tematiseringen. Här granskade författaren hur väl underbyggd undersökningens teoretiska 
antaganden är. Sedan granskades stadiet planeringen vilket innebär granskning av hur adekvat 
intervjumetod och intervjudesignen är för denna undersöknings ämne och syfte. Intervjuerna 
har i denna studie granskats för att säkerställa kvaliteten på själva intervjuerna. Även 
utskriften av intervjuerna bör göras korrekt och med lämpligt vald språklig stil vilket även det 
säkerställts. I analysen måste logiken i de gjorda tolkningarna vara hållbar. Något som 
forskaren i denna studie tagit i beaktning. Forskaren har i enlighet med det sjätte stadiet i 
processen reflekterat över vilken form av validering som är lämpad för den aktuella 
undersökningen. Sjunde och sista stadiet är rapporten. Här har forskaren säkerställt att 
rapportern ger en valid redogörelse för undersökningens resultat. Under studien har denna 
modell fungerat som en kvalitetskontroll för att säkerställa validitet.  

Intervjupersonerna fick själva välja var de ville genomföra intervjuerna. Samtliga deltagare 
föredrog att intervjuerna skulle ske på respektive arbetsplatser. Merparten ordnade med 
avskilda rum medans en person insisterade på att nyttja kontorets mötesrum som låg mer 
oskyddat och med en eventuell möjlighet för utomstående att höra intervjun. Detta kan vara 
ett validitetshot då deltagaren skulle kunna vilja uppnå en social önskvärdhet inför kollegor 
och chefer som eventuellt skulle kunna höra samtalet. En faktor som bidrar till att upprätthålla 
validitet i studien är den låga förkunskap som forskaren hade om fastighetsmäklare innan 
studiens början. Detta bidrar till en mindre subjektiv bedömning och färre förutfattade 
meningar och antaganden som kan påverka studien i en negativ riktning. 

 
Resultatdiskussion 
 
När det gäller analysen av vad som påverkade mäklarnas arbetstillfredsställelse framkom att 
feedback och bekräftelse från kunder och chefer var en viktig faktor. Flera av respondenterna 
upplevde en brist på arbetstillfredsställelse när det fanns en negativ feedback och/eller 
bekräftelse. Även då feedbacken från chefen var negativ upplevde deltagarna en minskad grad 
av arbetstillfredsställelse, respektive en ökad grad av arbetstillfredsställelse om feedbacken 
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var positiv. Detta går att koppla till Herzbergs tvåfaktorteori och faktorn erkännande. Om 
faktorn är uppfylld/ icke uppfylld kommer alltså fastighetsmäklarna att uppleva olika grad av 
arbetstillfredsställelse respektive avsaknad av arbetstillfredsställelse. Faktorerna feedback och 
bekräftelse är gemensamt för såväl vad i arbetet som leder till arbetstillfredsställelse och vad 
som motiverar deltagarna i studien. Feedback var något som inte alla chefer i studien gav 
regelbundet men som efterfrågades.  Asmu (2008) har gjort en studie som belyser vikten av 
feedback från chefen men som även visar att chefer många gånger kan ha svårt att ge 
konstruktiv kritik och feedback. I studien har man analyserat ett antal utvecklingssamtal där 
positiv och negativ feedback getts samt sett över medarbetare och chef hanterar detta. 
Resultatet visade att cheferna i studien i regel hade svårt att ge negativ feedback. Under 
utvecklingssamtalen diskuterades snarare hur medarbetaren kunde uppnå bättre prestationer.  

Resultatet visar att situationer då privatlivet påverkas av arbetet ansågs påverka 
arbetstillfredsställelsen. Detta med anledning av att arbetet som fastighetsmäklare ofta är 
tidskrävande och inkräktar på privatlivet. Detta kan kopplas till faktorn privatliv i Herzbergs 
teori (2010) som innebär att olika saker i arbetet påverkar privatlivet i positiv och negativ 
riktning. Om det upplevs positivt/negativt kommer påverka graden av arbetstillfredsställelse.    

Respondenterna nämnde även missnöjet när en affär inte gått som de förväntat sig och 
såväl nöjda kunder som en förväntad inkomst uteblivit. Enligt Ekaterini, Georgios, Ioannis 
och Vasilopoulos (2011) kan en minskad tillfredsställelse med arbetet uppstå då en 
medarbetares förväntan om en ekonomisk belöning inte motsvarar den ersättning som 
verkligen fås i slutändan. Detta kan appliceras på deltagarna i studien vars ansträngningar för 
att nå ett högt resultat inte alltid ger den utdelning som de väntat sig i form av exempelvis 
bonus eller provision. I intervjuerna framkom att detta kunde vara förenat med lägre grad av 
arbetstillfredsställelse. 

 Linz och Semykina (2010) fann i sin studie om belöning kopplat till arbetstillfredsställelse 
att belöning kunde ha en olika stor betydelse för olika individer beroende på deras behov. 
Förväntade och önskvärda belöningar leder till en ökad arbetstillfredsställelse medan om 
dessa inte införlivas resulterar det i lägre grad av arbetstillfredsställelse. I studien med 
fastighetsmäklare uppgav de att belöning i sig inte var något som ledde till en upplevelse av 
arbetstillfredssällelse, däremot för att uppleva motivation menade flertalet av deltagarna att 
belöning var viktigt. 

När det gäller analysen av vilka faktorer i arbetet som motiverar fastighetsmäklarna 
framkom att bekräftelsen från kunder och feedbacken från ledning var viktig. Dessa går att 
koppla till Herzbergs (2010) två faktorer ledning och erkännande som båda har inverkan på 
främst arbetstillfredsställelsen enligt teorin.  

Deltagarna i studien angav att det var viktigt att få feedback vilket är i linje med 
McClelland (2009) där han beskriver att feedback och återkoppling är viktigt för personer 
med ett behov av att prestera.  

Prestige var en motiverande faktor för deltagarna. De uppgav att de sporrades av andra 
kollegor, att det fanns en tävlan om att nå topplistorna över bästa fastighetsmäklarna. 
Deltagare som själva varit med på topplistorna var noga med att nämna det. Att ha varit på 
topplistorna tycktes vara bland det mest prestigefyllda en fastighetsmäklare kan åstadkomma. 
Det skulle kunna ha att göra med avsaknaden på möjligheter att avancera inom yrket. Drivet 
efter att komma på topplistorna fungerar möjligen som ett substitut för det. Detta är dock inte 
i linje med vad Johnson och Dickinson (2010) har funnit i sin studie. Deras studie visade att 
istället för att motiveras till att hamna på topplistan så fanns motivationen mer i att försöka slå 
sin tidigare prestation för sin egen skull. Resultatet visade att motivationen var att prestera 
bättre än man gjort föregående vecka. Vidare visade studien att det istället handlade om 
behovet av att få bekräftelse och feedback snarare än möjligheten att få prestige genom ett 
formellt erkännande. Ett intressant resultat är hur prestige genom konkurrens för mäklarna i 
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denna studie kunde verka motiverande, samtidigt som konkurrensen kunde bidra till lägre 
arbetstillfredsställelse. 

     Det är intressant att de interpersonella relationerna genomgående var av stor betydelse 
för deltagarnas arbetstillfredsställelse medan en konkurrens och tävlan mellan kollegorna 
upplevdes som en del i vardagen och något som i vissa fall kan vara positivt för den egna 
prestationen. Dessa faktorer tillsammans med belöning som visade sig vara något som 
deltagarna ansåg viktigt för att uppleva motivation, är faktorer som Herzberg (2010) finner 
som betydande för främst upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Detta resultat visar att två- 
faktorteorin (2010) främst är applicerbar för att förstå och tolka resultatet för 
arbetstillfredsställelse medan McClelland (2009) främst används för att förstå vad som 
motiverar deltagarna i studien. Flera deltagare angav även att ansvar var viktigt för att 
uppleva motivation. Frihet under ansvar var något som var återkommande bland deltagarnas 
uppfattning om vad som motiverar dem till att prestera. Enligt McClelland (2009) är önskan 
om ansvar en del i behovet av prestation. Av resultatet att döma verkar det som att deltagarna 
drivs av behovet av att prestera. Inom behovet att prestera finns även Herzbergs faktorer 
ansvar, prestation, utvecklingsmöjligheter och befordran. En kombination av två-faktorteorin 
och motivationsteorin går att använda för att förstå vad som motiverar dessa fastighetsmäklare 
samt vad som får dem att uppleva arbetstillfredsställelse Detta eftersom att teorierna 
kompletterar varandra i appliceringen på detta resultat då forskaren fann behovet att prestera, 
som tillhör McClellands (2009) motivationsteori samt flera faktorer ur Herzberg (2010) som 
förklarade vad i arbetet som resulterade i en upplevelse av arbetstillfredsställelse hos 
fastighetsmäklarna i studien.  

Bland respondenternas berättelser framkom att fastighetsmäklare verksamma i förorten 
ansåg att fastighetsmäklare i Stockholms innerstad var betydligt mer prestigefulla och brydde 
sig mindre om de interpersonella relationerna än fastighetsmäklare verksamma i närförorter 
till Stockholm. Resultatet av fastighetsmäklarna i Stockholms innerstads berättelser visade 
dock att de varken var mer eller mindre tävlingsinriktade eller fäste mindre vikt vid de 
interpersonella relationerna än deltagarna i närförorter till Stockholm.  

Att prestera på ett sätt som genererar pengar till företaget och den enskilde 
fastighetsmäklarens egen ekonomi var en betydande del i definitionen av att prestera bra. 
Möjligheten att göra detta var något som motiverade flera av deltagarna. Enligt Ekaterini, 
Georgios, Ioannis och Vasilopoulos (2011) som gjorde en studie om bonussystem och 
motivation, kom fram till att det istället för möjlighet till bonus var erkännande, prestation och 
personlig utveckling som motiverade medarbetarna. Resultaten från intervjuerna med 
fastighetsmäklarna visade att det som motiverade dem var bland annat erkännande men även 
prestationen i sig. Vidare angav alla deltagare, utom en, att möjligheten till att få en hög 
provision och bonus var en motiverande faktor. Resultatet av undersökningen visade även att 
belöning är en motivationsfaktor. Belöningen kommer som mest önskvärt ifrån chef i form av 
en materiell gåva. Enligt McClelland (2009) kan belöningar fungera som en motivationsfaktor 
för personer med ett högt prestationsbehov om det är en bekräftelse på en väl utförd uppgift. 
Respondenternas svar visade att de gärna såg att belöningar kom i samband med att de 
presterat bra.  

Gama och Maria (1985) som problematiserade McClellands motivationsteori utifrån ett 
genusperspektiv och undersökte teorins giltighet för kvinnor. Deras resultat visade att 
kvinnornas prestationsbehov påverkades om de innan studiens början fick instruktioner 
innehållande prestation. Detta visar att antagande om kvinnors prestationsbehov i studien med 
fastighetsmäklare ska göras varsamt. Resultaten från studien med fastighetsmäklare visar 
dock att samtliga deltagare har ett behov av att prestera vilket är i enlighet med McClellands 
motivationsteori och hur olika behov motiverar varje individ. 
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Chamarro-Premuzic, Eracleous och Furnham (2009) har i en studie visat att status var en 
faktor som var starkt bidragande till upplevelsen av arbetstillfredsställelse och motivation. 
Statusbegreppet ligger nära prestige som ju i denna i studie var kopplat till fastighetsmäklares 
upplevelse av motivation och arbetstillfredsställelse. Att status som begrepp inte kom upp i 
intervjuerna kan bero på att fastighetsmäklaryrket i sig inte är präglat av statussymboler och 
är enligt deltagarna själva ett oglamouröst jobb utan hög status i samhällets ögon.  

Kanske är just kundnöjdheten viktigt för dessa fastighetsmäklare med bakgrund av att det 
är just kunderna som är navet i deras jobb. Utan nöjda kunder inga nya kunder. Sedan kan 
man väga in aspekten att fastighetsmäklarna i regel arbetar sex dagar i veckan och ofta har 
långa arbetsdagar. Att då få en bekräftelse i form av beröm eller en gåva är då värdefullt för 
upplevelsen av arbetstillfredsställelse. I synnerhet från chef tycks det vara viktigt att få 
bekräftelse och feedback för utförd prestation. Detta visade sig vara en gemensam nämnare 
för arbetstillfredsställelse och motivation. 

Konkurrens tycktes vara något positivt för motivationen hos deltagande fastighetsmäklare. 
Det intressanta i det resultatet är att samtidigt som alla utom en högt värderar de 
interpersonella relationerna så ser de även konkurrens och prestige som något positivt. 
Samtidigt som den goda relationen kollegor emellan lyfts fram som viktig menar en 
intervjuperson att han inte kan glädjas i kollegors medgång. Det är ett motstridigt resultat som 
kanske mer visar på att konkurrens och viljan att prestera är ett behov hos personerna i studien 
som tar över gentemot andra faktorer. Detta resultat går att relatera till McClellands 
motivationsteori om behovet av att prestera som verkar gå att applicera på vad som motiverar 
fastighetsmäklare. Intressant resultat i studien är att konkurrens är en faktor som bidrar till 
ökad motivation hos fastighetsmäklarna samtidigt som de interpersonella relationerna var 
viktigt för upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Konkurrens mellan kollegor är en faktor som 
skulle kunna ha en negativ inverkan på de interpersonella relationerna vilket skulle leda till en 
lägre grad av arbetstillfredsställelse. Det blir ett något motstridigt resultat då det upplevs som 
att de två faktorerna skulle utesluta varandra. Fastighetsmäklarbranchen präglas av 
konkurrens och tävlan. Det är hård konkurrens med fler fastighetsmäklare än det finns objekt 
att sälja. Detta resulterar i att konkurrensen blir stenhård. Det som premieras är goda insatser 
form av försäljningar som genererat mycket pengar till fastighetsmäklare och chef. Fokus 
läggs på den ekonomiska och materiella sidan av yrket där den som presterar bäst även 
premieras högst i form av bonus, provision eller materiella belöningar som en flaska 
champagne och resor. Prestationer i form av att vara en bra medarbetare som ställer upp för 
sina kollegor bortser man ifrån och fokuserar istället på de pengar medarbetaren genererar. 
Kanske är sättet chefer premierar sina anställda och det klimat som finns i 
fastighetsmäklarbranchen ett resultat av tillgång efterfrågan där fastighetsmäklarna är 
betydligt fler än vad det finns jobb vilket bidrar till att cheferna (ofta ägarna av 
fastighetsbyråerna) kan ställa höga krav på dem och bidra till ett klimat där bara den starke 
överlever. Vad cheferna verkar ha förbisett eller helt enkelt inte känt till är vikten av att värna 
om de interpersonella relationerna och dess inverkan på arbetstillfredsställelsen.  

 
 

Slutsats 
 
Resultatet av studien visade att gemensamt för upplevelsen av såväl arbetstillfredsställelse 
som motivation var att få feedback och bekräftelse av kunder och chefer. Negativ bekräftelse 
och feedback inverkade på upplevelsen av arbetstillfredsställelse men inte lika markant i vad i 
arbetet som motiverade deltagarna. En annan gemensam faktor var det behov av att prestera 
som deltagarna tycktes ha. Detta var den andra faktorn som förenade deltagarna.  
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    Arbetstillfredsställelsen påverkades av i vilken utsträckning deltagarna fick bekräftelse och 
feedback, hur privatlivet påverkades, resultatet av arbetet och de interpersonella relationerna. 
Det vill säga relationen till kollegor och överordnade. 
   För att motiveras i arbetet ställde deltagarna krav på feedback, bekräftelse, belöning, lön 
och eget ansvar. Feedbacken skulle komma från chefer och kunde vara såväl muntlig som i 
rena siffror. Belöningen ansågs av de flesta vara en källa till motivation om den kom från 
chefen, gärna i materiell form och var ett bevis på god prestation. Det egna ansvaret, frihet 
under ansvar var även det viktigt för deltagarna för att motiveras att prestera bra. Detta är helt 
i enlighet med McClelland (2009) och visar att deltagarna i studien till största del motiveras 
av ett behov att prestera. Interpersonella relationer var viktigt för alla deltagare utom en och 
upplevdes av dessa vara en förutsättning för att stanna kvar på respektive arbetsplats. 
Samtidigt som deltagarna betonade vikten av interpersonella relationer så motiverades de alla 
av konkurrens och tävlan med sina kollegor för att prestera högt. Herzberg (2010) 
tillsammans med McClelland (2009) kan användas för att förstå vad som motiverar 
fastighetsmäklare till att prestera samt vilka faktorer i arbetet som leder till upplevd 
arbetstillfredsställelse. Herzberg (2010) visade sig i första hand vara applicerbar för att förstå 
vad i arbetet som får fastighetsmäklare att uppleva arbetstillfredsställelse medan McClelland 
(2009) bäst kunde användas för att förstå vad i arbetet som motiverade fastighetsmäklare. 
Denna studie kan vara ett bidrag till motivationsforskningen genom att ge ett perspektiv på 
vad som motiverar fastighetsmäklare. Många chefer inom fastighetsmäklarbranschen 
använder instrument som statistik över försäljningar och andel nöjda kunder samt belöningar 
som ett verktyg för att ge feedback och bekräftelse till sina underordnade för att på så vis öka 
motivation och arbetstillfredsställelse hos dem. Denna studie visar att det är fler aspekter än 
ovan nämnda som spelar in för fastighetsmäklarna i studiens motivation och 
arbetstillfredsställelse. Främst de interpersonella relationerna som visade sig vara 
betydelsefulla. Om de interpersonella relationerna inte fungerar minskade motivation och 
arbetstillfredsställelse för deltagarna i studien. Resultatet i denna studie kan ge ett nytt 
perspektiv på vad i arbetet som leder till motivation och arbetstillfredsställelse hos 
fastighetsmäklare. Resultatet av denna studie kan Chefer i fastighetsmäklarbranschen använda  
för att komplettera de metoder man redan använder för att öka motivation och 
arbetstillfredställelse  samt fokusera på de mer interpersonella aspekterna i arbetet som visat 
sig ha betydelse. Avsaknad av flera viktiga faktorer i arbetet har i studien visat sig ha en 
negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen . En sådan faktor var bland annat de 
interpersonella relationerna som var betydande för arbetstillfredsställelsen och motivationen. 
Om chefer på fastighetsmäklarkontor lyckas upprätthålla goda interpersonella relationer på 
respektive arbetsplats skulle fastighetsmäklarna, med bakgrund av studien, uppleva 
arbetstillfredsställelse i större utsträckning. Framtida forskning på området skulle kunna vara 
en utvecklad studie av motivation och arbetstillfredsställelse hos fastighetsmäklare där man 
utefter den forskningen utformade nya instrument för att motivera anställda i 
fastighetsmäklarbranschen samt fastställa de faktorer som leder till att fastighetsmäklare 
upplever arbetstillfredsställelse.  
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