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Belöningssystem används flitigt i arbetslivet men forskningen kring 

dess effekter på anställda ha varit snål. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur ekonomisk belöning uppfattas av fastighetsmäklare 

samt vilken effekt det kan ha på deras motivation, prestation och 

lojalitet gentemot företaget. Sex stycken kvalitativa intervjuer 

genomfördes med fastighetsmäklare från olika lokalkontor i 

stockholmsområdet. Tematisk analys gjordes med teoretisk grund i 

Cognitive Evaluation Theory (CET) samt Self-Determination Theory 

(SDT). CET utgår ifrån att människor bedömer händelser utifrån en 

kontrollerande och en informerande aspekt medan SDT handlar om 

hur motivation kan vara mer eller mindre externt reglerad. Resultatet 

visar att ekonomisk belöning inte har någon avgörande påverkan på 

vare sig motivation, prestation eller lojalitet. Gemenskap med kollegor 

och trivsel på arbetsplatsen var istället de viktigaste faktorerna för hög 

motivation, prestation och lojalitet. Utifrån detta dras slutsatsen att 

känsla av samhörighet är viktigare än extern belöning. 

 

 

Motivation har alltid varit ett intressant ämne för mänskligheten och har varit avgörande 

för dess utveckling. Motivation att utvecklas, att förändras och att ha det bättre. 

Samtidigt är det ett begrepp som är svårt att definiera trots att alla vet vad begreppet 

syftar på. Människor kan vara drivna till att uppnå svåra prestationer utan att riktigt veta 

exakt vad som motiverar deras handlande. Motivation har studerats formellt i cirka 100 

år (Reeve, 2009) med tidig forskning på området av bland annat Maslow (1948) som 

menade att människan har en behovshierarki där grundläggande fysiologiska behov 

först måste tillfredsställas innan motivation för högre behov som social tillhörighet 

uppstår. Mot senare delen av 1900-talet hade mycket av forskningen kring motivation 

stagnerat (Reeve, 2009) men under 1990-talet tog den fart igen med snabba framsteg 

inom områden som till exempel beteendeforskning och organisationspsykologi. Detta 

har bidragit till att psykologisk teori har blivit viktigare i arbetslivet. 

 

Arbete är för många människor något självklart, något som man måste göra. Den 

utvecklade delen av världen är baserad på att människor arbetar med olika saker inom 

olika områden för att samhället ska fungera och utvecklas. Vissa människor har turen att 

få arbeta med något de älskar men för många andra är inte jobbet den underbara plats 

som arbetsgivare troligen önskar. Istället är människor tvungna att arbeta med uppgifter 

som de inte är passionerade eller brinner för att göra. Motivationen för arbete är i detta 

fall inte den högsta och detta kan leda till att arbetsprestationen blir lidande, något som 

kan få stora konsekvenser i dagens samhälle. 

 

Teknikens utveckling och globalisering har tillsammans med ett tuffare ekonomiskt 

klimat bidragit till att företag måste effektiviseras. Samhället har blivit mer kapitalistisk 

och företag måste, nu mer än förr, slåss om kunder och resurser för att överleva (Frey, 

1997, refererad i Deci & Ryan, 2000a). Efter händelser som finanskrisen 2008 var 

företag inte bara tvungna att hantera en lågkonjunktur utan även en lägre efterfrågan av 
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varor (Andersson & Mattsson, 2010). Detta bidrog ytterligare till att företag blivit 

tvingade att strömlinjeforma varje organisatorisk del för att få anställda att prestera så 

bra som möjligt och att företagen ska gå med vinst. Detta anser jag är en av 

anledningarna till att Deci och Ryan (2000a) menar att vi nu lever i ”the age of rewards” 

(sid. 15) och att en stark fokus på belöning har blivit en del av det moderna samhället. 

Sverige är ett land där individuellt och resultatbaserat lönesystem fått stor 

genomslagskraft, speciellt under 1990-talet (Hood, 1995, refererad i Eriksson, Sverke, 

Hellgren & Wallenberg, 2002). I en undersökning av Sahlgren och Skog (2008) om hur 

utbrett användandet av belöningssystem var bland 52 av Sveriges 500 största företag 

och de 500 största IT-företagen visade det sig att 79 % av de tillfrågade företagen 

använde sig av någon form av belöningssystem. Av dessa 79 % använde 46 % sig av 

belöningssystem som var helt individuella eller övervägande individuellt baserat. 33 % 

använde ett belöningssystem som var lika delar individuellt och gruppbaserat. Som 

Sahlgren och Skog själva kommenterar så tyder detta på att huvudvikten ligger på 

individens egna prestationer. Denna studie är visserligen några år gammal och dessa 

siffror kan ha ändrats men om något tror jag att utbredningen har ökat snarare än 

minskat.  

 

Trots en ekonomiskt instabilare omvärld och en utbredning av användandet av 

ekonomiska belöningssystem så har det funnits ganska lite forskning om hur belöning 

påverkar prestation hos anställda ur en psykologisk synvinkel (Rynes, Gerhart & Parks, 

2005). Detta gäller även för kopplingen mellan belöning och prestation eftersom flera 

prestationskopplade motivationsteorier, där ibland ”Cognitive Evaluation Theory” (Deci 

& Ryan, 2000a) visar att ekonomisk belöning inte är avgörande för arbetsmotivation 

(Rynes et al., 2005). Därför är detta område intressant att studera ur en psykologisk 

synvinkel och det görs i denna studie på en yrkesgrupp som är van vid 

prestationsbaserad ersättning, nämligen fastighetsmäklare. 

 

Fastighetsmäklare tillhör en speciell yrkesgrupp som allmänt anses bestå av 

tävlingsinriktade och sociala människor. Då bostads och villaförsäljningar är en dyr och 

ibland riskabel affär är privatpersoner villiga att betala lite extra för att få en mäklare 

som sköter försäljningen och ser till att allt går rätt till. Ofta jobbar mäklare på endast 

provisionsbaserad lön, det vill säga att om de inte får bostaden såld så får de ingen lön. 

Detta gör att arbetet skiljer sig från många andra yrken eftersom de varje månad måste 

prestera för att få lön. Detta får säkert många att tänka om från att bli fastighetsmäklare 

men det är också det som lockar många till yrket. Hela tiden måste man prestera och ens 

framgång är beroende av ens talang och engagemang. Möjligheten till höga löner får 

många att vilja lägga ner stor möda i att lyckas som fastighetsmäklare. Dessutom 

tillämpar många kontor ytterligare belöningssystem vilket gör att den som vill och orkar 

har möjlighet att tjäna mycket pengar. Sannolikt är dessa faktorer anledningen till att 

antalet sökande till fastighetsmäklarprogrammen på Sveriges högskolor är enorm och 

har ökat de senaste åren (Wörmann, 2007). Frågan är dock om ytterligare belöningar har 

någon effekt i detta tävlingsinriktade och prestationsbaserade klimat? Får det mäklarna 

att arbeta hårdare eller kan det kanske till och med ha negativ effekt på deras motivation 

och prestation? Dessa frågor försöker denna studie ge klarhet i. 

 

Denna uppsats är en fallstudie på hur mäklare vid en större svensk 

fastighetsmäklarkedja uppfattar belöningssystemet som används av företaget. 

Fastighetsmäklarkedjan är av franchisekaraktär där varje kontor ägs av en eller flera 
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franchisetagare. Dessa har möjlighet att själv bestämma över provisionens procentsatser 

på det mäklarna tjänar från varje fastighetsaffär. De är dessutom fria att bestämma över 

eventuella säljtävlingar och bonusnivåer. I studien syftar begreppet belöningssystem på 

ekonomisk belöning som faller utanför den vanliga lönen. Begreppet belöning syftar på 

både ekonomisk belöning och andra typer av kompensation, till exempel resor, som 

också faller utanför den vanliga lönen som för deltagarna i denna studie är 

provisionsbaserad. Här definieras även prestation som processen att producera värde i 

arbetet. För fastighetsmäklare innebär detta att gå på kundmöten, ta in objekt för 

försäljning och att genomföra affärer. 

 

I uppsatsen avgränsas motivationsbegreppet till att i första hand behandla extern 

motivation. Intern motivation är inte irrelevant i arbetssituationer men kan vara svårt att 

fånga eftersom mäklarna får ersättning för sitt handlande. För gemene man finns 

dessutom svårigheter i att definiera vad som är intern och vad som är extern motivation 

då begreppen sällan används i vanliga livet.  

 

 

Teori och tidigare forskning 

 

I denna studie definieras extern motivation som ett konstrukt som syftar till allt 

handlande som sker för att uppnå någon utomstående utgång (Deci & Ryan, 2000b). 

Extern motivation står inte i direkt motsats till intern motivation som istället syftar till 

utförandet av en aktivitet utan någon synbar belöning utan endast på grund av det 

inneboende nöjet av aktiviteten (Deci, 1971). Intern motivationen uppkommer då istället 

från att uppfylla människans basala behov om att känna sig kompetent och uppleva sig 

som självbestämmande (Deci, 1976). Extern motivation är dock inte totalt 

ickeautonomisk, alltså totalt utan känsla av självbestämmade, utan istället finns olika 

nivåer av extern motivation och dessa beskrivs i Self-Determination Theory. 

 

Self-Determination Theory (SDT) är en teori gällande självbestämmande. Den som är 

självbestämmande upplever att denne kan initiera och kontrollera sitt handlande (Deci, 

Connell & Ryan, 1989). SDT baseras på ett kontinuum där den ena extremen är total 

extern reglering och som gränsar mot amotivation (Reeve, 2009). Amotivation innebär 

att man helt saknar motivation. Total extern reglering innebär att man är helt externt 

motiverad och syftar till handlande som sker endast på grund av utomstående 

incitament. Detta innebär att individen enbart kommer att göra precis så mycket som 

krävs för att uppnå det utomstående incitamentet. I andra änden av kontinuumet finns 

totalt integrerad reglering som angränsar mot intern motivation. Integrerad reglering 

innebär att handlande till största del sker på grund av någon inneboende tillfredsställelse 

i handlingen. Utmed detta kontinuum finns gradskillnader i hur internt/externt reglerad 

motivationen är. Alla händelser som kan tänkas påverka initiering eller kontroll över 

medvetet handlande bedöms, enligt Deci och Ryan (2000a), av individen ur en 

informerande och en kontrollerande aspekt. Detta är grunden i Cognitive Evaluation 

Theory som är en underteori till SDT och som fokuserar på hur externa händelser 

påverkar en individs motivation längs med kontinuumet för SDT.  

 

Cognitive Evaluation Theory (CET) menar att människor subjektivt utvärderar 

händelser som är kopplade till deras handlande för att på detta sätt bedöma om 

händelsen är kontrollerande eller informerande. Händelser som personen uppfattar som 
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informerande om dennes kompetens har visat sig främja internaliseringen, alltså en mer 

intern reglering, av motivation. Händelser som däremot upplevs som kontrollerande 

eller som tycks hämma kognitiv flexibilitet leder istället till mer externt reglerad 

motivation (Deci & Ryan, 1985). På detta sätt påverkas en persons värdering av en 

händelse utifrån CET vart dennes motivation kommer att hamna på kontinuumet för 

SDT. Kontrollerande händelser understödjer dessutom en mer extern upplevelse av 

kausalitet för varför en person handlar som den gör (Koestner, Ryan, Bernieri & Holt, 

1984). En person upplever då i större utsträckning att dess handlade inte har uppkommit 

på grund av denne själv utan på grund av utomstående faktorer. Uppfattas händelsen 

istället som informerande leder detta till en mer intern upplevelse av kausalitet för ens 

handlande. Eftersom denna utvärdering är subjektiv innebär det dock att händelser som 

en person upplever som kontrollerande kan en annan uppleva som informerande (Deci 

& Ryan, 1985). Det verkar som att vissa människor lättare tolkar händelser som positiva 

och informerande vilket då främjar deras upplevelse av självbestämmande. Andra 

däremot verkar söka efter kontrollerande faktorer som påverkar deras handlande. 

 

Koestner et al. (1984) visade i en studie med barn som fick rita att informativa 

gränsdragningar snarare än kontrollerande gränsdragningar i barnens ritande inte 

påverkade barnens motivation till att bli mer externt reglerad. Detta visar att gränser kan 

sättas och där igenom kan vis kontroll utövas på människor om det görs på ett 

informativt sätt utan att det påverkar deras motivation. Gränser som sattes på ett 

kontrollerande sätt gjorde däremot att barnen blev mer externt motiverade att rita och 

därför mindre benägna att göra så utan en extern belöning. Detta menar Koestner et al. 

(1984) ger stöd för CET och samtidigt menar jag att detta visar hur viktigt det är på 

vilket sätt som företag sätter gränser för sina anställda. CET har dessutom använts i 

omfattande utsträckning för att försöka förutse händelsers påverkan på människor (Deci 

& Ryan, 2000a). 

 

Studier har visat på negativa effekter med belöning, nämligen att det kan leda till en mer 

externt reglerad motivation (Deci & Ryan, 2000a). Detta gäller framför allt vid 

användandet av ekonomisk belöning vilket Deci (1971) visade i en tidig studie. När 

deltagarna, i det här fallet universitetsstudenter, fick ekonomisk belöning för utförandet 

av en uppgift blev deras motivation mer externt reglerad. Om studenterna istället fick 

verbal belöning och positiv feedback blev deras motivation för uppgiften mer internt 

reglerad. Utifrån detta drar han slutsatsen att människor i mindre utsträckning tolkar 

verbal belöning som ett sätt att försöka kontrollera dem.  

 

Vissa forskare menar att extern belöning även kan öka internaliseringen av 

motivationen (Deci, 1971) och forskare som Rynes et al. (2005) ifrågasätter 

generaliserbarheten av forskning som gjorts gällande CET. Enligt dem har majoriteten 

av denna forskning utförts i laboratorier under förhållanden som inte liknar vanliga 

arbetsförhållanden. I dessa försök är ofta den ekonomiska belöningen under hundra 

kronor medan belöningar i arbetslivet ofta består av tiotusentals kronor. Detta plus 

ytterligare motiv gör att de anser det svårt att tillämpa CET i praktiken. Istället menar de 

att betalning utifrån prestation är ett bra sätt att öka produktiviteten och en tidig 

metaanalys genomförd av Locke et al. (1980, refererad i Rynes et al., 2005) visade att 

införandet av individbaserad prestationslön ledde till en ökad produktivitet på i 

genomsnitt 30 %. I samma studie fann man att arbetsberikning endast ledde till en 

ökning på mellan 9 % till 17 %. Rynes et al. (2005) säger att det finns både för- och 
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nackdelar med olika belöningssystem och att många företag därför väljer att använda sig 

av flera för att på detta sätta jämna ut effekterna. De menar dock att individbaserade 

belöningssystem inte har så omfattande negativa effekter som till exempel mycket CET-

relaterad forskning visar på. Dock menar Lawler (1994) att resultatet från studier 

gällande prestationsbaserad lön på en organisationstyp inte nödvändigtvis är överförbara 

till en annan typ av organisation. Beroende på om organisationen till exempel är 

individ- eller teambaserad påverkar det hur bra olika typer av prestationsbaserad lön 

kommer att fungera. 

 

Utifrån CET kan typ av belöning påverka hur personen uppfattar den och huruvida den 

bidrar till att motivationen blir mer externt eller internt reglerad. Pengar används som 

sagt ofta som belöning inom arbeten men pengar är också starkt förknippat med 

köpandet av något, till exempel tjänster som inte skulle tillhandahållas gratis (Deci, 

1971). Detta kan leda till att personen i högre utsträckning upplever att denne utan 

pengarna förmodligen inte skulle utföra handlingen och skulle därför ha en mer externt 

reglerad motivation. Ytterligare en anledning kan vara att en majoritet av anställda 

generellt sett anser sig prestera mer än vad den ekonomiska belöningen motsvarar 

(Deci, 1976). Dock kan även denna typ av belöning bidra till mer internt reglerad 

motivation om det finns en informationsaspekt i den (Thill, Mailhot & Mouanda, 1998). 

Om till exempel belöningen ges för att personen uppnått en specificerad prestationsnivå 

kan det bidra till en mer internt reglerad motivation.  

 

För att uppnå motiverade anställda menar Deci (1976) att man kan använda två olika 

metoder. Om organisationer vill använda belöning och befordran som 

motivationsfaktorer måste det göras genom prestationsbaserade belöningssystem. Detta 

innebär att ju bättre en anställd presterar desto större belöning får denne och detta leder 

till mer externt reglerad motivation. Problemet med denna sorts belöningssystem är att 

det är svårt att objektivt mäta prestation i förhållande till lön och om inte det görs på ett 

bra sätt kommer motivationen hos de anställda att sjunka. Det andra sättet som 

organisationer kan få motiverade medarbetare är att anpassa tjänsterna så att de 

tillfredsställer anställdas behov av att uppleva självbestämmande och av att känna sig 

kompetenta. Detta leder till mer internt reglerad motivation. Deci (1976) medger att det 

kan vara svårt att utforma tjänster på detta vis men han menar att organisationer skulle 

tjäna på det på långt sikt. En senare studie (Deci et al., 1989) visade dessutom att 

anställdas upplevda självbestämmande kan påverkas genom att till exempel chefer 

stöttar anställda att känna sig mer autonoma. Dock menar de att det krävs vidare 

forskning för att undersöka om högre upplevd känsla av självbestämmande faktiskt 

leder till bättre resultat och prestation.  

 

Kasser och Ryan (1993, 1996) fann i två studier att det kan finnas negativa hälsoeffekter 

på individers subjektiva välmående genom exempelvis ökad stress när man lägger stor 

vikt vid ekonomiska mål i förhållande till andra mål. De menar även att studierna ger 

stöd åt att allmänt välmående bäst uppnås genom att tillfredsställa behov av att känna 

sig självbestämmande och komptent snarare än att åstadkomma ekonomisk framgång.  

 

Denna forskning visar på vikten av vidare studier inom ämnet för att hitta bättre sätt att 

belöna anställda. Idag är ekonomisk belöning ett vanligt sätt att försöka motivera 

människor och få dem att prestera bättre. Många tänker dock inte på de långtgående 

effekterna vid användandet av ett sådant system. Finns det informativa aspekter i 
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belöning eller är det kanske så att företag med ekonomisk belöning försöker få 

medarbetare att springa snarare än att gå?  

 

Ekonomisk belöning används även bland fastighetsmäklare som oftast redan jobbar helt 

prestationsbaserat. Trots detta tror fastighetsmäklarföretagen att ekonomiska 

bonussystem kan öka mäklares motivation, förbättra deras prestation och i slutändan 

öka företagets omsättning. Med denna uppsats söker jag att bringa lite klarhet i om det 

faktiskt gör det samt att undersöka om det finns några negativa effekter med 

användandet av dessa system. Frågan är om det hjälper eller stjälper mäklarna? 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse för vad fastighetsmäklare har för 

syn på motivation, hur de uppfattar extern belöning och om de uppfattar att det finns ett 

samband mellan extern belöning och motivation. Även att ta reda på om ekonomiska 

belöningssystem upplevs som hjälpande eller hindrande i personers förmåga att 

prestera. 

  

Forskningsfrågor 

- Vad har mäklare för syn på motivation?   

- Hur upplever mäklare att ekonomisk belöning kan vara kopplad till deras prestation?   

- Hur upplever anställda att ekonomisk belöning kan vara kopplad till deras motivation? 

- Upplever sig anställda kontrollerande som ett resultat av ett belöningssystem?  

 

 

Metod 

 

Urval 

En tidigare ministudie vars syfte var att precisera frågeställningen inför denna uppsats 

utfördes vid ett lokalt fastighetsmäklarkontor som använde sig av ett belöningssystem. 

En av cheferna vid detta kontor informerade om tio andra kontor inom samma 

fastighetsmäklarkedja som använder ett liknande system. Mäklare vid dessa kontor blev 

populationen (Langemar, 2008) jag ville undersöka. Med kontaktuppgifter från 

kontorens hemsidor ringde jag slumpmässigt mäklare från de olika kontoren för att se 

om de ville ställa upp på en intervju. Totalt kontaktades cirka 30 mäklare och av dessa 

gick sex stycken med på en intervju.  

 

Bonussystem 

Bonussystemen som används på de olika kontoren är inte identiska men bygger på 

samma princip. En eller flera gränser (bonusnivåer) sätts för att en klumpsumma pengar 

betalas ut när den enskilda mäklaren intjänat en viss provisionssats till företaget. 

Mäklarna i denna studie har haft en första gräns på mellan två till två och en halv miljon 

kronor.  

 

De enskilda kontorscheferna får inte direktiv från huvudkontoret gällande utformningen 

av deras enskilda bonussystem utan de är fria att sätta dem som de vill. Det har 

framkommit att kontorschefer sinsemellan diskuterar i viss utsträckning hur de har valt 

att utforma sina belöningssystem och därmed tar de inspiration från varandra.  
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Deltagare 

Av personerna som deltog i studien var tre kvinnor och tre män. Samtliga var 

legitimerade fastighetsmäklare. De var mellan 23 och 32 år gamla med en genomsnittlig 

ålder på 28 år. De hade arbetat som mäklare i mellan en månad och fem år med en 

genomsnittlig tid av två och ett halvt år. Fyra av dem tog i dagsläget del av ett 

ekonomiskt bonussystem, en av dem har tidigare arbetat på ett kontor som haft ett 

bonussystem och en av dem har aldrig tagit del av ett bonussystem.  

 

Procedur 

Totalt genomfördes sex stycken intervjuer under april månad 2012 med mäklare från 

sex olika kontor i stockholmsområdet. En semistrukturerad intervjuguide (Langemar, 

2008) användes och intervjuerna var mellan 30 och 45 min långa. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades löpande. Då jag hade möjlighet att börja analysera resultatet 

innan hela datainsamlingen var gjord ledde detta till att intervjuerna blev innehållsrikare 

eftersom jag blev bättre på att använda intervjuguiden och anpassa följdfrågorna. Detta 

är något som Langemar (2008) kallar för den hermeneutiska cirkeln, man får en ökad 

kunskap för materialet vilket bidrar till bättre anpassning av vidare datainsamling. 

Följdfrågor kunde bestå av exemplifieringar och att be intervjupersonen bli mer 

specifik, att koppla till hur denne själv upplevde en specifik sak.  

 

Intervjuguiden skapades utifrån tre övergripande teman nämligen Motivation, Belöning 

och Prestation. Dessa teman kändes representativa för att besvara forskningsfrågorna 

utifrån den förstudie som genomfördes. Intervjuguiden finns som bilaga 1. En av 

deltagarna fick på dennes begäran se intervjuguiden några dagar före intervjun för att på 

detta sätt snabbare genomföra den.  

 

Analys 

Studien är av deskriptiv natur med ett hermeneutiskt synsätt. En empiristyrd tematisk 

analys (Langemar, 2008) genomfördes där teman valdes utifrån de som var mest 

framträdande i intervjuerna. Dessa temans ordning representerar inte dess inbördes vikt 

i förhållande till varandra. Motivet till att inte använda de tre huvudteman som 

intervjuguiden byggde på för den tematiska analysen var att svaren ofta gick ihop 

mellan olika teman. På grund av detta blev det mer naturligt att välja nya teman utifrån 

intervjumaterialet.  

 

Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetiska principer (Gustafsson, Hermerén & 

Petterson, 2011) har tillämpats vid skrivandet av denna uppsats. 

 

 

Resultat  

 

Mäklarna anser genomgående att motivation är viktigt och till och med avgörande i 

deras yrke. Vid diskussion kring extern motivation i förhållande till intern motivation 

finns det definitionssvårigheter och när de ombeds definiera begreppet motivation 

uppkommer frustration då vissa inte upplever sig kunna komma med ett 

tillfredsställande svar. Mäklarna sökte sig till yrket för att få möjlighet att själva 

bestämma över arbetstider och för att direkt kunna påverka sin lön. Samtliga har en 

uppsatt budget för året men det varierar i hur noga de följer utveckling i förhållande till 

budgeten. En mäklare antecknar på dagligbasis protokoll över hur denne ligger i 
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förhållande till budget medan andra inte skriver ner sin utveckling utan vet på ett 

ungefär hur de ligger till.  

 

Viktigt att poängtera är att arbetsbilden ser olika ut för mäklare som precis har börjat 

och mäklare som har jobbat ett par år. Fastän mäklare är anställda av ett företag liknar 

deras arbetssätt det av en egenföretagare, de lever på sitt namn. Efter att de varit 

verksamma ett par år så bygger de upp en kundkrets och får ett ryckte vilket gör att de 

inte måste jaga säljobjekt i samma utsträckning. Detta leder till att mäklare som arbetat 

länge inom yrket måste arbeta mindre för samma ersättning jämfört med nya mäklare. 

Denna inledningsfas inom yrket är mäklarna väl medvetna om. 

 

Mål 

En stor del av motivationsbegreppet beskrivs i målorienterade termer. Motivation 

uppkommer för att de vill uppnå någonting eller förändra deras nuvarande situation, 

exempelvis i samband med en större livshändelse som att skaffa barn eller gifta sig. I 

dessa fall är det starkt kopplat till högre motivation att arbeta mer för att på detta sätt 

skapa en högre ekonomisk inkomst. I dessa målorienterade termer behöver dock inte 

högre motivation leda till högre arbetsinsats. Mäklare som är målfokuserade har även 

mål i privatlivet som de vill uppnå och dessa kan på ett eller annat sätt stå i viss kontrast 

till varandra. Förändrad livssituation påverkar prioriteringar vilket kan leda till att 

mäklarna hellre spenderar mer tid med familjen än på att arbeta. Dessutom kan viss 

mättnad uppstå efter några år i yrket när de inte upplever samma behov av att visa sig 

duktig och bevisa för sig själva att de klarar av yrket. 

 

Man är hungrigare, man är ny, man vill visa fram fötterna. Man blir mer bekväm 

med åren om man ser på sig själv […] skulle jag jobba lika mycket som jag gjorde 

innan ja då skulle jag nog slå alla rekord men jag har ju prioriterat om lite grann i 

mitt liv helt enkelt. 

 

För vissa är dock lönen den huvudsakliga anledningen till att jobba och målet är då att 

få en så hög lön som möjligt. Säljtävlingar ger mäklarna mål som de inte själva har satt 

upp, istället är dessa konstruerade av cheferna. För att dessa mål ska bli av värde för 

mäklarna krävs det att det finns någon form av belöning när de uppnås. Om inte blir det 

bara en innehållslös gräns som cheferna har satt upp för att pressa mäklarna till att 

arbeta hårdare. Belöningen i dessa mål tillför en informativ aspekt i mål som annars helt 

skulle uppfattas som kontrollerande. Mål som att uppnå budgeterad omsättning för året 

är en hög motivationsfaktor för flera trots att det inte ger någon extern belöning. Istället 

är det ett tecken på en bra prestation.   

 

Personlig utveckling 

Personlig utveckling är en viktig källa för motivation, som att lära sig nya saker och att 

uppnå något som man inte lyckats med tidigare. Att utvecklas och att bli bättre på det 

man gör är en definition av motivation som kommer upp från flera mäklare. Flera 

upplever att för att hålla hög motivation är det viktigt att motivationen kommer inifrån. 

Utomstående faktorer som kan tänkas påverkar motivationen kan försvinna och det går 

inte att lita på dem. Denna åsikt fann jag var tydligare bland mäklarna som jobbat en 

kortare tid.  
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Ett genomgående tema är att framgång föder framgång och att själförtroende är viktigt 

för att lyckas som mäklare. Detta självförtroende byggs upp med tiden och är en av 

anledningarna till att det ofta går bättre för mäklare efter ett par år i yrket. Ekonomisk 

bonus är något som potentiellt sett kan leda till försämrat självförtroende. Mäklare som 

själva inte lyckas nå bonusnivåerna men ser sina kollegor göra det kan uppleva sig som 

sämre alternativt att målen är orättvist satta. Samtidigt blir topplistor och utnämningar 

som ”månadens mäklare” en bekräftelse på att mäklaren har utvecklat sin 

prestationsförmåga. Denna typ av exponering bidrar delvis till att mäklaren bygger upp 

sitt namn och på det sättet ökar sannolikheten för att få en större kundkrets. Men det 

bidrar även till att mäklaren får beröm och positiv feedback från kollegor vilket 

resulterar i ytterligare bekräftelse på att denne har utvecklat sin förmåga. 

 

Utmaningen att arbeta som mäklare ger dem möjlighet till utveckling. Flera uppger att 

de gillar att jobba under viss press samtidigt som tyngden av att konstant vara tvungen 

att prestera kan leda till negativ stress. Upp till en viss gräns får stress dem att arbeta 

hårdare men går det för långt kan det leda till en sämre prestation. Ibland upplevs det 

som en press att de måste känna sig motiverade, de får sällan möjlighet att varva ned. 

Man bör vara en stresstålig person för att jobba som mäklare. 

 

Tävling 

Flera av mäklarna anser sig vara väldigt tävlingsinriktade och uttalar sig även om att det 

är en tydlig trend att det är denna typ av människor som söker sig till yrket. Flera av 

dem säger sig ha en idrottslig bakgrund och använder idrottsmetaforer samt liknelser till 

tidigare idrottsrelaterade upplevelser. Flera av dem har även innan de blev mäklare 

arbetat inom yrken som tillämpar prestationsbaserad lön.  

 

Jag tror att är du inte tävlingsmänniska så passar du inte i det här yrket. De är en 

stor del i det hela och de gäller ju även att är du inte tävlingsmänniska så ska du 

nog inte jobba provisionsbaserat heller. Då har du nog svårt att lyckas, om du inte 

har den här tävlingsinstinkten.  

 

Intervjuerna visar att mäklarna är väldigt vana vid säljtävlingar av olika slag och flera 

av dem anser sig få ökad motivation av dem. Säljtävlingar kan till exempel bestå av att 

mäklarna på ett kontor tillsammans ska uppnå en viss omsättning eller uppnå ett visst 

antal intag av försäljningsobjekt. En vanlig belöning för detta kan vara att kontorets 

mäklare gemensamt åker på en resa. Även individuella säljtävlingar förekommer men 

dessa verkar inte innefatta lika stora belöningar.  

 

Det är väldigt öppet gällande information om hur framgångsrika olika mäklare är. Inom 

kedjan som helhet går det att se vilka som är de bästa mäklarna, vilka distrikt de jobbar 

inom och hur mycket provision de har omsatt inom företaget. Bland de enskilda 

lokalkontoren är det standard att vid veckomöten gå igenom hur det går för mäklarna på 

det lokala kontoret och ibland även jämföra dessa mot mäklare inom kedjan som helhet. 

Ingen av mäklarna i studien rapporterar tävlingsmässighet sinsemellan sig på kontoret 

som ett problem. Det medges att det skulle kunna tänkas bli ett problem och skulle 

kunna skada gruppen om vissa mäklare skulle ta ett mer självisk tillvägagångssätt men 

ingen av dem har själva upplevt detta. Ordentliga riklinjer som alla på kontoret är 

överrens om poängteras som ett sätt att undvika detta. Dessutom upplevs 
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tävlingsmässigheten mellan kollegor inte som något allvarligt utan anses istället vara ett 

roligt komplement i arbetet. 

 

Samhörighetskänsla 

Gruppsamhörighet och teamkänsla är viktigt för prestationen som helhet. Mäklarna har 

liknande arbetsförhållanden som egenföretagare på så sätt att de endast får lön baserat 

på det de presterar. I denna utsatthet upplevs arbetskollegor som ett stort stöd i det 

vardagliga arbetet. Flera mäklare anser även att kollegor blir en källa för energi och att 

god lagkänsla på kontoret bidrar till att de prestera bättre. Samhörighet är något som det 

arbetas med på samtliga kontor på olika sätt. Det, mer än ekonomisk belöning, bidrar till 

ökad lojalitet gentemot företaget. Ekonomisk belöning uppgavs verka för högre lojalitet 

men detta mest för att det bidrar till högre trivsel i företaget. Trivseln kommer sig av att 

de upplever sig uppskattade och att deras chefer bryr sig om dem. Ekonomisk belöning 

kan ge högre lojalitet men endast på årsbasis eftersom bonusnivåerna är baserade på ett 

år i taget. 

 

Flera av kontoren, både de som använder ett ekonomiskt bonussystem och de som inte 

gör det, genomför olika sorters aktiviteter med mäklarna under året. Detta kan bestå av 

att cheferna bjuder ut kontoret på lunch, spelar brännboll en kväll eller går ut efter 

jobbet och äter middag tillsammans. De kan som tidigare sagt även bestå i att hela 

kontoret åker någonstans, till exempel en långweekend utomlands, som belöning för 

uppnått mål. Denna sorts aktivitet anses vara mycket positiv, både för att förbättra 

gruppsamhörigheten på kontoret men också för att det av vissa ses som en gratis 

semester. Detta kan även tolkas av mäklarna som chefernas sätt att visa att de bryr sig 

om sina anställda, något som ytterligare bidrar till ökad lojalitet. Vetskapen om att de 

skulle tappa en stor del av sin sociala samvaro gör det svårare för dem att sluta på 

kontoret. De hävdar att mäklare i allmänhet är väldigt sociala människor blir det 

naturligt att det uppstår en social miljö på kontoret som bidrar till att göra vardagen 

trevligare. Att ha glädje och känna social tillfredsställelse i sin yrkesroll, vilket 

belöningar bidrar till, anses viktigt för att prestera.  

 

Ekonomisk bonus  

De flesta av mäklarna är överrens om att ekonomisk bonus är något positivt och att det 

ger extra motivation. Det ses då som en extra belöning som får dem att vilja arbeta 

hårdare och få av dem kan se några stora potentiella negativa följdeffekter av den.  

 

… de är klart att de är positivt. Jag undrar om de är någon som skulle säga att de 

är negativt att man får nånting extra för att man är bättre, men de skulle inte jag 

tycka. Jag tror inte att nån, här på kontoret åtminstone, skulle säga att det är 

negativt.  

 

Däremot är det tydligt att den potentiella bonusen inte har speciellt stor effekt under 

större delen av året utan blir istället en motivationsfaktor först mot slutet av året. Under 

våren och sommaren upplevs bonusen för avlägsen för att få dem att uppleva ökad 

motivation som ett resultat av den. Detta är speciellt tydligt för de mäklare som inte 

anser sig vara strukturerade och som inte tydligt bokför hur de ligger till 

planeringsmässigt i förhållande till sin budget. Detta gör det svårare för dem att se om 

de ligger i fas för att uppnå bonusen. Dessutom finns det osäkerhet i huruvida mäklaren 

faktiskt kommer lyckas uppnå bonusnivån eller ej. En viss del av det ligger utanför vad 
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mäklaren kan kontrollera vilket gör att de inte kan räkna med att få bonusen. Flera 

menar också att provisionssatsen på det de omsätter är för låg om de inte skulle få ta del 

av bonusen. Huruvida ekonomisk ersättning motiverar upp till en viss nivå, då man 

upplever sig ha det gott ställt, för att sen avta finns det inget enhälligt svar till. Vissa 

menar att de upplever en mättnad medan andra menar att de snabb ändrar sina 

livsförhållanden till de nya ekonomiska förutsättningarna och därför fortsätter 

ekonomiska medel att vara motiverande.  

 

Det framgår att mäklarna inte är helt införstådda med varför bonusnivåerna är satta som 

de är. I olika utsträckning har detta dock diskuterats mellan mäklarna och deras chefer. 

Flera anser att de är satta på en nivå som bygger på tidigare statisk och på kontorets 

totala budget. En mäklare anser dock att de är tagna ur luften och att cheferna 

godtyckligt sätter nivåerna med förhoppningen att mäklarna inte ska uppnå dem. Denna 

mäklare upplever sig motarbetad när hen närmar sig en bonusnivå. Detta kan yttra sig i 

att cheferna ger färre säljobjekt till mäklaren. Ytterligare ett problem med 

bonussystemet är att de inte står nedskrivna i anställningsavtalet för alla mäklare utan i 

vissa fall är chefen fri att ändra i systemet utan att bryta mot anställningskontraktet. 

 

De mäklare som inte haft möjlighet att ta del av bonusen ännu har svårt att bedöma 

exakt hur mycket påverkan den har på deras motivation. Den framstår inte som en viktig 

motivationsfaktor utan istället anses målet att nå sin budget och att själv vara nöjd med 

sin prestation som viktigare. Dock framhålls att bonusen sannolikt kan få större vikt i 

framtiden. Den mäklare som aldrig haft möjlighet att ta del av ett bonussystem tror sig 

få kraftigt ökad motivation från det och är övertygad om att denne hela tiden skulle ha 

det i åtanke och följa utvecklingen för att se till att nå upp till bonusen.  

 

Avslutningsvis 

Mäklare har en tydlig bild över hur personer inom yrkeskåren är. Människor som söker 

sig till yrket verkar göra så för att det skiljer sig till stor del från andra yrken. Det är ett 

socialt yrke där de själva kan bestämma över sina arbetstider och påverka sin egen lön. 

De är även en yrkesgrupp som är van vid att motta yttre incitament för att prestera 

bättre. Dock framstår det som att få ordentligt funderat över de psykologiska effekterna 

av belöning. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för hur fastighetsmäklare ser på 

motivation, extern belöning och den eventuella påverkan det kan ha på deras upplevda 

prestation. Likaså fanns det intresse av att se om extern belöning påverkar deras lojalitet 

gentemot företaget. Utifrån de sex intervjuerna trädde fem tydliga teman fram. Mål, 

Personlig utveckling, Tävling och Ekonomisk bonus var ganska väntade teman utifrån 

mina förkunskaper om mäklares arbetssituation. Oväntat var dock att 

Samhörighetskänsla skulle bli ett så framträdande tema i intervjuerna. Trots att 

mäklarna arbetar individuellt under arbetsförhållanden som kan liknas vid de av en 

egenföretagare är gruppkänslan väldigt viktig.  

 

Samtliga mäklare hade en positiv syn på motivation och ansåg att det var väldigt viktigt 

i arbetet vilket var ett väntat svar. Utan motiv till handling skulle sannolikt ingen 
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handling ske. Tydligt var att ingen av dem riktigt hade tänkt igenom 

motivationsbegreppet vilket inte heller var oväntat. Ämnet motivation kan uppfattas 

som svårgreppbart i teorin även om man i praktiken kan förklara vad motivationens 

syfte är. Som vi sett arbetar väldigt många företag med olika metoder för att försöka 

hålla sin anställda motiverade och för att på detta sätt få dem att prestera bättre. Dock 

har jag upplevt att man inom företag sällan diskuterar det faktiska resultat som de 

hoppas uppnå. Få diskuterar på vilket sätt något är motiverande, om det stimulerar 

internt eller externt reglerad motivation eller vad typen av motivation får för effekt på 

längre sikt. Som vi sett är forskningen kring ekonomiska belöningssystem inte entydig. 

Deci (1971) visade att ekonomisk belöning kan minska den mer internt reglerade 

motivationen vilket kan leda till att individen tappar en del av den inneboende glädjen i 

uppgiften. Andra som till exempel Rynes et al. (2005) menar att detta inte alls är 

självklart och att ekonomisk belöning kan vara ett effektivt sätt för företag att öka 

anställdas prestation. Frågan är dock vad detta kan få för effekt på regleringen av 

motivation och på anställdas hälsa. Som Kasser och Ryan (1993, 1996) visade kan för 

stor fokusering på ekonomiska mål öka stressen och ha negativa effekter på människors 

hälsa. Möjligen kan det därför vara så att ekonomisk bonus har större negativa effekter 

än positiva. 

 

Att man på företag sällan diskuterar motivationsbegreppet i sig var förväntat men det 

som var oförväntat var att få av mäklarna hade tänkt igenom vad som egentligen 

motiverar dem och deras handlande i arbetet. Vissa verkade främst drivas av den 

ekonomiska ersättningen medan andra av mer internt reglerade motiv. En definiering av 

motivation som kom upp flera gånger var vilja att nå ett uppsatt mål, en ”morot” längre 

fram. Denna målfokuserade motivationsdefinition kan till viss del förklaras av den 

idrottsliga bakgrund som flera av mäklarna hade. Idrott handlar till stor del om att uppnå 

prestationsbaserade mål och mäklarna kan då föra med sig sina förkunskaper och 

intressen in i yrket vilket kan leda till internalisering av mål och värderingar. Utifrån 

detta tycks det vara så att de mer tävlingsinriktade mäklarna har sökt sig till yrket för att 

det stimulerar deras mer internt motiverade behov. Frågan är dock hur mycket det 

påverkar mäklare som inte fann lika stort intresse av tävlingsorienterade mål.  

 

Handlande för att uppnå någon utomstående utgång är precis hur Deci och Ryan 

(2000b) definierar extern motivation medan Decis (1976) definition av intern 

motivation passar bättre in på de mäklare som la större vikt vid att känna sig 

kompetenta och utvecklas i sitt arbete. Självklart baseras detta på kontinuumet för SDT 

(Deci et al., 1989) på så sätt att en person inte har totalt internt eller externt reglerad 

motivation. Även mäklarna som verkade ha en mer internt reglerad motivation skulle 

sluta arbeta om de inte fick någon ersättning för sitt arbete. Om inte annat så på grund 

av sociala förutsättningar som att man måste ha viss ekonomisk inkomst för att leva på 

ett normalt sätt i samhället.  

 

SDT (Deci et al., 1989) skulle möjligen behöva anpassas beroende på 

tillämpningsområde. Kan en person verkligen drivas av helt internt reglerad motivation i 

sitt yrke och fortfarande få ersättning för det eller gör ersättningen att motivationen 

automatiskt blir mer externt reglerad? På grund av sociala förutsättningar behövs viss 

ekonomisk inkomst och möjligen kan medvetandet om att detta behov tillgodoses, 

genom avlönat arbete, underställa tillfredsställandet av internt reglerade behov så som 

upplevelse av autonomi och självbestämmande. Även om individen arbetar med något 
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som denne är passionerad av finns insikten om att oavlönat arbetet skulle leda till att 

denne skulle vara tvungen att arbeta med någonting annat. Samtidigt försvagas möjligen 

denna teori när jag tar hänsyn till personer som befinner sig i en ekonomsikt 

tillfredsställd situation. En person kanske inte behöver arbeta på grund av exempelvis en 

partners höga inkomst men utför ändå avlönat arbete till vilket de är internt motiverade 

att utföra. Dock kan man diskutera om olika syn på lön kan ha en inverkan på detta. En 

person som får ersättning för ett arbete men inte är i behov av ersättningen har möjligen 

en annorlunda syn på lön jämfört med någon som är beroende av den. Om detta 

stämmer skulle det kunna vara en faktor som man måste ta hänsyn till vid vidare studier 

inom arbetets påverkan på motivation. 

 

Användandet av bonussystem på kontoren i studien var något som de flesta ansåg vara 

positivt. Det fanns en viss mentalitet av att mer alltid är bättre och att ytterligare 

möjligheter till belöning inte kan vara hämmande för motivationen. Dock framstår det 

som att de inte får så mycket högre motivation på grund av bonussystemet sett över hela 

året. Inte heller verkar det bidra till en högre prestation av mäklarna förutom möjligen 

under de sista månaderna när utbetalning av bonusen är nära. Detta går emot vad Locke 

et al. (1980, refererad i Rynes et al., 2005) fann i sin metaanalys om prestationsbaserad 

lön och att det kraftigt ökade produktiviteten. Möjligen kan detta bero på att mäklarna 

redan arbetar utifrån prestationsbaserad lön och att detta extra incitament inte får dem 

att arbeta hårdare. Det kan också bero på att bonussystemet är baserat på årsbasis och att 

det därför är svårt att hålla hög motivation som resultat av belöningen, som eventuellt 

utbetalas många månader senare. Detta speciellt som mäklarna inte är säkra på att de 

faktiskt kommer uppnå bonusnivån och detta bland annat för att yttre faktorer inverkar. 

Tappar de kontroll över möjligheten att uppnå belöningen minskar sannolikt det 

informativa värdet i den. Även om de uppnår belöningen kan den tolkas som att den är 

svagt kopplad till deras faktiska prestation vilket gör att eventuell positiv feedback som 

belöningen förmedlar inte blir riktad mot dem själva. Forskning har visat att ekonomisk 

belöning kan leda till mer internt reglerad motivation (Thill, Mailhot & Mouanda, 1998) 

men då måste det finnas informativa och specificerade ramar för hur och när den 

utbetalas. Istället för att få återkoppling om en bra prestation skulle mäklarna i detta fall 

få beröm och belöning för att marknaden har varit bra under året och att många 

människor har velat sälja sina bostäder. Det vore svårt att analysera detta utifrån CET 

(Deci & Ryan, 2000a) då mäklarna sannolikt skulle uppleva att arbetsgivare varken 

försöker kontrollera eller informera med belöningen eftersom den inte är kopplad till 

dem själva. Därför tror jag att belöningen inte skulle ha någon effekt på individens 

motivation utom att möjligen försämra den. Belöningen skulle kunna uppfattas som ett 

tecken på deras bristande kontroll över arbetssituationen och på en låg grad av 

självbestämmande (Deci et al., 1989). 

 

En av mäklarna hade en väldigt dålig erfarenhet av bonussystem och menade att de kan 

leda till negativa konsekvenser på både självförtroende och motivation. I detta fall var 

problemet att nivåerna för bonusen kändes omotiverade och det faktum att 

bonussystemet inte fanns skrivet i anställningskontraktet gjorde att hela systemet 

upplevdes som okontrollerbart. Om man inte kan identifiera varför man blir belönad och 

likaså inte litar på att belöningen är ett resultat av att man faktiskt gjort en bra prestation 

kommer det inte ge positiv effekt. Som Koestner et al. (1984) visade i sin studie kan 

sättet som gränsdragningar görs på ha stor inverkan på motivationen för en aktivitet och 

detta anser jag att denna studie ger stöd för. Omotiverade och otydliga förändringar av 
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bonussystemet leder till att det upplevs oseriöst. Oavsett vad belöningen är kommer 

otydliga ramar för att uppnå den leda till minskad motivation på grund av otillräcklig 

upplevd kontroll. Därför är det vitalt för företag att vara tydliga med varför 

belöningsnivåer är placerade som de är och vad motiven är vid eventuell förändring av 

dessa.  

 

Resultatet visar på att yngre mäklare som arbetat kortare tid inom yrket möjligen hade 

mer internt reglerad motivation då jag upplevde att de fann bonusen mindre lockande 

jämfört med mäklare som arbetat längre tid. Utifrån SDT (Deci et al., 1989) tyder det på 

att de i större utsträckning hade internaliserat motivationen till att det är viktigare att 

göra ett bra jobb än att få bonusen. En anledning för detta kan vara att de nyligen varit 

studenter vilket sannolikt gjort dem vana vid en lägre ekonomisk levnadsstandard. De 

har ännu inte anpassat sitt leverne till deras nya ekonomiska förutsättning vilket gör att 

de inte upplever pengar som en lika hög motivationsfaktor. Detta går dock emot vad 

vissa mäklare menade med att de snabbt ändrar sitt levnadssätt när de får högre 

ekonomisk ersättning. De vänjer sig vid att ha råd att köpa lite mer exklusiva varor och 

att kunna unna sig lite extra i vardagen. Detta anser jag kan bidra till att motivationen 

sviktar i januari månad om bonusutbetalning har skett i december. För de mäklare som 

dessutom använder sig av progressiva provisionsskalor bidrar detta till en kraftig 

inkomstminskning över årsskiftet. Det var dock tydligt att nyexaminerade mäklare är 

medvetna om att det är hög prestation mot låg belöning som gäller de första åren. Har 

de denna inställning när de börjar inom yrket förväntar de sig inte hög ekonomisk 

ersättning direkt utan istället blir det viktigare upp uppfylla basala mänskliga behov som 

att känna sig kompetent (Deci, 1971). En förklaring till mer internt reglerad motivation 

kan också vara att de ännu inte fått ta del av någon bonus. När ekonomisk belöning 

utövas på människor finns det risk att den uppfattas som kontrollerande och det kan leda 

till en mer externt reglerad motivation hos den anställde (Deci & Ryan, 1985). När 

mäklarna dessutom inte är helt införstådda med varför bonusnivåerna är satta som de är 

tyder detta på brist i information gällande dessa gränser. Kopplat till detta är det 

intressant att mäklaren som aldrig tagit del av något bonussystem såg störst positiv 

effekt av det. Denna mäklare verkade ha en väldigt bra relation till sina chefer vilket jag 

anser tyder på att denne i mindre utsträckning tror att cheferna skulle använda ett 

bonussystem i kontrollerande syfte. 

 

Utöver bonussystemet tillämpade flera kontor även andra typer av säljtävlingar där 

belöningen kunde vara allt ifrån resor ända ner till små saker som några flaskor vin. 

Individbaserade säljtävlingar fungerar på väldigt liknande sätt som en ekonomisk bonus 

gör. Jag gissar att de enskilda kontorscheferna använder sig av dem som variation och 

för att kunna sätta upp mål för mäklarna som går att nå på kortare sikt. Som Rynes et al. 

(2005) menar använder sig också många företag av flera typer av belöningssystem för 

jämna ut negativa effekter från ett enskilt belöningssystem. Eftersom många av 

mäklarna hade svårt att uppleva den ekonomiska bonusen som motiverande, då den 

kändes avlägsen, blir dessa mindre tävlingar ett komplement till det ekonomiska 

belöningssystemet. Då belöningen i dessa fall inte består av ekonomisk kompensation är 

det möjligt att den uppfattas som informationsrikare utifrån CET (Deci & Ryan, 2000a). 

En resa är mer greppbar och visuell jämfört med siffror på ett papper och jag förställer 

mig att den tydligare målbilden gör det lättare att motivera sig att uppnå målet. 

Dessutom slipper man då det sociala kontrukt som kan finnas kring just ekonomisk 

belöning i form av pengar eftersom de representerar någon form av utbyte. Ekonomisk 
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ersättning kan öka medvetenheten om att handlande inte hade uppkommit utan externt 

belöning (Deci, 1971) och påvisar därför individen om dennes lägre grad av 

självbestämmande. Detta kan dock motarbetas genom att chefer stöttar anställda till att 

känna sig mer självbestämmande (Deci et al., 1989).  

 

Min tolkning är att ickeekonomiska belöningar så som resor är bättre än rent 

ekonomiska belöningar på att stimulera en förbättrad prestation. Detta tror jag beror på 

att en upplevelse har starkare symboliskt värde jämfört med pengar. Dessutom kan det 

vara svårt för individen att uppskatta det ekonomiska värdet av en resa vilket kan vara 

positivt eftersom majoriteten av anställda anser att deras ekonomiska ersättning inte 

motsvarar deras prestation (Deci, 1976). Logiskt sett kan pengar leda till olika saker, till 

exempel en resa, bil eller högre levnadsstandard. Dock kräver detta att individen själv 

omvandlar denna resurs till någonting reellt. Samtidigt upplever vuxna människor 

många krav på sig så som anhörigas önskningar, amorteringar eller sunt förnuft som 

säger att man ska spara. Belönas man med en resa är den redan betald och individen 

slipper ställningstagandet som denne annars skulle ställas inför. En resa kan på detta sätt 

inte bara avlasta fysiskt, man slipper arbeta en stund, men även psykiskt då man slipper 

ångesten över att man ”slösar” pengar som man skulle kunna använda på annat. Av 

mäklarna kunde en resebelöning ses som en ”gratis” semester och den bidrog även till 

att de åkte någonstans de förmodligen inte annars skulle. Om cheferna istället för resan 

betalade ut motsvarande belopp kontant till mäklarna skulle summan sannolikt av dem 

anses vara för låg för att påverka deras beteende. Rynes et al. (2005) menar att den 

mesta av forskningen kring CET inte är tillämplig i praktiken för att den har utförts med 

för liten ekonomisk ersättning. Möjligen kan det vara så att resor som belöning är ett 

billigare sätt för arbetsgivare att få sina anställda att prestera bättre jämfört med direkt 

ekonomisk ersättning. 

 

Resultatet visar inga tydliga tecken på att ekonomisk belöning ökar mäklarnas lojalitet 

gentemot företaget. Möjligen kan det få dem att vänta året ut om de vill byta arbetsplats 

men på långt sikt upplever de inte att ekonomisk belöning får dem att vilja stanna kvar 

hos företaget. Detta tror jag beror på att flera av mäklarna ansåg att deras 

provisionssatser var för låga om det inte vore för den ekonomiska bonusen. Det var inte 

en belöning utan en ”extralön” som skulle kompensera för en låg grundlön. Därför 

bidrar det inte till ökad lojalitet men sannolikt kan det finnas potentiell risk för minskad 

lojalitet om bonussystemet tas bort eller om nivåerna för det höjs. Då blir det istället en 

löneminskning vilket ökar risken för att mäklaren söker sig till ett annat företag. Om 

bonus införs på fel sätt och inte blir en belöning som representerar en tydlig prestation 

tappas syftet med den. Det förvandlas istället till en skyldighet företaget har gentemot 

sina anställda och tar företaget bort den kan det upplevas som ett svek. Företaget har då 

ökat sina utgifter utan att påverka anställdas lojalitet.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att ekonomisk belöning inte verkar ha så stor effekt 

på anställda. Ekonomisk bonus ökar inte deras motivation nämnvärt då framför allt 

tidsaspekten gör den svår att visualisera. Prestationsmässigt verkar den inte heller ge 

några stora effekter. Tidigt i karriären är flera andra faktorer viktigare och i senare 

skeden framstår den inte heller som så betydelsefull för att mäklarna har fått andra 

prioriteringar. Istället verkar andra typer av belöningar, framför allt de som är kopplade 

till andra kollegor, viktigare för både motivation och prestation. Likaså finner jag att 

dessa belöningar är de som mest påverkar lojaliteten gentemot företaget. Gemenskap 
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och arbetsglädje är de viktigaste källorna för en effektiv arbetsmiljö. Detta visar att det 

inte räcker med att överösa pengar på sina anställda i en organisation, man måste istället 

få dem att trivas och att ha roligt i arbetet. Vissa människor har förmodligen lättare att 

uppnå detta jämfört med andra men företag kan alltid främja en positiv arbetsmiljö. Det 

är säkerligen inte enkelt att uppnå men det här är ett område där företag, genom en 

effektiv användning av lämpligt belöningssystem, kan få ökad konkurrenskraft på 

marknaden. 

 

Begränsningar och framtida forskning 

Av resultatet från denna uppsats går det sannolikt inte att dra några stora generella 

slutsatser eftersom den baseras på enbart sex intervjuer. Det har varit ett problem att 

hitta mäklare som är villiga att delta i studien då fastighetsbranschen har haft högsäsong 

under tiden som denna uppsats skrevs och få har haft möjlighet att avsätta tid för att 

delta. Detta var även anledningen till att tiden inte översteg 45 min för någon av 

intervjuerna. Detta är ett problem som Bryman (1989) kallar för tillgångsproblemet, 

nämligen att det kan vara svårt att få relevanta deltagare till sin undersökning vilket är 

ett relativt vanligt problem inom organisationsforskning. Denna begränsade 

datainsamling har lett till att jag varit tvungen att försöka maximera informationen ur 

varje intervju vilket kan ha lett till övertolkning (Langemar, 2008). Sannolikt har jag 

inte heller lyckats uppnå empirisk mättnad (Langemar, 2008) med endast sex intervjuer. 

Mäklarnas svar har varit relativt lika i många avseenden men en mäklare upplevde 

ekonomisk bonus som något verkligen negativt. Hur vanlig denna uppfattning är går 

inte att säga utifrån denna undersökning. Möjligen är det så att detta är ett större 

problem och att fler mäklare uppfattar ekonomisk bonus som något negativt jämfört 

med studiens resultat. Samtidigt går det att ifrågasätta om studien hade uppnått empirisk 

mättnad med två eller fyra intervjuer till. Uppfattningar och åsikter kring ämnet är 

säkerligen så skilda att det skulle krävas en mer omfattande, kvantitativ, undersökning 

för att utreda generella mönster.  

 

Urval av deltagare kan också vara problematiskt eftersom det kan finnas en 

bakomliggande faktor till varför just dessa, relativt unga, mäklare ställde upp för att 

medverka i studien. Tänkbara anledningar till detta kan vara att de har lägre 

arbetsbelastning jämfört med äldre, mer etablerade mäklare. Det kan också bero på att 

de är mer villiga att medverka i en studie då de själv nyligen skrev sina examensarbeten. 

Detta kan tänkas försämra generaliserbarheten (Langemar, 2008) av studien samtidigt 

som jag anser att det går att generalisera resultatet till andra företagsområden. 

Fastighetsmäklare är vana vid belöning och säljtävlingar vilket kan tyda på att de inte 

upplever ytterligare ekonomiska mål som speciellt intressanta. Samtidigt visar studier, 

som exempelvis av Kasser och Ryan (1993, 1996) och Deci (1971), att ekonomisk 

belöning kan leda till ökad stress och mindre inneboende glädje i en uppgift på även 

andra människor än fastighetsmäklare. Därför anser jag mig få visst stöd i mitt 

påstående om att ekonomisk bonus inte får människor att arbeta nämnvärt hårdare, dock 

går det inte att bevisa i denna uppsats. 

 

Ett problem som upptäcktes eftersom under intervjuerna var att intervjuguiden inte 

använde ett tillräckligt vardagligt språk. Direkta frågor kring motivationsdefinition och 

inre och yttre motivation visade sig vara svåra för mäklarna att svara på. För framtida 

studier skulle man sannolikt kunna avstå att fråga om mäklarnas egen definition av 

motivation. Det är relativt ovanligt att människor diskuterar begreppet och därför blir 
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framtvingade och ofta ogenomtänkta svar vid en sådan fråga ej användbara. Likaså 

måste man vara försiktig när man ställer frågor som går in i varandra, vilket ofta hände 

under intervjuerna. Flera gånger var det samma svar vid frågor om huruvida ekonomisk 

belöning fick mäklarna att prestera bättre som vid frågor kring vad som får dem att 

prestera bra. När detta händer finns risken att de anser att intervjuaren slösar bort deras 

tid och de blir då mindre villiga att fortsätta sitt deltagande i studien. I denna studie 

fortsatte alla genom hela intervjun men vissa blev märkbart irriterade.  

 

I denna studie bestod teorigrunden i SDT (Deci et al., 1989) och CET (Deci & Ryan, 

2000a) vilket gav en intressant tolkning av resultatet. Skulle studien replikeras vore det 

dock intressant att analysera resultatet utifrån Goal Setting Theory (Locke & Latham, 

1990a, refererad i Locke & Latham, 1990) som menar att en individs prestation är direkt 

reglerad av de mål som denne försöker uppnå i uppgiften. Teorin säger att ju tydligare 

och svårare mål en individ har desto bättre kommer denne att prestera. Likaså 

förtydligas att det måste finnas engagemang för att uppnå målet och därför måste det 

även uppfattas som attraktivt. Eftersom mäklarna visade sig vara väldigt målstyrda 

skulle det vara intressant att se vad de har för mål, hur tydliga de är och hur svåra de är 

att uppnå. På detta sätt skulle man kunna få en djupare förståelse för vad som driver 

dem och på vilket sätt en ekonomisk bonus skulle kunna få dem att prestera bättre.  

 

För vidare forskning vore också det intressant att göra en kvantitativ longitudinell studie 

där medarbetares motivationsnivå och prestationsnivå mäts före och efter införandet av 

ett belöningssystem. Tidigare forskning (Locke et al., 1980, refererad i Rynes et al., 

2005) har visat på kraftigt ökad produktivitet vid införandet av prestationsbaserad lön. 

Detta har redan de flesta fastighetsmäklare men det vore intressant att se om införandet 

av en ekonomisk bonus ger liknande effekt. En sådan undersökning skulle kunna 

baseras på subjektivt upplevd motivationsnivå hos medarbetaren och en mer objektiv 

prestationsnivå, gärna baserad på flera prestationsmått. För fastighetsmäklare skulle det 

till exempel kunna vara ekonomisk omsättning och antal kundbesök. På det sättet skulle 

man kunna få ett tydligare mått på prestationsnivån då endast ekonomisk omsättning 

inte nödvändigtvis reflekterar deras arbetsinsats. Denna typ av undersökning vore 

intressant för att se eventuella kausala effekter från systemet och skulle sannolikt ge en 

tydligare bild av resultatet från användandet av ett belöningssystem.   
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Appendix 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Forskningsetiska riktlinjer 

- Deltagande är helt frivilligt och du får när som helst avbryta intervjun. Uppgifterna 

kommer att hanteras konfidentiellt, endast jag kommer att hantera personuppgifterna. 

Materialet från denna intervju kommer endast att användas till denna studie.  

 

Bakgrundsfrågor 

- Kön?  

- Ålder? 

- Hur länge har du arbetat som mäklare? 

- Hur länge har du haft möjlighet att ta del av ert belöningssystem? 

  

Motivation 

1. Hur skulle du allmänt definiera begreppet motivation? 

2. Tror du att begreppet ser annorlunda ut om man applicerar det i en arbetskontext? 

 -Varför/varför inte? 

3. Hur viktigt tror du motivation är i arbetet?  

4. Tror du att din motivation påverkas av yttre omständigheter? 

 - Vad? 

 - Hur mycket? 

5. Vad upplever du är förhållandet mellan yttre och inre motivationsfaktorer? 

 - Vad motiverar mest/bäst? 

Belöning 

6. Vad har du allmänt för tankar om ekonomisk belöning? 

7. Vad har du för syn på användandet av ekonomisk belöning på din arbetsplats? 

- Positiva/Negativa konsekvenser? 

8. Upplever du att det tillför något mer än vad den vanliga lönen gör? 

 - Varför/varför inte? 

- På vilket sätt? 

Prestation 

9. Vad motiverar dig att prestera bra? 

10. Upplever du att ekonomisk belöning får dig att prestera bättre? 

 - Hur? 

11. Känner du att din belöning motsvarar din prestation?  

 - På vilket sätt? 

12. Upplever du att du själv kan kontrollera huruvida du får någon bonus eller ej? 

13. Upplever du att belöningen används i informerande syfte för att påvisa om en bra 

prestation? 

14. Känner du att företaget med belöningen försöker öka din lojalitet gentemot 

företaget? 


