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Summary: Almost every estate agent in Sweden has a commission based 

salary. Our purpose with this thesis is to get a discussion among the 

estate industry about the necessity of this kind of salary. Our thesis 

is based on six interviews with estate agents. Among other things 

one of our conclusions is that it is time to make a change in the 

estate industry. It is also time to have a common discussion about 

the salary. 

Sammanfattning: De allra flesta fastighetsmäklare i Sverige arbetar med 

provisionslön. Syftet med det här arbetet är därför att 

förhoppningsvis skapa en diskussion i fastighetsmäklarbranschen 

om det är nödvändigt med provisionslön. Vi har intervjuat sex 

fastighetsmäklare och bland annat kommit fram till att det är dags 

för en förändring i fastighetsmäklarbranschen och att det bör föras 

en gemensam diskussion om lönesättningen. 
 



Summary 
 

Almost every estate agent in Sweden has a commission based salary. It was based on 

that fact that we got the inspiration to this thesis. We wondered how important this type 

of salary is in the profession. From the start we realized that it was impossible to get an 

answer that was representative for all estate agents in Sweden. 

 

Our purpose with this thesis is to get a discussion among the estate industry about the 

necessity of this kind of salary to be a successful estate agent. We want to see if estate 

agents require commission based salary to get motivated. We also hope to understand 

why the commission based salary is so important. 

 

In the first part of our theory we explain how the individual is driven by motivation and 

how important it is to have a balance in life. Everyone needs something that drives them 

to get motivation in what they do. In the second part we discuss the company and if 

group development in estate companies can lead to any improvements. We also discuss 

teamwork and team spirit. A group that gets on well does a better job, which is good for 

the team spirit. 

 

Our empirical chapter is based on six interviews with estate agents from three different 

cities. Most of the estate agents in our thesis are positive about working without 

commission based salary and consider it to be possible to work more in team than they 

do today. Many of the estate agents prioritize work before their families, creating an 

unbalanced life. 

 

In our analysis and the last part we give you our thoughts and answers to our questions. 

Among other things one of our conclusions is that it is time to make a change in the 

estate industry. It is also time to have a common discussion about the salary. We believe 

that working with a permanent salary plus a commission shared by all employees is to 

prefer.



Sammanfattning 
 

De allra flesta fastighetsmäklare i Sverige arbetar med provisionslön. Det var på grund 

av det som vi fick uppslag till vårt arbete. Vi började fundera på hur pass viktig 

provisionslönen egentligen är i yrket och redan från början förstod vi att vi inte skulle få 

ett svar som representerade alla fastighetsmäklare i landet. 

 

Syftet med det här arbetet är att förhoppningsvis skapa en diskussion i 

fastighetsmäklarbranschen om det är nödvändigt med provisionslön för att lyckas som 

fastighetsmäklare. Vi vill bland annat se om det krävs provisionslön för att motivera 

fastighetsmäklare och även försöka förstå varför provisionslönen är så viktig. 

 

I första delen av vår teoridel förklarar vi hur individen drivs av motivation och hur 

viktigt det är med en balans i livet. Alla människor behöver något som driver dem för 

att få motivation i det de gör. I andra delen skriver vi om företaget och om 

grupputveckling i fastighetsmäklarföretag kan leda till eventuella förbättringar. Där 

arbetar vi även med begrepp som samarbete och laganda. En grupp som trivs bra ihop 

arbetar bättre tillsammans och det främjar en bra laganda i företaget.  

 

Empirikapitlet är baserat på sex intervjuer med fastighetsmäklare från tre olika städer. 

De flesta av fastighetsmäklarna i studien ställer sig positiva till att arbeta utan 

provisionslön och anser att det är möjligt att arbeta mer i lag än vad de gör idag. Många 

av fastighetsmäklarna prioriterar arbetet framför familjen och skapar därmed en obalans 

i livet.  

 

I analysen och vår avslutande del i arbetet skriver vi om vad vi kom fram till och 

tydliggör vad vi anser är svaren på vår problemformulering. Vi kom bland annat fram 

till att det är dags för en förändring i fastighetsmäklarbranschen och att det bör föras en 

gemensam diskussion om lönesättningen. I dagsläget förordar vi att arbeta med en viss 

fast lön och utöver det en provisionspott som de anställda fastighetsmäklarna på ett 

företag delar på.  
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Hur balanserar fastighetsmäklarna sitt liv och vilka prioriteringar gör de? 

1 INLEDNING 

I det här kapitlet beskriver vi bakgrunden till det aktuella problemet. Vi redovisar även 

vår problemformulering, vad syftet med arbetet är och vilken avgränsning vi har valt att 

göra. 

 

1.1 Bakgrund 
De flesta fastighetsmäklare i Sverige arbetar med någon form av provisionslön. Idag får 

vi ofta höra att fastighetsmäklare arbetar oerhört många timmar per vecka och de 

fastighetsmäklare vi träffat genom skolan tycks anse att det är värt det då de har sin 

provisionslön. För många är provisionslönen en naturlig morot vilken ger dem 

möjlighet att tjäna på att arbeta lite extra. Frågan är om fastighetsmäklarna måste ha en 

provisionslön för att tjäna stora pengar och om de skulle tjäna lika mycket om de 

arbetade mer normalt1? 

 

Vid Mäklardagens2 debatt 2007 ifrågasatte en av oss författare varför fastighetsmäklare 

måste ha provisionslön för att göra ett bra arbete, när många andra yrkeskårer gör ett 

ypperligt arbete utan provisionslön. Skulle de inte arbeta lika bra mot kund om de inte 

hade provisionslönen? Svaret blev ett mycket ovilligt och undandragande svar och 

fastighetsmäklarna i panelen verkade bli störda av frågan, de tycktes anse att det var en 

självklarhet då det är ett säljyrke. Vi fick en känsla av att provisionslönen spelar en 

alltför stor roll och är väldigt viktig för dagens fastighetsmäklare. 

 

Vi frågade också en rekryteringsansvarig för en fastighetsmäklarkedja om 

provisionslöner. Hon menade att om inte provisionslönerna fanns skulle 

fastighetsmäklarföretagen inte kunna betala ut löner under de sämre månaderna. Det 

skulle enligt den rekryteringsansvarige inte vara möjligt att ha en mer normal 

månadslön. Vi funderade då hur andra företag i andra branscher klarar av samma sak, 

alla företag har väl bättre och sämre perioder under året? 

 

                                                 
1 Med normalt menar vi i det här arbetet en arbetsvecka på cirka 40 timmar. 
2 Mäklardagen är en årligt återkommande mässa på Högskolan i Gävle, där fastighetsmäklare har 
möjligheten att knyta kontakter med fastighetsmäklarstudenter. www.maklardagen.se 
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Under vår skoltid har vi förstått att en stor del av våra studiekamrater anser att 

provisionslönen är viktig. Känslan vi har är att provisionslönen och möjligheten till att 

tjäna stora pengar är en bidragande del i valet av utbildning för många studenter.  

 

I och med att fastighetsmäklare arbetar många timmar om dagen funderar vi vad som 

driver dem. Är provisionslönen den enda motivationsfaktorn? Vi anser att det finns 

andra faktorer som ska kunna motivera fastighetsmäklare till att göra ett bra arbete. 

Bland annat anser vi att det krävs en form av balans i livet, prioriteras även andra saker i 

livet än arbetet finns orken och motivationen att prestera när man väl arbetar. För många 

är det viktigt att ha en umgängeskrets och att då som fastighetsmäklare arbeta en viss tid 

per dag för att sedan ta sig tid för umgängeskretsen anser vi skapar en bra balans i livet. 

 

För att kunna skapa balans i livet anser vi att det måste ske en förändring i 

fastighetsmäklarbranschen. Ett steg mot att kunna skapa mer tid för umgängeskretsen 

och sig själv skulle kunna vara att arbeta mer i grupp. Det gynnar inte bara individen 

utan också företaget, då lagmoralen kan stärkas.  

 

1.2 Problemformulering   
När vi har framställt vår problemformulering har vi valt att dela upp den i en 

huvudfråga och tre delfrågor: 

  

Huvudfråga 

• Hur balanserar fastighetsmäklarna sitt liv och vilka prioriteringar gör de? 

 

Delfrågor 

• På vilket sätt har provisionslönen betydelse för fastighetsmäklarna? 

• Krävs provisionslön för att motivera en fastighetsmäklare? 

• På vilket sätt har arbetsgruppen betydelse? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att skapa en diskussion i fastighetsmäklarbranschen om det 

är nödvändigt med provisionslön för att lyckas som fastighetsmäklare. Vi vill bland 
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annat se om det krävs provisionslön för att motivera fastighetsmäklare och även försöka 

förstå varför provisionslönen är så viktig. 

 

1.4 Avgränsning 
Vi är väl medvetna om att vi inte kommer att få fram ett klart svar, utan vi vill belysa 

problemet. Vi är också medvetna om att bilden vi får fram inte på något vis är generell, 

då vi enbart intervjuat sex fastighetsmäklare. Dessutom är de sex fastighetsmäklarna vi 

har intervjuat verksamma på tre olika orter på Sveriges ostkust, vilket inte heller det ger 

en generell bild. 

 

1.5 Definition av motivation 
I vår problemformulering frågar vi om det krävs provisionslön för att motivera en 

fastighetsmäklare, något vi även berör i syftet. Det kan vara bra att tydliggöra 

innebörden i ordet motivera i detta arbete. Det vi då menar är om fastighetsmäklarna 

skulle arbeta lika bra mot kunden om inte provisionslönen fanns och om de skulle 

arbeta lika många timmar som de gör idag. 

 

 - 9 -



Hur balanserar fastighetsmäklarna sitt liv och vilka prioriteringar gör de? 

2 METOD 

Följande kapitel handlar om hur vi kom fram till ämnet och varför vi valde att arbeta 

tillsammans. Dessutom beskriver vi hur vi har gått tillväga, vilken kunskapsteoretisk 

förankring vi är inspirerade av och om vår egen bakgrund. 

 

2.1 Val av ämne 
Vi läser tredje året på Ekonomi- och Fastighetsteknikprogrammet med inriktning mot 

fastighetsförmedling. Då vår inriktning är just fastighetsförmedling kände vi att vi ville 

inrikta arbetet mot det ämnet. I programmet ingår en kurs som är förberedande för 

examensarbetet och där fick vi arbeta gruppvis med att utarbeta problemformuleringar. 

Alla skulle utgå från kursens litteratur och skapa bra problemformuleringar som 

intresserade oss. Vi (författarna) bildade en grupp tillsammans med två kvinnor och vi 

delade upp det så att vi gjorde tre problemformuleringar och de gjorde två. Från början 

var det meningen att vi författare skulle skriva examensarbeten individuellt och därför 

var de två första problemformuleringarna vi skrev baserade på det. Då vi lämnat in de 

problemformuleringar vi tyckte var mest intressanta visade det sig att de övriga 

kurskamraterna inte alls tyckte de var så bra som vi hade hoppats på. Vi valde då att 

lämna de två problemformuleringar vi tänkt använda i våra respektive uppsatser. 

 

2.2 Valet att skriva tillsammans 
Den tredje problemformuleringen, som vi lämnat in mest för att det skulle lämnas in ett 

visst antal formuleringar, visade sig vara den kurskamraterna tyckte var mest intressant. 

Den handlade om provisionslöner och om de behövs för att motivera en 

fastighetsmäklare. Den problemformuleringen hade vi inte funderat mycket över, utan 

bara skrivit ihop lite snabbt. Hela tiden hade vi varit inställda på att vi skulle komma 

fram till två bra problemformuleringar som vi sen skulle använda, fast på varsitt håll. 

 

Vi tog oss då en funderare och började skissa på tanken att arbeta tillsammans. Under de 

år som gått har vi gjort många grupparbeten tillsammans och vi har fungerat bra ihop. 

När då tanken på att skriva tillsammans föddes var den inte alls avlägsen utan däremot 

lockande. Trots att vi bor i olika städer kände vi att vi skulle klara av det. Vi räknade 

med att det skulle bli mycket eget ansvar och många mailkontakter, SMS och 
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telefonsamtal. Helt plötsligt hade två ensamma blivit en stark och vi satte oss för att 

börja utveckla idén. 

 

2.3 Handledare 
Den problemformulering som en av oss hade tänkt välja var kopplad till Tommy 

Gerdemark. Trots att den problemformuleringen blev förkastad valde vi att fråga honom 

om han kunde tänka sig att handleda oss. Han tyckte ämnet var intressant och ville 

gärna se vad vi kom fram till. Vi har träffats med jämna mellanrum (cirka varannan 

vecka) under arbetets gång och dagen innan träffen mailade vi över arbetet, så att 

Gerdemark fick en chans att läsa igenom det och komma med synpunkter. Efter träffen 

har vi satt oss ner och pratat kring våra funderingar och hans synpunkter, för att sedan 

planera vad vi skulle göra till nästa handledarträff. Några större problem har vi inte haft 

utan allt har flutit på och vår handledare har tyckt att vi varit på rätt spår. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 
Vi hade tur som hade den förberedande kursen innan examensarbetet skulle ta vid. Det 

gjorde att flera kapitel redan var påbörjade och det blev enkelt att sätta igång. Vi började 

med att leta reda på litteratur till teoridelen. När vi sökte var vi mest ute efter litteratur 

som handlade om motivation, men även förändring i företag och grupputveckling. Vi 

började med att ta fram all litteratur som kunde vara intressant för att sedan göra ett 

urval av det som var mest intressant för arbetet.  

 

Vi sökte även igenom flera branschtidskrifter för fastighetsmäklare, Fastighetsmäklaren 

och Mäklarvärlden, för att finna någon artikel eller debatt i ämnet eller ämnen omkring. 

Vi har även sökt artiklar på Internet och då har vi mest varit in på de största tidningarna; 

DN, SvD, Aftonbladet och Expressen. Sökandet efter artiklar som behandlade 

motivation eller provisionslön på det sättet vi ville blev resultatlöst. 

 

2.4.1 Teorikapitlet 

När vi började med det här kapitlet utgick vi från litteraturen vi fann kring ämnet och 

från det bestämde vi vad vi skulle bygga vår teori på. Vi gjorde tankekartor och ur 

litteraturen växte det fram rubriker och underrubriker till teorin och till slut hade vi fått 
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fram på ett ungefär hur det skulle se ut. Vi delade då upp ämnena efter det vi tyckte var 

mest intressant och då vi är intresserade av olika saker blev uppdelningen tämligen 

enkel. Därefter gick vi vidare med att läsa in oss på litteraturen och skriva på våra olika 

teoridelar. Efter effektivt mailande hade vi sedan kommit fram till hur teorin skulle se ut 

och vi var redo för empiriavsnittet. 

 

2.4.2 Empirikapitlet 

För att få ihop vårt empiriavsnitt bestämde vi oss tidigt för att göra ett antal intervjuer3 

med fastighetsmäklare och ägare av fastighetsmäklarkontor, för att se om de har olika 

syn på problemet. Därför delade vi upp det så att vi intervjuade tre ägare, varav en var 

kvinna, och tre fastighetsmäklare, varav två var kvinnor. Två av ägarna arbetar aktivt 

som fastighetsmäklare medan den tredje tidigare har varit framgångsrik 

fastighetsmäklare innan han nu blev ägare och enbart tar hand om sina kontor. 

 

Att vi valde att göra intervjuer handlade mycket om att vi inte kände att tiden fanns för 

att framställa och analysera enkäter och därefter intervjua enstaka fastighetsmäklare. Vi 

fick därför välja mellan någon av de två varianterna och då föll valet på intervjuer, för 

att kunna få djupare svar från ett fåtal fastighetsmäklare istället för mer ytliga svar från 

många fastighetsmäklare. När vi framställde intervjufrågorna utgick vi från vår teoridel 

för att se om det vi fått fram i teorin stämde in på de vi skulle intervjua. Då vår avsikt 

inte var att få ett klart svar på problemformuleringen, utan mer en syn på hur det kan 

vara, valde vi att följa Trosts linje att intervjua ett fåtal fastighetsmäklare4. 

 

Vi fick ihop sju intervjuer men valde att bara redovisa sex av dem. Den vi valde bort var 

en fastighetsmäklare som svarat på frågorna per mail och vi tyckte inte att svaren var 

uttömmande nog. När vi gjorde intervjuerna delade vi upp oss i varsin stad, detta för att 

det var ont om tid och svårt att få tag på intervjupersoner. Vi ville effektivisera oss och 

delade därför upp oss i våra hemorter. Några intervjuer bokades i förväg, några blev 

drop-in-besök och några per mail. Anledningen till det är att fastighetsmäklarna hade 

ont om tid och ville då ha frågorna per mail för att kunna svara när de fick tid över. 

Drop-in-besöken gjordes av den enkla anledningen att fastighetsmäklarna hade tid för 

oss just då. Det visade sig att de mest uttömmande svaren fick vi faktiskt per mail, något 
                                                 
3 Se Bilaga 1 
4 Trost, J., 1997, Kvalitativa intervjuer [sid 110] 

 - 12 -



Hur balanserar fastighetsmäklarna sitt liv och vilka prioriteringar gör de? 

vi inte trodde innan. Efter att intervjuerna var klara satte vi oss och sammanfattade alla 

svar för att de senare skulle kunna analyseras. 

 

Vi har inte skrivit någon speciell del i teorikapitlet om provisionslön och ägare. Vi har 

dock valt att ställa särskilda frågor om det under våra intervjuer. Frågorna om 

provisionslön har vi ställt till alla, medan ägarfrågorna enbart har ställts till ägarna. Det 

har vi gjort då vi anser att det är en så pass väsentlig del av vårat arbete och därför har vi 

också valt att analysera dessa delar. 

 

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 
Under arbetets gång har vi blivit präglade av det hermeneuistiska synsättet, vilket bland 

annat innebär att vi har blivit påverkade av vår förförståelse. Därför är det viktigt att vi 

är öppna och tydliggör vår bakgrund och på det sättet redogör för läsarna vilken 

förförståelse vi har, något som görs under avsnittet ”Författarnas bakgrund”. 

Förförståelsen blir mest påtaglig under analyskapitlet, då det är där vi gör våra 

tolkningar av empiri- och teorikapitlen. Ödman beskriver det som att förförståelsen 

”avgör vilken aspekt vi lägger på det föremål som studeras”5. Redan när vi började 

med arbetet gjorde förförståelsen sig påtaglig, då vi ställde oss tveksamma till 

provisionslön som löneform. 

 

Något annat, som även det visar på att vi är inspirerade av hermeneutiken är vårt 

förhållningssätt vid intervjuerna, där vi har varit subjektiva. Vi har försökt hålla 

frågorna så öppna som möjligt och vi är medvetna om att både vi och de intervjuade 

påverkas av omgivningen. I de intervjuer som gjorts muntligt har vi själva blivit 

påverkade av intervjupersonerna. Det är också möjligt att intervjuobjekten har påverkats 

av oss och i viss mån givit ett svar som de trott att vi velat ha. Vi har till viss del även 

påverkats av våra förutfattade meningar och fördomar under intervjuerna, speciellt när 

vi har intervjuat ägare. Har de svarat på ett sätt att de har ”besannat” fördomarna finns 

alltid en risk att vi accepterar den förklaringen.6

 

                                                 
5 Ödman, P-J., 2007, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik [sid 102] 
6 Patel, R. och Davidson, B., 2003, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning [Sid 29ff] 
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Ju närmare slutet på arbetet vi kom, kom vi till insikten att en del av arbetet inte riktigt 

passade in. Fram tills vi började analysera hade vi för avsikt att ha med ett avsnitt som 

handlade om förändring på företag, då vi ansåg att det krävs en förändring för att byta 

lönesystem. Av den teori vi hade och de intervjusvar vi fick kände vi oss inte 

tillfredsställda och det var nästintill omöjligt att analysera det. Vi har därför fått en lite 

annan prägel på arbetet jämfört med vad vi hade tänkt, vi har fått nya infallsvinklar och 

fått göra andra tolkningar efter det. Dessutom har vi under arbetets gång kontinuerligt 

arbetat med vår problemformulering och det är först nu i slutet som den har blivit helt 

klar. Patel och Davidson beskriver detta som ett led i hermeneutikens tankesätt7. 

 

Då vi är präglade av hermeneutiken är trovärdighet ett nyckelord för att kunna skapa ett 

arbete med god kvalitet. Trovärdighet uppnås genom att vi bland annat visar öppenhet 

om vår förförståelse och vårt tillvägagångssätt, är noggranna i redovisningen av detaljer 

och hänsynstagande till ny kunskap under studiens gång. Det är även viktigt att skriva, 

argumentera och förmedla uppsatsens bidrag på ett bra sätt.8 Vi önskar att vi genom det 

här kapitlet är tillräckligt öppna och bygger upp trovärdigheten i arbetet. För att öka 

kvaliteten ytterligare har vi i redovisningen av intervjuerna valt att arbeta med 

anonymitet9, vilket i det här fallet innebär att vi inte redovisar namn på personerna eller 

kontoren. Vi har istället valt att kalla respondenterna för Fastighetsmäklare A-F. 

 

2.6 Författarnas bakgrund 
Som vi tidigare har nämnt är vi två författare som båda går Ekonomi- och 

Fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsförmedling. Det är en treårig 

utbildning där vi får en kandidatexamen men också behörighet att registrera oss som 

fastighetsmäklare. En av oss har gjort åtta veckors fastighetsmäklarpraktik och har 

därmed fått en liten inblick i hur det kan se ut på ett fastighetsmäklarföretag. Annars är 

den kunskapen vi har om fastighetsmäkleri det vi har fått genom utbildningen och även 

till viss del från egna erfarenheter av fastighetsmäklare, bland annat via förmedlingar. 

Vi författare har båda en liknande syn på provisionslön. Vi har inga problem att arbeta 

med enbart provisionsbaserad lön men skulle i längden ändå vilja ha någon form av fast 

                                                 
7 Patel, R. och Davidson, B., 2003 [sid 30ff] 
8 Starrin, B. och Svensson P-G., 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori [sid 179] 
9 Ibid [sid 171] 
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lön10, som kompletteras med provision eller något slags bonussystem, för att skapa en 

trygghetskänsla.  

                                                 
10 I det här arbetet använder vi oss utav Nationalencyklopedins tolkning att ”fast lön är en lön som betalas 
ut regelbundet/…/och inte beror på hur mycket man presterat på arbetet”.  www.ne.se 
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3 TEORI 

Det här kapitlet delar vi upp i två delar. Den första delen handlar om individen och där 

behandlar vi hur människor motiverar sig och vilka behov människor måste uppfylla för 

att kunna bli nöjda i sitt liv. I den andra delen tittar vi på hur ett företag kan arbeta med 

samarbete och laganda.  

 

3.1 Individen 

Fastighetsmäklare har, som vi tidigare nämnt, oftast provisionslön i sitt arbete. De tjänar 

alltså mer ju fler fastigheter eller bostadsrätter de förmedlar. Vi antar att 

provisionslönen blir en motivationskälla för dem och därför har vi valt att titta närmare 

på just motivation. Vi vill se vilka behov och drivkrafter människor har och på så vis få 

en bättre inblick i hur mycket provisionen spelar in. 

 

3.1.1 Motivation  

Ordet motivation betyder att sätta något i rörelse och vad det är som gör att en person 

orkar utföra olika uppdrag.11 Alla människor har någonting i livet som motiverar och 

driver dem framåt. På de flesta arbetsplatser finns både personal som är väldigt 

motiverade och de som är mindre motiverade. Tyvärr finns det även ibland personer 

som arbetar mest för att de måste.  

 

Bristande motivation hos personalen kan vara negativt för ett företag, men det går att 

förändra som mycket annat. Bara genom att ge uppmuntran till sin personal och få dem 

att känna sig betydelsefulla kan skapa en förändring.12

 

Vi har inte funnit någon studie som tyder på att personal som får provisionslön är mer 

eller mindre motiverade än andra. Om personalen får motivation genom att själva 

arbetet känns givande och de känner att de blir uppskattade kan motivationen bli väldigt 

stark. 
 

                                                 
11 Nilsson, N., 2003, Organisation och ledarskap – styr rätt i en ny tid [sid 136] 
12 Nasenius, C., 1986, Vardagens dramatik [sid 33ff] 
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Maslows behovstrappa 

Enligt psykologen Abraham Maslow drivs människan av olika behov. Han talade om 

människans motivations betydelse för hennes prestationer. Maslow menade att 

människan ständigt vill tillfredsställa sina behov och strävar efter det i hela sitt liv. 

Maslow delade in dessa behov i en trappa och menade att ju högre upp på trappan 

människan klättrar ju närmare självförverkligande kommer hon (se figur 1). En 

människa som inte uppfyllt de lägre behoven i trappan kommer få svårt att uppfylla de 

som ligger högre upp. För att synliggöra sitt resonemang satte han in de fem behoven i 

en trappa eller pyramidmodell:13

 

 
Figur 1: Maslows behovspyramid 

 

Det första av dessa behov är viktiga för att människan ska kunna leva rent fysiskt. Hit 

hör bland annat mat, kläder, sömn, vatten, värme och syre. Utan detta behov överlever 

inte människan och Maslow kallar det för fysiologiska behov. Det fysiologiska behovet 

utgör trappsteg ett. Nästa behov, och det andra trappsteget, kallar han trygghetsbehov. I 

det behovet ingår bland annat känslan av att ha en trygg tillvaro, att ha ett boende och 

att inte vara utsatt för hot. Det tredje steget i trappan kallar Maslow sociala behov. Dit 

hör att tillhöra en gemenskap, att ha vänner och familj – alltså att ha en känsla av 

samhörighet.14 De människor som inte uppfyller de tre första trappstegen i sitt liv kan 

enligt Maslow inte komma vidare i trappan. Det kan dock vara så att dessa människor 

ständigt försöker, men inte lyckas nå de sista stegen.15

  

                                                 
13 Maltén, A., 1992, Grupputveckling [sid 116] 
14 Wagner, H., 2003, Människans drivkrafter – motivationens psykobiologi [sid 8ff] 
15 Maltén, A., 1992 [sid 116ff] 
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Det fjärde trappsteget är statusbehov och kan vara respekt, uppskattning och inflytande. 

Det sista och femte trappsteget, självförverkligande, når människan när hon klarar att 

utveckla sig själv, att skapa och få maximala upplevelser i livet och få ett kreativt liv 

med ett meningsfullt arbete. De människor som når dit blir enligt Maslow mer nöjda 

som personer. De som når självförverkligande, det högsta trappsteget, ställer 

exempelvis större krav på sitt arbete och på att bli tillfredsställd.16,17 Maslows teori kan 

dock inte stämma in på exempelvis konstnärer som anser att ur motgång föds 

kreativitet. Många konstnärer skapar som bäst utan mat i ett vindsrum.18

 

För att koppla det här till fastighetsmäklaryrket anser vi att en stor del av 

fastighetsmäklarna är personer som, medvetet eller omedvetet, strävar efter att komma 

så högt upp som möjligt i Maslows pyramid. Det finns dock givetvis fastighetsmäklare 

som nått självförverkligande redan och inte behöver kämpa lika mycket. De människor 

som inte kommit upp till det tredje trappsteget i pyramiden kommer ständigt att sträva 

efter att nå högre.  

 

Yttre och inre belöningar 

Alla arbetsplatser har någon form av belöningssystem, som ett medel att påverka de 

anställdas arbetsinsats. Den mest självklara belöningen är att få sin lön varje månad. 

Enligt Herzberg finns två faktorer som har stor betydelse för arbetstillfredsställelse, det 

är yttre och inre belöningar.19  

 

Yttre belöningar kan vara att den anställde får mer pengar. Det kan vara i form av 

provisionslön eller helt enkelt högre fast lön. En yttre belöning kan även vara att få en 

högre befattning som ger en viss status i förhållande till andra eller exempelvis ett finare 

kontor. Den fysiska miljön, personalpolitiken, arbetsledningen och arbetsvillkor är alla 

exempel på yttre belöningar.20 Yttre belöningar syns utåt mot andra personer. 21

 

                                                 
16 Maltén, A., 1992 [sid 117] 
17 Wagner, H., 2003 [sid 8] 
18 Ibid [sid 9] 
19 Maltén, A., 1992 [sid 112ff] 
20 Ibid [sid 113] 
21 Nasenius, C., 1986 [sid 26ff] 
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De inre belöningarna kan vara av den art att den anställde helt enkelt känner sig 

uppskattad och erkänd av sina arbetskamrater och chefer på sitt arbete, att han gör något 

viktigt och betydelsefullt för någon annan människa. Det kan vara känslan av att trivas 

med sina arbetskamrater, att lyckas med sin uppgift och att utvecklas som människa i 

sin yrkesroll.22,23

 
Det går att fundera på vilken av dessa belöningar som är viktigast i längden. Herzberg 

fann att de inre faktorerna hade störst betydelse för om människorna var tillfredsställda 

med sitt arbete. De yttre faktorerna betydde inte lika mycket.24 Ett arbete som alltid ger 

inre belöningar men mer sällan yttre belöningar passar vissa människor, medan ett 

arbete med stora yttre belöningar och färre inre belöningar passar andra. En 

undersköterska som arbetar inom vården får oftast inte en så hög lön, det behöver dock 

inte betyda att den personen är missnöjd med sitt arbete. Hon kanske älskar det hon gör 

och får massor med inre belöningar. 

 

Fastighetsmäklaryrket är som vi tidigare nämnt ett yrke som oftast är provisionsbaserat. 

Provisionen är en form av yttre belöning. Om man anser att provisionslönen är den 

viktigaste drivkraften i ens arbete är man alltså en människa som är nöjd med yttre 

belöningar.  

 

De personer som gått högst upp på Maslows trappa kan vara svårare att belöna med 

pengar, dessa kan kräva mer än så. En person som blir ombedd att göra en arbetsuppgift 

som inte alls är utvecklande för den personen är ofta mindre intresserad av det, trots 

högre lön, om det är självförverkligande som personen strävar efter. Den personen vill 

ha inre belöningar istället.25

 

Drivkrafter och mål 

För att ens liv ska fungera behöver människor mål eller något som driver dem framåt.26 

En person som inte känner någon mening i sitt liv har heller kanske inte något att sträva 

efter. Det är bra att ha mål i livet och saker man vill uträtta. Det kan vara enkla saker 

                                                 
22 Nasenius, C., 1986 [sid 26ff] 
23 Maltén, A., 1992 [sid 112] 
24 Ibid [sid 113] 
25 Nasenius, C., 1986 [sid 27] 
26 Noyes, R. B., 2005, Konsten att leda sig själv [sid 112ff] 
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som att sträva efter att vara snäll och omtänksam till att man vill göra karriär för att 

känna sig nöjd. Vissa nöjer sig med mindre mål, andra inte. 

 

Mål kan vara av tre sorter. Målet att vara, att skaffa saker och att uppnå saker.27 

Beroende på vilka mål du har så har du olika drivkrafter. Inom tävlingsidrotten kan 

målet vara att bli världsmästare eller att förbättra sitt rekord. En motionär kan däremot 

ha målet att träna två gånger i veckan, för att hålla igång kroppen. De båda kan vara lika 

nöjda efter att de uppnått sina mål trots att de är på olika nivåer, det är målet som blir 

deras drivkraft.  

 

I arbetslivet är det också viktigt att det finns mål att sträva mot. Ett företag kan ha 

gemensamt uppsatta mål som hela personalstyrkan ska sträva efter. Om det då är mål 

som alla satt upp tillsammans och de är realistiska är de lättare och mer motiverande att 

uppfylla. De som sätter för höga mål till en början riskerar att tappa drivkraften då målet 

känns långt borta, därför kan det vara bra att ha delmål i sitt arbete. 

 

3.1.2 Balans i livet 

Det gäller att hitta en balans i livet som passar en som person. Alla människor behöver 

balans för att må bra och det är viktigt att ha ett liv även utanför arbetet. En bra balans i 

livet gör att man orkar mer på sitt arbete. Balansen ska delas in mellan arbete, familj och 

jag. De som lever ensamma och inte har någon familj behöver något som ersätter det, 

någon form av socialt sammanhang. För att balansen ska bli av ska de tre delarna vara 

lika stora (se figur 2). Som alla förstår går det inte alltid att få lika mycket av alla tre 

delar på samma dag.28

                                                 
27 Noyes, R. B., 2005 [sid 125ff] 
28 Nevander Friström, L., 2001, Fångad av arbete [sid 13ff] 
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Figur 2: Balans i livet 

 

Vissa arbeten ”kräver” mer arbetstid och då blir den delen större, något som kan skapa 

en obalans i livet som inte är bra i längden. Vet man dock med sig att det är under en 

begränsad tid går det bättre, men om man inte ser något slut på det kan det bli 

påfrestande. Många är anledningarna till att vissa tappar kontrollen över sitt arbete och 

låter det ta allt för mycket tid. En av anledningarna kan vara att man vill ha kontroll och 

har höga krav på sig själv.29

 

Värderingar och personligt varumärke 

Alla människor prioriterar olika i sitt liv och alla värderar saker olika. Någon kanske 

prioriterar arbetet framför allt annat medan en annan värdesätter familjen före arbete. Vi 

kan inte säga att något av det är fel, utan att det är upp till var och en.  

 

”En värdering är hur vi bedömer något på en skala”.30 Det kan vara att något är bra 

eller dåligt, rätt eller fel, viktigt eller oviktigt. Trots att man värderar någonting väldigt 

högt är det inte säkert att det prioriteras i livet.31 I arbetslivet kan det vara svårt att visa 

utåt att familjen prioriteras framför allt annat. En kvinna som tydligt visade och visar 

sina värderingar och att hon prioriterar sin familj är Marit Paulsen. Trots det har hon 

varit väldigt framgångsrik.32

 

Värderingar och prioriteringar styr människors handlande och det gäller att hitta sitt 

personliga varumärke. Ett personligt varumärke är hur människor runt omkring dig 
                                                 
29 Nevander Friström, L., 2001 
30 Werner Runebjörk, I., 2004, Ditt personliga varumärke [sid 50] 
31 Ibid [sid 50] 
32 Ibid [sid 54ff] 
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uppfattar dig. Det spelar stor roll hur du är i mötet med andra människor och hur du 

framställer dig själv som person. Det är du som styr hur människor uppfattar dig och 

visar du en sann bild är risken liten att den inte håller.33  

 

3.2 Företaget 

Det finns ingen riktig statistik på hur många fastighetsmäklare som idag arbetar med 

provisionslön i Sverige. Efter att vi har varit i kontakt med huvudkontoren till fyra av de 

största fastighetsmäklarföretagen kan vi dock konstatera att cirka 95 procent av 

fastighetsmäklarna arbetar med provisionsbaserad lön.34 Om ett företag skulle gå över 

från provisionsbaserad lön till en fast lön krävs en förändringsprocess på företaget och 

vi anser då att det krävs att personalen arbetar mer gemensamt. Vi tänker därför 

undersöka hur företag kan arbeta med grupputveckling och samarbete mellan de 

anställda. Detta för att skapa en positiv laganda och ett företagsklimat där de anställda 

arbetar mot gemensamma mål. 

 
”Att skapa ett framgångsrikt företag handlar inte bara om att ha en god idé. Det handlar 
minst lika mycket (om inte mer) om att få människor att dra åt samma håll.” 
Utdrag ur företaget Elva:s affärsidé35

 

3.2.1 Grupputveckling 

Ellmin presenterar tre olika nivåer för gruppers utveckling där det strävas efter att 

komma till den tredje nivån, vilken innebär att besluten fattas först efter att 

gruppdeltagarna fått vara med och diskuterat och påverkat. Alla ges möjligheten att säga 

sin mening för att sedan göra vissa kompromisser och ta ett beslut som hela gruppen 

kan stå för.36  

 

Tidigare var syftet med arbetsgrupper att komma överens bättre, idag handlar det mer 

om att förbättra arbetsutförandet och att växla idéer med varandra. Ersättningen som fås 

är mer utförande- och lagbaserad jämfört med tidigare regelbundna höjningar.37 Detta 

                                                 
33 Werner Runebjörk, I., 2004 [sid 78ff] 
34 De fyra företagen är Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Mäklarhuset och Husman Hagberg. 
Fastighetsbyrån svarade via telefonkontakt och de andra tre via mail. 
35 www.elva.se 
36 Ellmin, R., 1992, Laganda och samarbete – Om skolmiljö och vuxensamspel [sid 39ff] 
37 Holpp, L., 2000, Teamarbete i praktiken [sid 41] 
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innebär att det är viktigt med samarbete och hur arbetsmiljön är utformad för att 

företaget ska kunna utvecklas. 

 

Samarbete, laganda och arbetsmiljö 

När samarbete och laganda kommer på tal är det lätt att tankarna går till idrottens värld. 

Därför tänkte vi börja det här avsnittet med ett citat från friidrottens före detta 

förbundskapten, Ulf Karlsson, som var duktig på att få alla individer att arbeta som ett 

lag: 

 
”Vi har skapat en mycket god laganda och trygghet i landslaget vilket gör att de aktivas 
möjligheter att prestera har ökat markant.” 
Ulf Karlsson 38

 

Kopplingen till ett friidrottslandslag görs då vi ser likheter mellan ett 

fastighetsmäklarföretag och ett friidrottslandslag, exempelvis består båda av ett flertal 

olika individer med olika intressen där de har yrket som gemensam nämnare. Många är 

även tävlingsinriktade39 och vill alltid vinna, i fastighetsmäklarens fall kan en vinst 

innebära att hon lyckats få in förmedlingsuppdraget. De strävar även efter att nå 

gemensamt uppsatta mål. Det som är intressant med citatet är att den goda lagandan 

ökar möjligheterna till en förbättrad prestation. 

 

När det kommer till arbetsplatser, istället för idrottslag, är själva arbetsmiljön viktig, 

bland annat för att känna en arbetstillfredsställelse och därigenom skapa en god laganda 

och ett bra samspel mellan de anställda.  

 

”De mellanmänskliga relationerna på en arbetsplats bestämmer i hög grad 

upplevelserna av arbetet. Att ingå i en fungerande arbetsgrupp är en stor styrka och en 

källa till stimulans.”40 För att en människa ska trivas med arbetsmiljön är det bland 

annat viktigt att känna en gemenskap med andra människor. Om relationen mellan 

medarbetarna är god ger det möjligheter för personlig tillväxt och 

arbetstillfredsställelse. Skulle den däremot vara sämre skulle det kunna utgöra hinder för 

                                                 
38 www.coachen.se 
39 Det är åtminstone en bild vi har fått av fastighetsmäklare. 
40 Ellmin, R., 1992 [sid 19] 
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tillfredsställelsen och tillväxten.  Det är även viktigt att arbetet är meningsfullt och att 

ha inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation.41  

 

För att skapa en god arbetsmiljö krävs det även att det finns tydliga och rimliga krav för 

att arbetet ska kännas meningsfullt och att stöd från kollegor och ledning finns om det 

skulle uppstå svårigheter. Stödet skapas genom lagandan och att anställda bland annat 

visar öppenhet och förtroende mot varandra, de tar sig tid att lyssna och har en tolerans 

mot att andra i gruppen kan ha en annan uppfattning än vad de själva har.42  

   

Att samarbeta behöver inte vara medfött utan kan behöva tränas in. Även fast ett företag 

arbetar efter att ha en god arbetsmiljö måste de också ge utrymme för individerna. De 

måste låta dem ta ansvar för sina egna handlingar och sträva efter lösningar, utan att för 

den skull enbart se till sina egna intressen och behov. Det kan krävas många timmar av 

målmedvetet arbete för att få individen att sträva efter att ingå i en väl fungerande 

arbetsgrupp. Känner hon att hon väl är där stärker det både henne och samarbetet inom 

gruppen. Genom samarbetet som kommer med den goda arbetsmiljön strävar företaget 

hela tiden efter att nå bästa möjliga slutresultat och att nå upp till de gemensamt 

uppsatta målen.43

 
För att en arbetsgrupp ska fungera krävs det att den klarar av två funktioner, 

uppgiftsfunktionen och samspelsfunktionen.44 Själva samspelet bygger på att gruppen 

gör ett uppehåll i arbetet och tar sig tid att förstärka klimatet och må bra tillsammans. 

Det kan till exempel göras genom att de åker iväg under en helg till en plats och hittar 

på saker tillsammans. När ett företag arbetar med att förstärka samspelet mellan de 

anställda är det dock viktigt att de ser till att det inte bara blir en mysgrupp, utan att de 

också presterar för att kunna vara en effektiv arbetsgrupp. För att gruppen ska vara 

effektiv krävs också en riklig kommunikation med deltagande från alla anställda, att 

målsättningen är klar och att alla i gruppen accepterar den.45

 

                                                 
41 Ibid [sid 17ff] 
42 Ellmin, R., 1992 [sid 2, 76] 
43 Ibid [sid 16ff, 56] 
44 Douglas, 1988 [sid 32 i Ellmin, R., 1992] 
45 Ellmin, R., 1992 [sid 33ff] 
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Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse skapas bland annat genom att det ställs lagom stora krav på de 

anställda, att de känner en gemenskap med andra människor och att de känner 

delaktighet.46 På till exempel Kanal 5 arbetar de (åtminstone när artikeln skrevs) med att 

sätta medarbetarna i fokus och att de anställda gemensamt sätter upp spelregler och mål. 

Det innebär ett hårt och tidskrävande arbete som kostar pengar, men Kanal 5 får då 

glada och välmående medarbetare.47 Även personlig utveckling framhålls som en viktig 

aspekt för att skapa tillfredsställelse.48 Dessutom är det viktigt att alla medarbetarna 

värderas lika, något som ofta påverkar relationen mellan de anställda positivt49. 

 

Som sammanfattning på det här avsnittet vill vi avsluta med ett utdrag ur en artikel med 

den framgångsrike före detta förbundskaptenen i fotboll, Marika Domanski-Lyfors: 

 
”Jag tror att glädje skapas när man uppfyller mål som man satt upp tillsammans. Och när 
man som individ känner att man kan utvecklas. De individuella prestationerna är alltså 
mycket viktiga, betonar Marika Domanski-Lyfors. Det är när man själv växer i laget som 
man kan ge laget någonting. Största glädjen är naturligtvis att få vinna en match. Men det 
gäller att ha fler mål än så, för det kan också hända att man får åka hem med en förlust i 
bagaget. Då ska vi kunna säga att den här matchen vann vi inte, men vi uppfyllde många 
andra av våra mål. Det kan vara mål som handlar om laganda och harmoni, om att prestera 
bra fotboll eller om upplevelser.” 
Marika Domanski-Lyfors 50

 
 
 

                                                 
46 Ellmin, R., 1992 [sid 2] 
47 Artikeln ”Delaktighet ger friska medarbetare” 
48 Brunström, K. och Wiklund, L., 2006, Provision och andra motivationsfaktorers inverkan på 
fastighetsmäklare [sid 31] 
49 Artikeln ”Kapade hierarkier gav bättre arbetsmiljö” 
50 Artikeln ”Allvar ger laganda” 
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4 EMPIRI 

Under följande kapitel redovisar vi vad de sex fastighetsmäklarna har svarat på våra 

intervjufrågor. Vi väljer att redovisa varje fastighetsmäklare för sig, för att tydliggöra 

deras tankegångar. Den första fastighetsmäklaren är enbart ägare medan de två 

nästföljande är ägare och fastighetsmäklare. De tre sista är enbart fastighetsmäklare.  

 

4.1 Fastighetsmäklare A 
Fastighetsmäklare A är ägare av tre fastighetsmäklarkontor i en stor stad i Sverige. 

Han arbetade tidigare som fastighetsmäklare men satsar nu allt på att styra de tre 

kontoren och har inga direkta objekt knutna till sig. När han arbetade som 

fastighetsmäklare arbetade han med provisionslön men som ägare tar han ut en fast 

månadslön. 

 

4.1.1 Motivation 

Fastighetsmäklare A drivs av en kombination av att göra affärer och möjligheten att 

hjälpa människor i en unik situation som bostadsbytet är. Han gillar att ha ett högt 

tempo och göra många affärer, vilket ger honom möjligheten att träffa mycket 

människor.  

 

Det är viktigt för Fastighetsmäklare A att känna att han gör ett bra arbete och faktiskt får 

uppskattning för det arbetet genom nöjda kunder. I kombination med en hög lön är det 

en svårslagen kombination, enligt Fastighetsmäklare A. Han tror att många 

fastighetsmäklare ser förtjänstmöjligheterna som starka drivkrafter när de söker sig till 

yrket. Fastighetsmäklare A har märkt att yrket har en ”flott” uppfattning bland många 

blivande fastighetsmäklare och att många drar sig till just det, speciellt i storstäderna. 

Han säger att många yngre i branschen spär på bilden av framgångshistorier som kanske 

inte är så ljusa som de vill ge sken av.  

 

Fastighetsmäklare A har tydligt uppsatta kvantitetsmål, som i alla andra säljyrken, men 

han anser att det är minst lika viktigt med kvalitativa mål. De kvalitativa målen kan vara 

hur kunder, samarbetspartners och medarbetare uppfattar honom som yrkesman. Han 

vill känna att han kan utvecklas på sin arbetsplats och för att nå sina mål vet han att det 
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inte finns några genvägar utan det handlar om att arbeta hårt och underhålla sitt 

personliga nätverk. Status är för Fastighetsmäklare A totalt ointressant. Han tycker 

däremot att det är viktigt med en stolthet i arbetet.  

 

4.1.2 Balans i livet 

Fastighetsmäklare A arbetar mycket och menar att han nog skulle ha gjort det oavsett 

yrke, han vill känna att han levererar maximalt oavsett vilket arbete han utför. Balansen 

i livet är mycket ojämn och den han lägger minst tid på är sig själv. Men han har lärt sig 

att tolka kroppens varningssignaler och kan numera slå av på takten om det krävs. 

Själva fastighetsmäklandet har han redan slutat med och fokuserar nu på att driva 

företaget framåt. I fem eller tio år till beräknar han att han kommer att vara kvar i 

branschen. 

 

Fastighetsmäklare A vill uppfattas som en person som bryr sig om och har förståelse för 

människors olika situationer. Han vill även att de ska uppfatta honom som att han är 

bäst på det han gör. 

 

4.1.3 Grupputveckling 

På kontoren som Fasighetsmäklare A äger arbetar de ofta tillsammans och ofta är de två 

fastighetsmäklare inblandade i ett objekt. Fastighetsmäklarna på de tre kontoren har 

kontakt med i stort sett samma kunder eftersom de träffar dessa på olika visningar. Att 

arbeta som fastighetsmäklare är dock ofta ett individuellt arbete med individuella 

budgetar och personligt ansvar för varje affär. Fastighetsmäklare A anser också att det 

vore möjligt att arbeta mer i team för att på det sättet kunna ta hand om kunderna på ett 

bättre sätt.  

 

På kontoren arbetar de med teambuilding genom att ha löpande gemensamma möten. 

Varje år har de även en kick-off för alla anställda i syftet att stärka lagandan. 

Fastighetsmäklare A tycker absolut att han ställer tydliga och rimliga krav på sina 

anställda. 
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4.1.4 Provisionslön 

Fastighetsmäklare A tycker att det är bra med prestationslöner men problemet är att 

hitta en modell där rätt saker mäts. Han tycker att många provisionslönesystem är 

föråldrade och bara fokuserar på omsättning. Han funderar kring om det är möjligt att 

även ge löner kring antal, lönsamhet och nöjda kunder. 

 

Han anser att det skulle vara fullt möjligt att arbeta som fastighetsmäklare utan 

provisionslön då det redan finns många säljyrken utan provision. Fastighetsmäklare A 

menar att man måste se till individen i varje situation, snarare än till branschen som 

helhet.  

 

När Fastighetsmäklare A ser på lönerna i ett framtidsperspektiv är han övertygad om att 

lönerna kommer att pressas ner så att medelmåttorna tjänar väsentligt mindre medan de 

som är duktiga fortsätter att tjäna bra med pengar.  Han anser att det är helt orimligt att 

lönemodellerna inte korrigerats när priserna på många marknader flerdubblats de 

senaste fem åren under den enorma marknadsutvecklingen. 

 

4.1.5 Ägarfrågor 

På Fastighetsmäklare A:s tre kontor vill de anställda, enligt honom, ha provisionslön. 

Han menar att de anställda är nöjda med att om de arbetar mycket kan de tjäna mycket. 

Fastighetsmäklare A har uppfattningen att om provisionslönerna tas bort och ersätts 

med fasta löner finns risken att flertalet underpresterar, de kan uppfatta det som att det 

inte spelar någon roll om de arbetar lite eller mycket. 

 

Vid förändringar i företaget låter Fastighetsmäklare A de anställda säga sitt och de har 

ett stort inflytande av medbestämmande. De hade exempelvis en dialog i ungefär sex 

månader när de ändrade sitt lönesystem. Ägarna hade dock sista ordet men de anställda 

hade alla möjlighet att i en öppen dialog komma med synpunkter. 

 

De anställda styr i stor utsträckning sin arbetssituation själva och får på så vis stort 

inflytande över sin arbetssituation. Det är beroende på individen hur arbetssituationen 

ser ut, vissa trivs med kaos medan andra vill ha ordning och reda. 
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Fastighetsmäklare A tycker att det är bra om fastighetsmäklarna är tävlingsinriktade 

eftersom de då driver affärerna framåt. Men han vet att det finns många duktiga 

fastighetsmäklare som inte är tävlingsinriktade och ändå är väldigt bra. När han 

nyanställer fastighetsmäklare är den viktigaste parametern att personen ska passa in i 

gruppen. Om de anställda trivs tillsammans blir arbetsklimatet väldigt bra. De gör ofta 

saker tillsammans på kontoren, som till exempel personalträffar och personalfester. Det 

är nästan att Fastighetsmäklare A tycker att det blir alltför ofta.  

 

För att Fastighetsmäklare A ska få sina anställda att stanna kvar hos honom som 

arbetsgivare skapar han förutsättningar för att företaget ska kunna göra affärer. Idag 

handlar det inte om att affärerna ramlar ner framför näsan på en utan det krävs att 

arbetsgivaren kan coacha fastighetsmäklarna i hur hon eller han kan skapa sina egna 

affärer. Därför är det viktigt att som anställd fastighetsmäklare hamna hos en 

arbetsgivare där chansen till möjliga affärer är stor.  

 

4.2 Fastighetsmäklare B 
Fastighetsmäklare B är delägare på ett litet företag i en mindre stad. Hon arbetar dels 

med provision men sedan även som många andra egna företagare tar hon ut lön i den 

mån det går. När hon började arbeta som fastighetsmäklare kände hon att hon ville ha 

en viss grundlön och förde en diskussion med arbetsgivaren. Då det var ett litet kontor 

gick inte det ekonomiskt och hon blev anställd på provision. Idag, när hon själv sitter 

som ägare, förstår hon arbetsgivarens argument.  

 

4.2.1 Motivation 

Som delägare av företaget är hennes drivkraft att få företaget att gå runt. I och med att 

de är relativt små på den lokala marknaden är en annan drivkraft att vinna 

marknadsandelar. Sett till fastighetsmäklarrollen är den största motivationsfaktorn att 

vara den mellanhand man faktiskt ska vara som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklare B 

vill få kunderna att förstå varandra och få de att samsas. Speciellt att få köparen att 

förstå säljaren. Det är ju säljaren som betalar fastighetsmäklarens arvode och köparen 

kan då tycka att fastighetsmäklaren står på säljarens sida, men i slutändan är det ändå 

köparen som betalar arvodet då hon köper fastigheten. 
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Viktigast för Fastighetsmäklare B är att utvecklas som människa i yrkesrollen och att ha 

roligt. För henne är den höga lönen inte lika viktig som den är för många andra. Hon 

menar att om hon utvecklas och utför ett bra arbete kan det leda till rekommendationer 

som i sin tur leder till intag och att hon fortsätter utvecklas. Det blir då en positiv kedja. 

Om hon ser till hur andra fastighetsmäklare ser på det tror hon att de som har varit med 

ett tag kör sitt race, medan yngre arbetar mer och lägger ner tid och fokus på arbetet 

samtidigt som de kan ta sig tid till privatlivet.  

 

När vi pratar om mål som hon har satt upp handlar mycket om mål för henne som ägare. 

Hon har idag varit delägare i tre år och under den tiden har det varit en positiv 

utveckling. Hon har haft en liten femårsplan och under de nästkommande två åren vill 

hon att den positiva utvecklingen för företaget ska fortsätta och att de kan vinna 

marknadsandelar. Efter att de här första fem åren har gått berättade Fastighetsmäklare B 

att hon skulle sätta sig ner och ta en ny funderare. 

 

På frågan om status är det inte alls viktigt för henne, hon har inte ens tänkt på det 

tidigare. Däremot berättar hon att hon arbetat som förskolelärare och när föräldrar till 

barn som har haft henne ser att hon är fastighetsmäklare kan föräldrarna bli kluvna. De 

ser henne som förskolelärare och inte någon som förmedlar hus. 

 

Hon är övertygad om att det är en del andra som kan tycka att fastighetsmäklare är ett 

statusyrke, speciellt de som kommer från större städer. När hon och hennes kollega är i 

Stockholm på gemensamma träffar för kedjan kan hon uppleva att det finns de som 

tycker de är finare och bättre än andra och att de gärna bildar en egen grupp.  

 

Kring begreppet personligt varumärke har Fastighetsmäklare B inte heller tänkt så 

mycket tidigare, men efter en stund kopplar hon det till den hon vill vara. I yrkesrollen 

vill hon vara erkänd för sin kunskap och lyhördhet samtidigt som hon är ödmjuk. Är 

hon ute på stan tänker hon självklart på hur hon beter sig och allt hon gör ska präglas av 

att hon är glad och positiv.  
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4.2.2 Balans i livet 

Fastighetsmäklare B sätter alltid sig själv i sista hand, sedan försöker hon ha en viss 

balans mellan familj och arbete. Hon tror att det kommer vara så utslaget på ett helt liv 

också, att hon sätter sig själv i sista hand. Samtidigt vet hon att hon kommer få mer tid 

för sig själv när hon går i pension. Hon strävar efter att arbeta åtminstone tio till tolv år 

till som fastighetsmäklare, sedan får hon se vad som händer. Om allt rullar på med 

företaget kan hon tänka sig att arbeta vidare alternativt att hon går i pension. Vi 

diskuterade även om det skulle vara något annat som lockar när hon slutar arbeta som 

fastighetsmäklare, men hon tycker att hon gjort sin stora förändring i livet i och med att 

hon sadlade om från förskolelärare till fastighetsmäklare. 

 

4.2.3 Grupputveckling 

Idag arbetar de på kontoret inte i lag när de åker på intag och liknande. Däremot blir det 

samarbete kring företaget i stort då de är två delägare. När Fastighetsmäklare B började 

arbeta åkte hon och en kollega på intag tillsammans. Det fanns kvar sen praktiktiden 

och när det fungerade väldigt bra fortsatte de att åka tillsammans. Hon anser att det 

skulle gå att arbeta mer i lag, till exempel kan du som ensam fastighetsmäklare komma 

på ett intag med två säljare. Antingen fungerar det inte mellan säljare och 

fastighetsmäklare eller så kan det vara att fastighetsmäklaren mest pratar med den ene 

säljaren. Då kan det vara bra att vara två fastighetsmäklare och som i första fallet kan 

den andra fastighetsmäklaren kliva in och det fungerar väldigt bra mellan henne och 

säljarna. I det andra fallet kan det då bli så att samtalen fördelar sig naturligt och att de 

två fastighetsmäklarna pratar med varsin säljare.  

 

För Fastighetsmäklare B är det viktigt att alla på kontoret får komma till tals och hon 

tycker definitivt att hon ställer rimliga krav på de anställda som hon haft. Däremot 

tycker hon att det kan vara svårt att vara företagsledare och att hon ibland ställer för låga 

krav. Det kan också ha att göra med att det är ett så pass litet företag och att de anställda 

ibland får ta del av sådant de inte borde ta del av. Det kan lätt bli att ägarna sitter och 

diskuterar mellan skrivborden och då blir de anställda delaktiga, vare sig de vill eller 

inte. Det kan också göra att de anställda är med i diskussioner de inte ska vara med i och 

att de kan få tycka till om för mycket och få för stort inflytande.  
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4.2.4 Provisionslön 

Allmänt om provisionslön tycker hon att det gör det svårare att fördela arbete, alla vill 

göra så mycket det bara går att göra för att tjäna extra mycket pengar. På hennes företag 

är de ju bara två fastighetsmäklare och där arbetar de med ”innedagar”, vilket innebär 

att den dagen ska de vara på kontoret. De turas då om att vara på kontoret och de intag 

som kommer in den dagen tillfaller fastighetsmäklaren som är på kontoret. Är de bägge 

på kontoret brukar det fördela sig jämnt ändå, har till exempel Fastighetsmäklare B haft 

en ”innedag” som givit många intag låter hon sin kollega svara i telefonen för att få 

möjliga intag, då hon redan har mycket att göra. 

 

På ett större företag menar hon att det är större konkurrens om intagen, speciellt om det 

inte finns ett bra fördelningssystem. Hon har hört berättelser om där anställda kastar sig 

på telefonen när det ringer. Dessutom misstänker hon att det kan skapa en större 

oroskänsla hos de anställda vid provisionsbaserad lön. Även fast de anställda får in 

objekt vet de aldrig hur mycket de kommer att tjäna nästa månad, och därmed inte heller 

om de har råd att betala alla räkningar. På frågan om hon tror att det är möjligt att arbeta 

utan provision känner hon att det är mycket beroende på hur mycket grundlönen är på 

och hur den anställde är som person. 

 

I framtiden tror hon att lönerna kopplade till själva försäljningsdelen kommer att gå ner. 

Hon tror också att det kommer förändringar i lönesättningen i och med att det blir allt 

vanligare med kringtjänster, dessa skulle generera bonusar till fastighetsmäklarna. 

 

4.2.5 Ägarfrågor 

Med tanke på att deras företag är litet och att de inte har tillräckligt med 

marknadsandelar skulle inte Fastighetsmäklare B kunna tänka sig att förändra till 

grundlön för eventuella anställda, det finns helt enkelt inte ekonomi till det. I första 

hand måste de två ägarna se till sig själva och säkra sin inkomst. Hon berättade om att 

de hade haft en assistent som hade velat ha hel- istället för halvtid, men hur gärna de än 

ville ha kvar henne gick det inte att genomföra i det läget, på grund av ekonomin. Hade 

hon haft ett större företag hade hon kunnat tänka sig att göra den förändringen, då hon 

är övertygad om att sammanhållningen blir bättre i företaget. Hur de anställda skulle 

reagera beror enligt henne på de anställda och deras situation i livet. 

 

 - 32 -



Hur balanserar fastighetsmäklarna sitt liv och vilka prioriteringar gör de? 

Då de inte har några anställda just nu kunde hon bara svara på hur hon tror att det ser ut 

i branschen angående tävlingsinstinkten som finns hos fastighetsmäklare. Hon har 

känslan av att de flesta i branschen är tävlingsinriktade och speciellt de som tjänar 

mycket. Däremot tror hon inte att de som tjänar mycket är särskilt omtyckta hos 

kunderna, då risken är stor att de är för tävlingsinriktade och inte tar sig tillräckligt 

mycket tid för varje enskild kund. Hon vill dock inte dra alla över en och samma kam 

utan menar att det också finns riktiga guldkorn.  

 

När de anställer nya på det företaget menar Fastighetsmäklare B att det är viktigt att alla 

på kontoret känner att det fungerar med den nya personen. För att stärka gemenskapen 

hittar de också på saker tillsammans. Dels kan det vara lunchmöten men också middagar 

med respektive.  

 

4.3 Fastighetsmäklare C 
Fastighetsmäklare C är ägare av ett stort fastighetsmäklarkontor i en medelstor stad. 

Han arbetar både som chef och som fastighetsmäklare. Han har arbetat på företaget 

som chef sen årsskiftet. Innan chefsbytet arbetade han också på företaget, men då 

endast som fastighetsmäklare. 

 

4.3.1 Motivation 

Det som driver Fastighetsmäklare C framåt i sitt yrke som fastighetsmäklare och ägare 

av kontoret är främst framgång. Han vill få känslan av att lyckas genom att sälja mer 

och hela tiden ta marknadsandelar från sina konkurrenter. Som resultat av det räknar 

han med att tjäna mer pengar och det är en väldigt viktig morot för honom.  

 

Fastighetsmäklare C anser att det är lika viktigt att få en högre lön och ett fint kontor 

som att utvecklas som människa och känna att han får uppskattning i sitt arbete. De 

andra fastighetsmäklarna på hans kontor antar han resonerar likadant.  

 

På sitt kontor menar Fastighetsmäklare C att det inte finns någon som helst konkurrens 

mellan de anställda, inte ens vid intag. Han menar att deras provisionslönesystem gör att 

konkurrensen uteblir. De har nämligen en provisionspott som de kallar det och innebär 

att alla delar på provisionen de får in. Alla får lika mycket trots att någon sålt mindre 
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eller fler objekt. Det ger ett bra, men ganska tufft, arbetsklimat menar han. Den som inte 

vill/orkar/kan arbeta hårt blir motiverad av sina medarbetare.  

 

Status tycker Fastighetsmäklare C absolut att det här yrket har. Det är ett yrke som gör 

att de flesta i stan med omnejd vet vem han är, något som ger status. 

 

4.3.2 Balans i livet 

Fastighetsmäklare C prioriterar arbetet före familjen och det är något han och hans 

sambo kommit överens om. De har inga barn. Idag lägger han ungefär 60 timmar i 

veckan på arbetet. I framtiden vet Fastighetsmäklare C inte om han kommer att 

prioritera familjen framför arbetet. Men nu när han är relativt ny chef på arbetet känner 

han att han vill satsa hårt på det.  

 

Fastighetsmäklare C planerar att arbeta som fastighetsmäklare länge och ser det inte 

som ett yrke att bara ha några år. Av sina kunder vill han bli uppfattad som en seriös, 

kunnig och tillgänglig fastighetsmäklare. En fastighetsmäklare som inger förtroende.  

 

4.3.3 Grupputveckling 

På det aktuella företaget arbetar de i lag, de hjälper varandra med visningar och 

liknande om det behövs, något som fungerar väldigt bra. Lagandan är oerhört viktig här, 

eller som han sa ”det är allt”. Det är på grund av lagandan som personalen presterar så 

bra menar han.  

 

Teambuilding är inget som företaget håller på med ofta, men det lilla de gör tycker 

Fastighetsmäklare C räcker. Någon gång ibland åker de ut på exempelvis fiskekvällar 

och då följer även familjerna med. Han tror att de anställda känner tydliga krav från 

honom som arbetsgivare. Enligt honom sker det även mycket automatiskt då 

grupptrycket blir ganska stort, då de delar på provisionen.  

 

4.3.4 Provisionslön 

Provisionslön är den enda möjliga lönen att ha för en fastighetsmäklare, enligt 

Fastighetsmäklare C. Han är övertygad om att de anställda inte skulle arbeta lika bra 
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utan provisionen, då han anser att en fast lön inte motiverar fastighetsmäklarna. Det är 

enligt Fastighetsmäklare C ett säljyrke som måste ha provisionsbaserad lön. Han tror 

inte heller att fastighetsmäklarna skulle vilja arbeta utan provisionslön och med en fast 

lön istället. Hur lönerna ser ut om fem till tio år vill han dock inte spekulera i. 

 

4.3.5 Ägarfrågor 

Fastighetsmäklare C kan inte tänka sig att förändra lönesättningen för sina anställda. 

Detta då han misstänker att arbetsklimatet skulle försämras och att de anställda skulle 

bli missnöjda. Om det ska göras förändringar i företaget låter han de anställda säga sin 

mening i hyfsad utsträckning.  

 

Alla hans anställda är väldigt tävlingsinriktade och det tycker han att man måste vara 

som fastighetsmäklare, det gäller att ha tävlingsinstinkt för att lyckas. Det han gör för 

att de anställda ska stanna hos honom som arbetsgivare är att han har väldigt bra villkor. 

Dessa villkor rör bra provision, vissa resor betalda, mat, pensioner och försäkringar. 

 

När Fastighetsmäklare C nyanställer fastighetsmäklare tänker han alltid på att de ska 

passa in i gänget. Att den nye och de gamla anställda ska kunna samarbeta är oerhört 

viktigt. 

 

4.4 Fastighetsmäklare D 
Fastighetsmäklare D har arbetat som fastighetsmäklare i drygt ett år i en mindre stad. 

Hon är anställd hos en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor och har enbart 

provisionslön.  

 

4.4.1 Motivation 

Fastighetsmäklare D finner motivation av att faktiskt hjälpa människor att göra stora 

förändringar i sitt liv. Att träffa så många olika människor är en drivkraft i sig. Men att 

få utvecklas till en riktigt bra fastighetsmäklare och att förbättra sig hela tiden är också 

drivkrafter för henne. 
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Något som är viktigt för den här fastighetsmäklaren är att få känna uppskattning från 

kunderna (både säljare och köpare), men det viktigaste är ändå att hitta en bra balans i 

arbetet. Att få in en massa intag är inte allt, försäljningarna ska också hinnas med på ett 

bra sätt, så att hon känner att hon gör ett bra arbete och även tjänar de pengar som 

behövs. Balans är alltså viktigast för henne, men hon har känslan att många 

fastighetsmäklare tänker mycket på pengarna och inte ser till människorna som ska få 

hjälp, något som hon också tycker är beklagligt. 

 

Hennes mål är att bli en väldigt bra fastighetsmäklare. Alla affärer ser olika ut och hon 

lär sig något nytt varje dag som är utvecklande. Fastighetsmäklare D känner ingen 

direkt konkurrens från sina medarbetare, intagen åker hon alltid själv på så där är det 

ingen konkurrens från egna företaget. Det skulle i så fall vara om det är en lugn period 

och några kastar sig på telefonen. För så är det ofta, att den som svarar får intaget. Än så 

länge är Fastighetsmäklare D bara glad om hon slipper svara i telefonen då hon har 

mycket att göra, något som dock kan ändras i framtiden. 

 

En annan sida kan också vara om hennes medarbetare gör fel i sina affärer, då dras alla i 

företaget med i det, något Fastighetsmäklare D inte uppskattar. Hon menar att hon gärna 

svarar för sina egna handlingar men helst inte andras. 

 

När vi pratar status anser hon att många utomståendes reaktioner är att de tror att det 

finns oerhört mycket pengar att tjäna som fastighetsmäklare. Hon får uppfattningen att 

vissa tycker att hon är direkt avskyvärd medan andra verkligen kan se upp till henne 

som fastighetsmäklare och kommer uppklädda till en kontraktskrivning. På frågan om 

hennes personliga varumärke vill hon att andra ska uppfatta henne som personligt 

engagerad, omtänksam och kunnig. 

 

4.4.2 Balans i livet 

Som Fastighetsmäklare D tidigare varit inne på är det viktigaste för henne att hitta en 

bra balans. Hon är ensamstående mamma till en dotter och hon kämpar varje dag med 

att få livet att gå ihop på ett bra sätt. Hon har arbetat som fastighetsmäklare i ett år och 

under det här första året har mycket tid lagts på arbetet då det är svårt att veta hur allt 
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fungerar, bland annat hur många av intagen hon får in som hon åker på och hur mycket 

som säljs efter första visningen. 

 

Nu har hon börjat komma in i det mer och mer och börjat kunna stryka vissa 

eftermiddagar för att kunna tillbringa de tillsammans med sin dotter. Dotterns pappa har 

henne tisdagar och söndagar, då passar Fastighetsmäklare D på att ha visningar och 

arbeta längre. Annars, när dottern är med henne, tar hon fram datorn och arbetar ett par 

timmar när dottern har gått och lagt sig. 

 

Hade hon inte haft barn hade hon förmodligen arbetat hela tiden. Hon menar att det är 

lätt att dras in i tempot, att prestera bättre och att sälja mer. Hon tror att om man har en 

partner eller en familj lever man lite sundare. Den lilla erfarenhet hon har från yrket är 

att alla fastighetsmäklare har en inre tävlingsmänniska i sig, det behöver inte vara tävlan 

mot konkurrenter eller medarbetare utan en tävling mot sig själv. Detta är förstås inte 

sunt och hon vet flera fastighetsmäklare som har gått in i den berömda väggen.  

 

På frågan om vad hon tror att hon prioriterar om tio år har hon svårt att sätta sig in i den 

situationen. Antingen arbetar hon mer, då dottern inte bryr sig om henne så mycket 

längre, eller så arbetar hon mindre. Det hon klart kan säga är att hon i alla fall vill arbeta 

med det här ett par år, sen beror det på vad som händer på marknaden. Hon är den första 

att erkänna att det ibland kan kännas lockande att ha ett arbete med mer fasta tider och 

ha ledigt på helgerna, men så länge fördelarna med fastighetsmäklaryrket är betydligt 

fler än nackdelarna kommer hon att fortsätta.  

 

4.4.3 Grupputveckling 

På det kontoret hon arbetar på arbetar de ingenting i lag, men en gång i veckan har de 

morgonmöte, där alla får säga vad de känner och tycker. Hon känner absolut att det 

skulle fungera att arbeta i lag, det finns flera kontor som gör det och det är mer vanligt 

att kvinnor med familj och barn arbetar i lag. Exempelvis kan det vara så att för att få 

vara ledig hela helger ibland kan det vara värt att ta andras visningar de helger man ändå 

arbetar. Många kvinnor utbildar sig i dag till fastighetsmäklare och Fastighetsmäklare D 

tror att arbetssituationen kommer att ändras i och med att de äldre herrarna pensionerar 

sig. 
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Eftersom de inte arbetar i grupp spelar inte prestationen in i detta. Däremot har de en 

väldigt god sammanhållning på kontoret och det är oerhört viktigt. De går på en del 

utbildningar, men ingen som inriktar sig på teamwork, utan bara på försäljning. 

 

Hon känner att hon kan ty sig till den äldste på kontoret och även den yngste faktiskt. 

Den som är äldst, tar sig alltid tid även om han har väldigt mycket att göra, hans 

erfarenhet är ovärderlig. Den yngste bollar hon idéer med och får också stöd av. Från 

arbetsgivaren känner hon vissa krav, men önskar att han kunde vara tydligare. 

 

4.4.4 Provisionslön 

När vi pratar om lön kan hon tycka att provisionslönen ibland är lite för låg relaterat till 

vilket arbete som utförs. Som fastighetsmäklare finns ett stort ansvar och det är viktigt 

att kunna lagstiftningen, hon tycker då att betalningen ska vara därefter. Vidare känner 

hon att det skulle vara möjligt att arbeta med fasta löner men då skulle det krävas ett 

ordenligt styre från kontorschefen. Då skulle nog kontoren ha färre medarbetare också. 

När vi ber henne utveckla tankarna kring det, menar hon att fast lön skulle innebära en 

risk för ägarna, speciellt i städer där det är säsongsbetonat, då de kan ha för stora utlägg 

under vinterhalvåret. Hon tror att de anställda skulle få mycket högre krav på sig 

jämfört med om de arbetar med provisionslösningen. 

 

Fördelen med provisionslön tycker Fastighetsmäklare D är att hon i stort sett helt kan 

styra sina egna tider och vara ledig när hon känner för det. Den friheten misstänker hon 

i så fall skulle gå förlorad vid fast lön. Hon anser att provisionslönen faktiskt innebär att 

vara lite egen i företaget. Det är upp till en själv hur mycket man vill arbeta och tjäna. 

Vissa kontor har andra avtal, om en fastighetsmäklare till exempel kommer upp i 2,5 

miljoner i intjänad provision får fastighetsmäklaren 27 procent retroaktivt i stället för 25 

procent, som en sporre att sälja mer helt enkelt. 

 

Fastighetsmäklare D tror inte att det kommer att finnas väldigt stora pengar att tjäna 

som fastighetsmäklare i framtiden, det kommer förmodligen att bli fasta arvoden som 

tas ut mot kund. Samtidigt måste en fastighetsmäklare kunna tjäna hyfsat på sitt yrke, 

annars kommer ingen att vilja arbeta så mycket som det görs i dag. 
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4.5 Fastighetsmäklare E 
Fastighetsmäklare E arbetar sedan tio månader tillbaka på ett kontor i en mellanstor 

stad i Sverige. Kontoret har nyligen gått med i en ny kedja men inga nyanställningar 

har skett i och med det. Han arbetar både med fast lön och provisionslön och har alltså 

en liten trygghet i den fasta lönen.  

 

4.5.1 Motivation  

Viktigast för Fastighetsmäklare E är att han kan känna att han utvecklas som människa i 

sitt arbete, det är det som driver honom. Lönen är även den en motiverande faktor. 

Fastighetsmäklare E har inga direkt mätbara mål uppsatta i sitt arbete, han har dock en 

önskan att på sikt etablera sig som fastighetsmäklare i staden och bygga upp en 

kundkrets genom många nöjda kunder.  

 

På Fastighetsmäklare E:s kontor känner han ingen konkurrens från sina medarbetare och 

det tycker han är skönt. Arbetet som fastighetsmäklare har inte gett honom någon status 

anser han och det är inte heller något han tycker är viktigt. Vad andra tycker om 

statusen i yrket har han ingen uppfattning om. 

 

4.5.2 Balans i livet 

Fastighetsmäklare E bor ihop med sin fru och de har inga barn. Just nu tar arbetet en 

stor del i hans liv men om de får barn planerar han att försöka få mer tid hemma. Han 

tror att han om tio år kommer ha andra prioriteringar än idag och märker mer och mer 

att han värderar fritiden högre ju äldre han blir. 

 

Arbetet som fastighetsmäklare ser han som ett långtidsarbete. Det är inget arbete han 

har tänkt sig att ha en kortare tid. Hittills har han bara arbetat som fastighetsmäklare i 

tio månader så han är relativt ny i branschen. Om vi tittar på Fastighetsmäklare E:s 

personliga varumärke, vill han ska vara att andra uppfattar honom som serviceinriktad 

och att det alltid går att lita på honom.  
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4.5.3 Grupputveckling 

På det här kontoret arbetar de inte i lag. Fastighetsmäklare E känner dock att det skulle 

vara möjligt och skulle uppskatta om de hade en gemensam provisionspott, då skulle 

han känna att de arbetade ihop lite mer. Något han uppskattar på företaget är att alla har 

möjlighet att komma till tals och kan säga sin åsikt. Lagandan tycker han är oerhört 

viktig, Fastighetsmäklare E menar att utan ett bra team blir ingen arbetsplats bra, vilket 

yrke det än är.  

 

På det aktuella kontoret arbetar de ingenting med teambuilding. Han skulle dock vilja 

att de gjorde någon slags aktivitet tillsammans och skulle uppskatta att bara gå ut 

tillsammans och prata om något annat än arbetet. 

 

Kraven från sin arbetsgivare tycker Fastighetsmäklare E är tydliga i viss mån. Han 

menar också att det nog är han själv som har högre krav på sig själv än vad de har. 

Fastighetsmäklare E vill ha mer att säga till om och han anser att det hade varit 

inspirerande och motiverande för honom att vara med och att ta fram bra lösningar. 

 

4.5.4 Provisionslön 

Provisionslön har Fastighetsmäklare E inte haft på något av sina tidigare arbeten, 

lönesystemet tycker han är motiverande och att det fungerar bra. Han anser att det skulle 

fungera att arbeta som fastighetsmäklare även utan provisionslön. Om fem eller tio år 

tror han att lönerna kommer att se likadana ut. Han anar att det eventuellt kommer att 

kunna bli en skillnad om Fastighetsmäklarlagen förändras angående kringtjänster. 

 

4.6 Fastighetsmäklare F 
Fastighetsmäklare F arbetar på ett relativt nytt företag i en mellanstor stad. De 

öppnade 2003 och är tre fastighetsmäklare på kontoret. Hon har arbetat där sedan de 

öppnade och hennes lön är enbart provisionsbaserad. 
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4.6.1 Motivation 

Fastighetsmäklare F känner att det är ett roligt arbete hon har. Det är också det som ger 

henne motivation i sitt arbete. Hon tycker det är väldigt stimulerande att få träffa 

människor hela dagarna. 

 

Viktigast i Fastighetsmäklare F:s arbete är att hon känner att hon utvecklas som 

människa och känner att hon får uppskattning för det hon gör. En högre lön eller ett 

finare kontor är inte saker som hon känner är lika viktiga för henne. Hon önskar att de 

flesta fastighetsmäklare känner likadant och att det är just att utvecklas som människa 

som är viktigt. Hon är dock medveten om att det i det här yrket talas väldigt mycket om 

pengar och det är det som driver många. Det kände Fastighetsmäklare F av mycket 

tydligt när hon arbetade i Stockholm ett par år. Då arbetade hon sju dagar i veckan och 

satsade allt på arbetet, arbetet gick före allt annat och hade högsta prioritet. Det sättet att 

arbeta är hon inte längre intresserad av och idag är målet att arbeta på en nivå där det 

fortfarande känns roligt att arbeta och att hon känner att hon lär sig nya saker hela tiden. 

 

Konkurrensen mellan sina medarbetare känner Fastighetsmäklare F väldigt ofta av, 

främst vid intag. Då är det oftast den person som svarar i telefonen som får intaget, om 

inte kunden vill ha en speciell fastighetsmäklare. En fördel som Fastighetsmäklare F har 

är att hennes skrivbord ligger närmast dörren. Det gör att hon kan fånga upp många 

kunder som kommer in i butiken.  

 

Vi frågade lite om hon tycker att yrket fastighetsmäklare ger henne status. 

Fastighetsmäklare F anser själv inte att det är viktigt med status men känner att andra 

kan tycka det. Hon tror även att kunder uppfattar det som ett statusyrke.  

 

4.6.2 Balans i livet 

Fastighetsmäklare F är gift och har ett barn på väg. Hon försöker hitta en jämn balans 

mellan arbete, familjen och sig själv. Det är svårare med balansen under våren då det är 

högtryck på arbetet. Då tar arbetet mycket tid, men hon försöker jämna ut det så gott det 

går. Då Fastighetsmäklare F tidigare arbetat väldigt många timmar per vecka i 

Stockholm tycker hon att hon har förstått värdet av att arbeta mer normalt. Det ger 

henne större tillfredsställelse i arbetet. Hon tror att hon även om tio år kommer att 
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prioritera arbete och familj på samma vis. Den egna tiden blir det kanske svårare med 

efter att de fått barn, enligt Fastighetsmäklare F.  

 

Hon ser på fastighetsmäklaryrket som ett yrke hon kommer att ha länge. Planen är 

absolut inte att arbeta några tunga år och tjäna stora pengar, det har hon redan gjort i 

Stockholm. Om Fastighetsmäklare F hade fortsatt att arbeta efter Stockholmsmått anser 

hon att hon inte hade varit kvar länge som fastighetsmäklare. Men i den mer normala 

takt hon arbetar idag kan hon tänka sig yrket för en lång tid framöver.  

 

Den bild hon vill att kunderna ska ha av henne är en fastighetsmäklare som inger 

förtroende och som kunderna känner att de kan lita på. Fastighetsmäklare F vill vara 

förtroendeingivande och hoppas att hon uppfattas som det.  

 

4.6.3 Grupputveckling 

De arbetar ofta tillsammans och visar varandras objekt och ställer upp för varandra när 

det behövs. De är bara tre fastighetsmäklare på företaget och det kan vara en bidragande 

anledning till att det fungerar att hjälpa varandra. Idag har alla lika mycket att säga till 

om, de arbetar väldigt nära varandra och de skulle inte kunna arbeta mer i lag än de 

redan gör. Sammanhållningen på företaget är mycket bra och den är viktig tycker 

Fastighetsmäklare F, det gör att alla presterar bra. Den lilla arbetsgrupp som de är på 

hennes kontor ger alla stöd åt varandra. Det uppskattar hon och tycker det är viktigt att 

ha någon att prata med och fundera kring problem. Teambuilding är däremot inget de 

håller på med på företaget. Hon skulle gärna se att det blev mer av den sorten och gärna 

all form av utbildning som är bra.  

 

Fastighetsmäklare F:s arbetsgivare har ganska tydliga krav på vad han vill att hon ska 

göra och de är mestadels rimliga tycker hon. Hon känner att hon har inflytande i sitt 

arbete och är mycket delaktig i det som sker, något hon tycker känns mycket positivt. 

 

4.6.4 Provisionslön 

Provisionslön anser Fastighetsmäklare F är en väldigt osäker löneform. Hon känner inte 

att hon kan vara säker på nästkommande månads inkomst utan en osäkerhet finns 
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ständigt. Fick Fastighetsmäklare F välja skulle hon hellre ha en fast lön och säger att 

hon skulle göra ett lika bra arbete även då.  

 

Fastighetsmäklare F är medveten om att nästan alla fastighetsmäklare arbetar på 

provision och enligt henne beror det på gammal vana. Hon menar att det skulle vara 

möjligt att arbeta lika bra med en fast månadslön. När Fastighetsmäklare F ser på 

lönerna i ett framtidsperspektiv tror hon dock att de kommer att se lika ut som nu även 

om fem eller tio år. 
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5 ANALYS 

I den här delen av arbetet jämför vi det fastighetsmäklarna har svarat på 

intervjufrågorna med vad vi har skrivit i teorikapitlet. Vi väljer att analysera delarna 

efter samma upplägg som tidigare i arbetet, vilket innebär motivation, balans i livet, 

grupputveckling, provisionslön och ägare.  

 

5.1 Motivation 
Motivation är som Nils Nilsson sa, vad som gör att en person orkar utföra uppdrag. Han 

menar att om personer får motivation genom att själva arbetet känns givande och de 

känner uppskattning för sitt arbete kan motivationen bli väldigt stark. Vi kan i 

empiriavsnittet se att ett flertal av våra intervjuade fastighetsmäklare får motivation just 

genom att de känner att de gör något viktigt och att de vill göra ett bra arbete mot 

kunden. Givetvis är vi medvetna om att deras svar kan bero på att de vill ge ett bra 

intryck vid intervjun och att de kände på sig vilka svar vi helst ville ha. Faktumet att vi i 

några frågor hade alternativ att välja mellan kan ha lett till att vi fick de svar vi väntat 

oss att få. De kanske annars bara hade pratat om lönen som motivationsfaktor.  

 

De intervjuade som är hel- eller delägare på ett kontor har en motivationsfaktor som de 

anställda inte har på samma vis, de drivs även av att företaget ska gå bra. Som 

Fastighetsmäklare C berättar motiveras han främst av framgång, han vill hela tiden ta 

marknadsandelar av sina konkurrenter och på så vis tjäna mer pengar. Fastighetsmäklare 

A säger att han drivs av en kombination av att göra affärer och möjligheten att hjälpa 

människor. Det är intressant att se att bland just de här intervjuade är det ägarna, och då 

männen, som främst talar om pengar. Men det är kanske inte konstigt, då det faktiskt är 

deras företag som de ska driva runt. 

 

En ägare som urskiljer sig från de andra är Fastighetsmäklare B, hon menar att den höga 

lönen inte är så viktig för henne. Det är intressant att höra att hon tycker det är viktigare 

att utvecklas i sin yrkesroll. Vi tycker dock att det är lite typiskt att det är en kvinna som 

säger det. Samtidigt som hon säger att hon vill utvecklas i sitt arbete menar hon att det 

ska leda till rekommendationer, som i sin tur leder till fler intag och fler intag ger mer 
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pengar. Vi undrar om hon är medveten om att det låter som om pengar är ganska viktigt 

ändå? 

 

5.1.1 Behov 

Vi bedömer det som att alla vi intervjuat har kommit över de tre första stegen i Maslows 

behovstrappa. De har alla en familj, så de borde ha en känsla av samhörighet. De 

människor som inte kommit högre än tredje trappsteget kan få problem i vissa yrken 

enligt oss. Låt säga att dessa människor arbetar i ett yrke där status är viktigt, där pengar 

är makt och där provisionslön är oerhört viktig, som i vårt fall fastighetsmäklare. Hur 

ska de då någonsin kunna bli nöjda? De kommer alltid att kämpa för att vara bäst och att 

visa att de kan bättre. De kommer att arbeta och arbeta för att uppnå status och 

förhoppningsvis självförverkligande. Provisionslön passar bra för dessa människor då 

hela deras liv består av att kämpa för att komma vidare. De tror att det är pengarna som 

till slut ska göra dem nöjda i sitt liv. Men tyvärr blir det inte så enligt Maslow.  

 

Vi bedömer dock att våra intervjuade uppnått fjärde trappsteget, då alla känner 

uppskattning för det de gör i sitt arbete och att de till viss del har inflytande i företaget. 

Sen är det svårare för oss att bedöma om och i så fall vilka som kommit upp på sista 

trappsteget. För att nå dit ska människan ha en känsla av att utveckla sig själv och få ett 

kreativt liv med ett meningsfullt arbete. Alla dessa intervjuade känner att de har ett 

meningsfullt arbete och det talar för trappsteg fem. 

 

Vi ska försöka oss på en lite djupare bedömning av en av de intervjuade, nämligen 

Fastighetsmäklare F. Tidigare kämpade hon i Stockholm för att nå framgång, hon hade 

kommit upp både på första och andra trappsteget. Det tredje trappsteget bedömer vi att 

hon uppfyllde med sina arbetskamrater, de blev som hennes familjegemenskap. Vi 

menar att hon då strävade efter att komma upp på fjärde trappsteget. Idag däremot har 

hon helt andra prioriteringar i livet, hon vill arbeta på en nivå där det fortfarande är 

roligt och där hon känner att hon lär sig något. Det vill vi då tolka som att hon redan är 

på fjärde trappsteget. Hon känner att hon har inflytande i sitt arbete och att det hon gör 

är viktigt. Hon strävar nu, enligt oss, efter att komma upp på femte trappsteget i 

Maslows pyramid. Fastighetsmäklare F ska i skrivandets stund få sitt första barn och 

genom det har hon verkligen skapat något i sitt liv, något som också hör till femte 
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trappsteget. Hon säger att hon helst inte vill ha provisionslön utan skulle föredra en fast 

lön. Det visar på att hon inte är en människa som hela tiden måste bevisa hur bra hon är, 

hon vet att hon skulle göra ett bra arbete även utan provisionslön. Det ger en vink om att 

denna fastighetsmäklare är på femte trappsteget, då hon inte bara nöjer sig med en hög 

lön. 

 

5.1.2 Inre och yttre belöningar 

Då de allra flesta fastighetsmäklarkontor ger någon form av provisionslön till sina 

anställda visar det att dess ägare anser att det är viktigt med yttre belöningar. Det är med 

provisionslönen som de främst motiverar sina anställda. Vi skulle kanske ha frågat om 

de för någon statistik på kontoren över vem som sålt mest varje månad eller liknande. 

Det hade varit intressant att veta, om de haft en sådan statistik skulle det peka ytterligare 

på att yttre belöningar var vikiga i företaget. 

 

I sina arbeten som fastighetsmäklare tycks de här intervjuade få både inre och yttre 

belöningar, något som vi anser leder till att de gör ett bra arbete. Men om 

provisionslönen är det som driver en fastighetsmäklare mest kommer den personen 

troligen inte uppfylla någon annans inre belöning, som att till exempel vara en bra 

arbetskamrat. Det menar vi då denna person riskerar att köra över sina medarbetare i 

jakten på provisionslönen. Det kan då leda till ett dåligt arbetsklimat. Det behöver inte 

vara så, men vi menar att risken finns. Det var dock ingen av de vi intervjuade som 

enbart pratade om provisionslönen som en belöning. 

 

5.1.3 Mål 

Några av de intervjuade hade specifikt uppsatta mål inför framtiden. Fastighetsmäklare 

A hade både tydliga kvantitativa och kvalitativa mål uppsatta. De kvalitativa målen 

rörde bland annat hur kunder uppfattade honom som affärsman. Som vi ser det leder 

just det kvalitativa målet till att han möjliggör de kvantitativa målen, om kunderna 

uppfattar honom som bra vill säga. Enligt Noyes är det positivt att ha mål uppsatta, bara 

de inte är för höga. Att ha som mål att bli uppskattad som affärsman känns som ett lite 

vagt mål. Det är svårt att mäta när han uppnått målet och det kan göra att han aldrig 

känner att han gjort tillräckligt. 
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Fastighetsmäklare B och C hade målet att företaget skulle fortsätta gå bra och att de 

skulle ta marknadsandelar från konkurrenterna, det är troligen ganska typiska mål för 

ägare av ett företag. Målet är dock bra då det är mätbart och det går att dela in i delmål. 

Fastighetsmäklare C nämner inget om att han vill bli en bättre chef eller något sådant, 

det tycker vi att en nytillsatt chef ska göra. 

 

Fastighetsmäklarna D och E, som inte är någon form av ägare för företag, hade lite vaga 

mål uppsatta, de ville bli bra fastighetsmäklare och bygga upp en kundkrets. De här 

personerna kan behöva tydligare mål för att lyckas misstänker vi. För när nås målet att 

bli en bra fastighetsmäklare? Är det när man blir toppsäljare på företaget eller när man 

har nöjda kunder? Vi anser att det är ett svårtbedömt mål. 

 

Ingen av de intervjuade talade om att företagen har gemensamt uppsatta mål som de 

följer, något vi anser anmärkningsvärt. Det kan bero på att det här yrket är så pass 

individuellt och att de därför tänker på sina egna mål när de svarade på frågan. Ingen av 

dem pratade heller om något delmål. De hade endera ett tydligt mål eller inget alls 

kändes det som. Det känns som om ett fastighetsmäklarkontor borde ha uppsatta mål 

som de tagit fram tillsammans på kontoret och sedan personliga mål baserade på 

exempelvis försäljningssiffror och Nöjd-Kund-Index. Vi kan i vår teori se att mål som 

satts upp gemensamt på företaget är lättare att följa och också skapar glädje i 

arbetsgruppen. 

 

Fastighetsmäklare F hade som mål att arbeta på en nivå där det fortfarande är roligt. 

Hon pratade inte om några specifika mål i arbetet som att sälja ett visst antal objekt eller 

att vara den som säljer mest på kontoret, något vi anser intressant. Hennes mål var mer 

inriktade på sig själv som person än som sig själv som en säljande fastighetsmäklare. 

Det negativa med att säga att målet är att arbeta på en nivå där det fortfarande är roligt 

är att hon kan tänja på gränserna när hon vill. Hon kan bara motivera det med att det är 

roligt att arbeta mycket just den perioden. 

 

5.2 Balans i livet 
Som vi i vår teoridel nämnde behöver människor en slags balans i livet för att må bra. 

En bra balans i livet gör att man orkar mer på sitt arbete. Några av fastighetsmäklarna 
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säger att de har en mycket ojämn balans i livet. Fastighetsmäklare A har tydligen arbetat 

så hårt att han säger att han lärt sig tolka kroppens varningssignaler. Vi undrar om det 

verkligen ska behöva gå så långt? Nu när vi funderar lite djupare över hans svar önskar 

vi att vi frågat hur långt han har pressat sig själv och sin kropp. Vilka varningssignaler 

har han fått från sin kropp, när och varför? Hans plan är att vara kvar i branschen i fem 

eller tio år till. Vad visar det kan man undra? Att han ständigt behöver nya utmaningar? 

Att han aldrig blir nöjd? Eller rent av att det är ett för tufft klimat att arbeta i under en 

längre period? Dessa frågor skulle vi kunna ställt om vi gjort en personlig intervju. 

 

Även Fastighetsmäklare C prioriterar arbetet framför familjen, han har inga barn och det 

gör det ju lättare för honom. Han säger att han och hans sambo kommit överens om att 

han ska satsa hårt på arbetet ett tag framöver. Men är han nöjd med det? Kan det vara 

värt att arbeta 60 timmar i veckan? Som vi ser det saknar denna person balansen i livet. 

Han talar om att han vill ha framgång och tjäna mer pengar. Men är det allt som betyder 

något? Han kan vara en väldigt bra chef och fastighetsmäklare men vi anser att om han 

skulle satsa lite mer tid på sig själv och sin sambo skulle han bli en bättre chef för sina 

anställda och även en bättre fastighetsmäklare. Noyes menar att balansen behövs för att 

prestera bra på arbetet.  

 

Fastighetsmäklare D, som arbetat endast ett år som fastighetsmäklare, tycker balansen i 

livet är viktig och hon kämpar för att det ska fungera. Under hennes första år har mycket 

tid lagts åt att komma in i arbetet. Hon berättar att hon stryker vissa eftermiddagar för 

att vara med sin dotter. Det visar på att hon försöker få till balansen i livet tycker vi.  

 

Än en gång anser vi att det tycks vara Fastighetsmäklare F som försöker ha ett så 

normalt liv som möjligt. Hennes uttalande om att hon ville ha en balans i livet kom 

innan vi hade frågat om det. Hon hade alltså inte hört att vi hade ”balans i livet” som ett 

begrepp i vår intervju. För det gäller att vara kritisk, de andra kanske inte hade nämnt 

något om balansen i livet om vi inte sagt det först. Fastighetsmäklare F tycks ha förstått 

att hon inte kan lägga all tid på arbetet och då hon provat det i Stockholm vet hon värdet 

av att vara mer ”normalarbetande”. 

 

Dock vill vi påpeka att obalans i livet kan passa vissa människor under en viss period i 

livet. De är beredda att offra den tid och kraft på arbetet under ett par år för att tjäna en 
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bra summa pengar, vilket vi kan se att Fastighetsmäklare F gjorde under en viss period i 

livet, och uppskattar nu mer att vara ”normalarbetande”. 

 

5.3 Grupputveckling 
Fastighetsmäklarna vi har intervjuat, som inte är ägare, berättar alla att de har frekventa 

möten där de sätter sig ned och alla får säga vad de tycker, något som alla tre också 

uppskattar. Det är i linje med Ellmin, som förde en diskussion om att sträva efter nivå 

tre för att en grupp skulle utvecklas, vilken gick ut på att besluten fattades efter det att 

alla i gruppen fått vara med och påverka. Därför ser det ljust ut för dessa sex företag i 

deras arbete med grupputvecklingen, på den här punkten. 

 

Enligt Holpp handlar idag arbetsgrupper mer om att förbättra arbetsutförandet och växla 

idéer med varandra. De vi intervjuade har inte varit inne så mycket på det spåret. Den 

bilden vi har sedan tidigare är att många av fastighetsmäklarna arbetar i lokaler där det 

är enkelt att kommunicera med varandra, något som även har framkommit i diskussion 

utanför intervjun med ett par av fastighetsmäklarna. Det blir då också enkelt att de för 

en diskussion om till exempel vilket utgångspris som kan vara rimligt att sätta på ett 

objekt. Är det någon nyare fastighetsmäklare blir det också naturligt att hon går och 

pratar med någon äldre för att få vägledning. Det tycker vi visar på att de har någon 

form av samarbete på företagen, trots att det kanske inte är direkt uttalat. 

 

Två av ägarna diskuterade att det kan vara en fördel att åka ut på ett intag och vara två 

fastighetsmäklare, de kompletterar varandra och ger kunderna bättre service. På det 

sättet är de inne på hur det går att förbättra arbetsutförandet. En nackdel med det kan 

vara att säljaren känner sig underlägsen de två fastighetsmäklarna som kommer. Risken 

finns också att säljaren får känslan av att den ena fastighetsmäklaren inte har 

kompetensen att besöka säljaren själv. Men om företaget alltid är tydliga med att det 

kommer två fastighetsmäklare för att det är bättre för säljaren torde det inte bli några 

problem. 

 

En av ägarna berättade att de hade en provisionspott på företaget och att det fick de 

anställda att arbeta för varandra och att konkurrensen mellan de anställda försvann. En 

av fastighetsmäklarna skulle också uppskatta om hans företag skulle gå över till samma 
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lönesystem för att stärka lagandan. Det här lönesystemet är också i linje med vad Holpp 

skrev om att ersättningen är mer utförande- och lagbaserad idag. En nackdel skulle 

kunna vara att det blir sämre stämning i företaget om det är någon som ständigt 

underpresterar, och de andra anställda går och irriterar sig på det. Då är det viktigt att de 

har en chef som är duktig på att motivera alla sina anställda. En annan nackdel med det 

här lönesystemet kan vara att pressen blir oerhört stor på en nyutbildad 

fastighetsmäklare. Fullt naturligt får inte hon in lika många objekt som en rutinerad 

fastighetsmäklare och vi anser att det krävs förstående medarbetare för att inte pressen 

ska bli för stor på den nyutbildade. Annars ser vi positivt på det här lönesystemet och 

bedömer att det ligger mer i tiden just nu, kanske är det rent av det här som 

Fastighetsmäklare A efterlyste? 

 

5.3.1 Samarbete, laganda och arbetsmiljö 

Friidrottens före detta förbundskapten menade att en god laganda och trygghet ökar 

möjligheterna för en individ att göra en bra prestation. Det är något som speciellt 

Fastighetsmäklare C, som också är ägare, har anammat och menar att lagandan ”är allt”. 

Resten av fastighetsmäklarna vi har intervjuat tycker även de att det är oerhört viktigt att 

sammanhållningen på arbetsplatsen är bra och vissa håller med Ulf Karlsson om att 

prestationerna på företaget har ökat genom det. Det finns några som inte arbetar i lag 

och de kan då inte heller påstå att prestationen ökar i och med lagandan, däremot är 

lagandan en faktor som är väldigt viktig för att trivas på arbetsplatsen. 

 

Ett sätt som trygghet kan skapas genom är att det finns någon att ty sig till, som ger stöd 

när det går motigt. Här kan vi se att de som är anställda fastighetsmäklare (D-F) känner 

att det finns någon de kan vända sig till, vilket de uppskattar. Ett annat sätt att känna 

trygghet kan vara att de anställda känner att det finns tydliga och rimliga krav. Vi har 

upplevt att de anställda fastighetsmäklarna saknar tydliga direktiv från ägarna, en 

anställd säger att hon vill att ägaren ska vara mer tydlig och de andra två antyder att de 

vill ha en tydligare chef. Får de anställda inte tillräckligt tydliga krav från sin chef anser 

vi att det kan uppstå oklarheter och därmed funderingar, något som kan minska 

tryggheten lite. Däremot anser de anställda att kraven oftast är rimliga, något som 

tillsammans med gemenskap är viktigt för att skapa arbetstillfredsställelse. Chefer 

kanske ofta anser att de är tydliga och rimliga i sina krav trots att de anställda inte 
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uppfattar det så? Det kan vara ett tecken på bristande kommunikation och att det kan 

vara bra med antingen frekventare möten eller utvärderingar. Då gäller det att vara 

öppen som chef så att de anställda vågar säga till om det är något problem. 

 

På hälften av kontoren arbetar de i lag, de andra gör det inte. Två av kontoren påstår att 

de arbetar med teambuilding, men när vi ber dem utveckla det hela kommer det fram att 

det ena kontoret är ute på något gemensamt ”någon gång ibland”, vilket ägaren på det 

kontoret känner sig tillfreds med. På det andra kontoret talar ägaren om att de har 

löpande gemensamma möten utan att utveckla det ytterligare. Som det låter för oss är 

inte det något vidare teambuildingarbete utan kanske mer försäljningsmöten eller 

liknande för att höra hur det går med arbetet. Däremot ser vi positivt på den kick-off de 

har varje år för sina anställda, som också är till för att stärka lagandan. På det tredje 

kontoret som arbetar i lag har de ingen form av teambuildingarbete. Det 

anmärkningsvärda anser vi vara att företagen arbetar väldigt lite eller inte alls med 

teambuilding fast de arbetar i lag. Ellmin anser att det är viktigt att arbetsgruppen gör ett 

uppehåll från arbetet och tar sig tid för att göra något tillsammans, för att bättra på 

samspelet. Fastighetsmäklare E och F visar också tecken på att det är viktigt med 

teambuilding, då de saknar det på sitt kontor och att det är något som skulle uppskattas. 

Därför anser vi att det blir allt viktigare för fastighetsmäklarföretag att arbeta med 

teambuilding. Satsar företaget pengar på detta kommer det leda till bättre 

sammanhållning inom företaget. Tyvärr kanske inte ägarna förstår värdet av att satsa 

pengar på sådana aktiviteter. Förstår de det, har de mycket att vinna, en personalgrupp 

som skapar band mellan sig blir starka och styrkan gör att de presterar bättre på arbetet.  

 

Rent generellt ställer sig alla de intervjuade positiva till att arbeta i lag som 

fastighetsmäklare, och både ägare och fastighetsmäklare är eniga om att det skulle gå att 

arbeta betydligt mer i lag jämfört med idag.51 Om det därför kommer in starkare och 

kunnigare ledare i branschen, som vågar tänka i nya banor, anser vi att 

fastighetsmäklaryrket kan bli ett yrke där det arbetas mer och mer i lag. Just 

kunskapsnivån att leda ett företag upplever vi är lite bristfällig hos många ägare, något 

som också delvis bekräftas av Fastighetsmäklare B när hon nämner att hon ibland 

upplever det svårt att vara företagsledare. Vi upplever att det finns många ägare som 

                                                 
51 Problemet är att vi inte har fått ut vad alla menar med att arbeta i lag, utan det är något vi skulle kunnat 
preciserat genom en tydligare fråga i intervjun. 
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troligen har arbetat som fastighetsmäklare innan och har därför inte de kunskaper som 

kan behövas för att bland annat leda en personal. Självklart kan även vissa ha 

kompetensen som krävs, men vi anser att merparten inte har det. 

 

5.3.2 Arbetstillfredsställelse 

Vi har tidigare i det här kapitlet berört arbetstillfredsställelse. Ellmin talade om att det 

också är viktigt att personalen känner delaktighet för att kunna skapa 

arbetstillfredsställelse. När vi frågade ägarna hur de såg på det var det viktigt för dem att 

de anställda fick komma till tals och säga vad de kände för. När vi ställde frågan till de 

anställda fastighetsmäklarna svarade två att de kände sig delaktiga. Samtidigt svarade de 

att de gärna ville ha mer inflytande, något vi förmodar kan vara ett tecken på att de 

kanske inte är så pass delaktiga som de själva intalar sig att de är. Alternativt kan det 

vara så att de svarar att de är delaktiga bara för att vi ställer frågan som vi gör. De tycks 

i alla fall inte vara så delaktiga som de önskar. Därför tycker vi att det är viktigt att 

anställda får mer att säga till om, något som även det skulle underlättas genom 

frekventare möten eller utvärderingar. 

 

5.4 Provisionslön 
Provisionslönen som löneform anser flera av de intervjuade är bra, då det är 

motiverande. Fastighetsmäklare C drar det så långt och menar att det är det enda 

möjliga och att det inte skulle göras ett lika bra arbete utan provisionen. Några anser 

dock att det är en osäker löneform och skulle hellre arbeta med fast lön, för att veta hur 

mycket som finns på lönekontot nästa månad. Här är Fastighetsmäklare F motpol till C 

och anser att hon skulle kunna göra ett lika bra arbete utan provisionslönen. Vi 

författare menar också att det går att göra ett lika bra arbete utan provisionslön, det 

beror på hur du fungerar som individ. Är du som fastighetsmäklare inställd på att göra 

ett bra arbete för de kunder du har för tillfället och enbart fokusera på de är det klart att 

du lyckas. Mycket handlar om att inte ta på sig för mycket arbete.  

 

De flesta (fem av sex) av de vi intervjuade har åsikten att det skulle vara möjligt att 

arbeta som fastighetsmäklare utan provisionslön. Det ägarna påpekar är att det beror på 

hur fastighetsmäklaren är som individ och vad det är hon trivs med. Trivs hon med att 

ha en tryggare tillvaro menar de på att hon skulle kunna ha fast lön. Ett alternativ är att 
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arbeta med en viss grundlön och provision på det, vilket tycks vara vanligare än enbart 

fast lön. Risken, som också en av fastighetsmäklarna tar upp, är att om det är ett mindre 

företag på en ort där det är säsongsbetonat. Istället för att anställa flera på provisionslön 

anställer de kanske bara en på fast lön, för att inte råka illa ut när säsongen sedan är 

över. Vi anser att det då kan bli tuffare för speciellt nyutbildade fastighetsmäklare att få 

en anställning. Men vi funderar på hur företag i andra branscher klarar sig under de 

sämre perioderna? De har alltid sina fasta löner att betala ut och klarar av det ändå, 

varför kan inte fastighetsmäklarkontoren budgetera för de sämre perioderna? 

 

Ett av problemen med provisionslön är att det blir svårt att fördela arbete mellan de 

anställda, alla vill ha så många objekt som möjligt för att vara säker på att få en inkomst 

nästa månad som täcker alla utgifter. Det här skapar också en konkurrens på 

arbetsplatsen som vi menar kan vara onyttig för de anställda och företaget i längden. 

Om det går dåligt kommer det troligtvis vara hög konkurrens om objekten och det är då 

viktigt att det finns en stark ledare som har ett fungerande system för att det ska fungera 

på ett positivt sätt. Det kan också vara bra att ha arbetat med teambuilding för att stärka 

gemenskapen i gruppen och på det sättet få bort konkurrensen.  

 

Något som däremot är positivt med provisionslön är att det går att styra sin tid själv på 

ett enklare sätt än med fast lön. Som Fastighetsmäklare D berättade kan hon stryka 

några eftermiddagar för att umgås med sin dotter och på det sättet försöka få en balans i 

sitt liv. Sedan finns även möjligheten att tjäna mycket pengar, om du som 

fastighetsmäklare känner att du vill arbeta hårt en period kan det löna sig. Det gäller då 

bara att inte fastna i tempot, för då kan den berömda väggen vara nära. 

 

När vi ställde frågan om hur de tror att lönerna inom fastighetsmäklarbranschen 

kommer att se ut i ett framtidsperspektiv fick vi väldigt olika svar. Gemensamt för några 

är att de inte är övertygade om att det kommer att finnas lika mycket pengar att tjäna i 

framtiden, speciellt inte för de som är mindre duktiga. En del menar också att 

lönesystemet kommer att se likadant ut, bland annat en av ägarna menar att det är ett 

säljyrke och att det inte finns något annat alternativ än provisionsbaserad lön, för då 

skulle motivationen försvinna. Andra anser att det kan bli en skillnad om 

Fastighetsmäklarlagen förändras och kringtjänster tillåts. En intressant aspekt är den 

som Fastighetsmäklare F tar upp och menar att det befintliga lönesystemet sitter i av 
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gammal vana, men hon är övertygad om att det skulle gå att arbeta med fast lön som 

fastighetsmäklare. Även vi är inne på det spåret, att det sitter i av gammal vana, och 

undrar om det inte är dags för branschen att tillsammans se över lönesättningen. Som 

det är nu ser många på fastighetsmäklaryrket som en livsstil, men varför inte se det som 

ett arbete? När du går hem för dagen, runt 17-/18-tiden, är du ledig och kan ta dig tid för 

dig själv, familj och vänner. På det sättet skapas också en balans i livet.  

 

5.5 Ägare 
Under den här rubriken analyserar vi de frågor vi ställde enbart till ägarna av 

fastighetsmäklarkontoren. 

 

5.5.1 Fast lön istället för provisionslön? 

Det är intressant att höra att både Fastighetsmäklare A och C menar att deras anställda 

vill ha provisionslön. Vi ställer oss frågande till om de bara spekulerar eller om de 

verkligen vet vad alla sina anställda tycker? Fastighetsmäklare A har tre kontor, menar 

han verkligen att han vet vad alla de anställda helst vill? Vi antar att flera av hans 

anställda säkert kan tänka sig att förändra löneformen. Det är lätt för ägarna att säga att 

de gillar löneformen, då blir uppfattningen utåt att de har nöjda anställda.  

 

Vi är övertygade om att de även kan ha rätt och att flera eller de flesta anställda vill ha 

provisionslön. Men då måste man fråga sig varför de vill det? Vi anser att det kan bero 

på att det är det normala i detta yrke, redan från de första dagarna på vår utbildning har 

vi fått höra att fastighetsmäklare arbetar på provision och att det bara är så. Om det i 

fastighetsmäklarbranschen vore lika vanligt med fast lön misstänker vi att inte alla 

skulle föredra provisionslön. Vi förstår också de som trivs med provisionslön, de har 

möjligheten att arbeta hårt en period och efter det ta det lite lugnare om de känner för 

det. De styr sin lön och tid väldigt mycket. 

 

Fastighetsmäklare C är även övertygad om att arbetsklimatet skulle försämras om 

provisionslönen togs bort. Då frågar vi oss varför? Är provisionslönen det enda som gör 

att det är trevligt att arbeta på hans företag? Det är tråkigt att höra att både 

Fastighetsmäklare A och C tror att risken finns att deras anställda skulle underprestera 
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om inte provisionslönen fanns. Om man tänker så om sin personal har man inte höga 

tankar om dem. 

 

Vi misstänker att de flesta företag i Sverige har fast lön till sina anställda. Varför måste 

det vara annorlunda med fastighetsmäklare? Det tycker vi är underligt och vi förmodar 

att det beror på att det är enkelt för företagarna att gallra på det viset. De som inte 

arbetar in höga provisioner slutar säkert självmant. Det är även enkelt för dem då de 

slipper betala ut löner under de sämre perioderna. 

 

Fastighetsmäklare B menar att det inte finns ekonomi i företaget för att betala ut fasta 

löner, då hennes företag är litet. De kunde inte ens ha kvar sin assistent som ville ha 

heltid istället för halvtid och vi kan förstå hennes argument. Hon menar dock att om de 

varit ett större företag skulle det vara genomförbart. Resultatet av det tror hon skulle bli 

bättre sammanhållning bland de anställda, något som är intressant att höra. 

Fastighetsmäklare C däremot menade att arbetsklimatet skulle bli sämre. Här är de utav 

helt olika åsikter och vi är inne på Fastighetsmäklare B:s linje, att sammanhållningen 

skulle bli bättre på företagen. Vi funderar även på om inte alla företag skulle klara av att 

betala ut fasta löner om de bara budgeterade för det. 

 

5.5.2 Tävlingsinriktade anställda? 

Det är bra om de anställda är tävlingsinriktade enligt Fastighetsmäklare A och C. Det 

gör att de driver affärerna framåt, enligt Fastighetsmäklare A. Men han säger samtidigt 

att han vet att det finns fastighetsmäklare som inte är det och ändå utför ett bra arbete. 

Fastighetsmäklare C menar att det är ett måste att vara tävlingsinriktad för att klara av 

arbetet. Fastighetsmäklare B känner att det finns risk att de som tjänar mycket pengar 

och har stark tävlingsinstinkt riskerar att bli mindre omtyckt bland kunderna. Hon 

menar att de kanske inte tar sig tid för kunden utan bara tänker på nästa intag. Måste 

man som fastighetsmäklare vilja vara bäst hela tiden? Och hela tiden kämpa för att bli 

bättre? När kan man känna att man är nöjd? En viss tävlingsinstinkt anser vi kan vara 

bra, men bara om det tävlas på en måttlig nivå.  

 

Alla ägarna är överens om att det viktigaste vid nyanställning är att den nye ska passa in 

i gruppen, något vi håller med om. Det är oerhört viktigt att de anställda trivs ihop för 
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att arbetsklimatet ska bli bra. Vi undrar bara hur det går ihop med att de ska vara 

tävlingsinriktade? En nyanställd blir då ett hot för de som är tävlingsinriktade, den nye 

blir ännu en person att slå i sin kamp efter segern. 

 

Det är roligt att höra att ägarna gör saker tillsammans med sina anställda. Det stärker 

gruppkänslan och är väldigt positivt både för företaget och den enskilde, helt enligt vår 

teori. 

 

För att de anställda ska stanna i företaget ser Fastighetsmäklare A till att skapa 

förutsättningar för att företaget ska kunna göra affärer. Han menar att det är viktigt för 

den anställde fastighetsmäklaren. Vi menar att det är en självklarhet att ägaren ska se till 

att företaget syns genom reklam och dylikt så att arbetstillfällen skapas. 

Fastighetsmäklare C menar att han har väldigt bra villkor för sina anställda som gör att 

de kommer att föredra honom som arbetsgivare. Han talar till exempel om bra provision 

och kostförmåner. Varför talar ingen av dem om att de ser till att sina anställda blir 

omhändertagna och uppskattade i företaget? Det är väl en enormt viktig faktor för att 

anställda ska stanna i företaget?  
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6 AVSLUTNING 

I det här kapitlet framställer våra slutsatser för det här arbetet, ger några avslutande 

ord och ger förslag på studier som vi tycker kan vara intressant att arbeta vidare med.  
 

6.1 Slutsats 
I analysen jämförde vi teorin med empirin för att se hur de stämde överens. Vi tänker nu 

utifrån vår analys dra några slutsatser om vad vi faktiskt kom fram till i vår studie. I den 

här slutsatsen kommer vi att förklara vad vi anser är svaret på vår problemformulering. 

Det gör vi då vi anser att det är lättare för läsaren att se vad vi kommit fram till.  

 

6.1.1 Huvudfråga 

Vår huvudfråga i det här arbetet är ”Krävs provisionslön för att motivera en 

fastighetsmäklare?”. Vi har kommit fram till följande svar:  

 

De flesta av de vi intervjuade var positiva till provisionslön. Flera fann att 

provisionslönen var motiverande i arbetet. Fastighetsmäklarna motiverades också av att 

det är ett givande arbete där de hjälper sina kunder. Ägarna motiveras även av att 

företaget ska gå bra och att ta marknadsandelar av konkurrenterna.   

 

Provisionslön är så pass vanligt i yrket att det har blivit en norm. Det kan ha lett till att 

motivationen tyvärr sitter mycket i pengarna. Vi kom fram till att det inte tycks krävas 

provisionslön för att motivera en fastighetsmäklare, men det hjälper till. Det menar vi då 

flera trodde att det var möjligt att arbeta utan provisionslön. Det tycks även vara en 

viktig motivationsfaktor att arbetet de gör känns viktigt och att det ger dem en känsla av 

att de hjälper kunden. 
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6.1.2 Delfrågor 

Vi valde att ha tre delfrågor i arbetet och slutsatserna vi har gjort på dessa presenterar 

vi under denna rubrik. 

 

Delfråga 1 

På frågan ”Har provisionslön stor betydelse för fastighetsmäklarna?” har vi kommit 

fram till följande svar:  

 

Då den här branschen sett lika ut i många år har även lönesystemet gjort det. På grund 

av att det länge varit provisionslön i yrket har det stor betydelse. Om någon skulle våga 

sig på en förändring av lönesystemet skulle en förändrad syn på det kanske ske. Det 

bästa vore troligen om ett nystartat företag provar på en ny lönesättning. Om ett 

befintligt företag bestämmer sig för att ändra lönerna riskerar det företaget att tappa 

anställda. Fem av de sex intervjuade anser att det skulle vara möjligt att arbeta utan 

provisionslön. En menar att det absolut inte skulle fungera, han menar att risken för 

underprestation finns. Provisionslönen tycks idag ha stor betydelse för 

fastighetsmäklarna och det kan bero på att det är det absolut vanligaste lönesystemet i 

branschen. Det är provisionslönen som ger ett kvitto på om de anställda arbetat bra. 

 

Delfråga 2 

Den andra delfrågan ”Hur balanserar fastighetsmäklarna sitt liv och vilka prioriteringar 

gör de?” kom vi fram till följande svar på: 

 

Flera av de intervjuade fastighetsmäklarna tycks ha en obalans i sitt liv. Vi kunde se att 

de säkert vill ha en bra balans i sitt liv men att de inte lyckas helt. Vi förstår att de 

intervjuade försöker få någon slags fungerande balans i sitt liv men arbetet tycks ta för 

stor del. Vi får bilden av att de flesta ofta prioriterar arbetet framför familjen. Cheferna 

som arbetar mycket anser vi skulle bli bättre chefer om de balanserade livet bättre. 
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Delfråga 3 

På vår tredje delfråga i arbetet ”Är arbetsgruppen viktig?” kom vi fram till följande 

svar: 

 

Vi har kommit fram till att ägarna tycker att det är oerhört viktigt att alla 

fastighetsmäklarna passar in i gruppen. En bra arbetsgrupp ger bra sammanhållning och 

det resulterar i bra prestationer. Trots att de flesta fastighetsmäklarna arbetar 

självständigt är det viktigt att ha någon att prata med. Sett ur de intervjuade 

fastighetsmäklarnas perspektiv är arbetsgruppen också väldigt viktig, främst för att de 

ska trivas och ha roligt på arbetet. De företag som inte säger sig ha ett uttalat samarbete 

tar ändå ofta hjälp av varandra vid exempelvis bestämning av utgångspriser. Vi är 

övertygade om att de skulle tjäna på att arbeta mer i lag. Då minskar även risken för 

konkurrens inom kontoret.  

 

6.2 Avslutande ord 
Med anledning av de slutsatser vi har dragit i föregående avsnitt vill vi säga att vi för 

tillfället förespråkar att arbeta med en provisionspott. Fastighetsmäklarna motiverar 

varandra och är också säkra på att få en lön varje månad, hur mycket den är på är 

däremot svårt att veta. Därför tycker vi också att ägarna borde erbjuda sina anställda en 

viss garantilön, så att de åtminstone har en säker inkomstkälla varje månad. Överstiger 

provisionen den garanterade lönen får fastighetsmäklarna så mycket som provisionen är 

på. Vid sämre månader är det då viktigt att ägarna till kontoren har gjort en budget, så 

att de vet att de klarar sig. Vi anser därför att det är viktigt att fastighetsmäklarbranschen 

inom en snar framtid tar en gemensam diskussion kring lönesättningen och att de vågar 

se möjligheterna i att göra förändringar.  

 

Arbetet i sin helhet har varit ett motiverande arbete där vi har fått lära oss mycket nytt 

om branschen och hur en liten del av fastighetsmäklarna i Sverige ser på branschen och 

dess lönesättning. I efterhand är det lätt att vara självkritisk och vi känner att vi kunde 

ha gjort intervjufrågorna ännu mer preciserade. Vissa av frågorna känner vi också att de 

blev lite ledande och att de svarade ungefär som vi ville. 
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Något vi tycker att andra som skriver ett examensarbete inom fastighetsmäkleri bör 

tänka på är att komma igång tidigare på året, kanske redan runt jul. Ska 

fastighetsmäklare intervjuas eller svara på enkäter är det risk att de inte har tid för 

uppsatsskribenten på våren. Dels är det deras bästa tid på året och de har mycket att 

göra av den anledningen, dels ska de hjälpa kunder med deklarationer vilket också det 

tar tid.  

 

6.3 Förslag på vidare studier 
Inom ämnet fastighetsmäkleri finns hur många intressanta saker som helst och vi 

kommer nu att ge förslag på några tankar som dykt upp under det här arbetets gång och 

som vi ser är intressant att arbeta vidare med.  

 

Ett förslag är att studera ägarna på fastighetsmäklarkontoren. Är de kompetenta ledare 

eller bara fastighetsmäklare som gått vidare i sin karriär? Vi anser att 

ledarskapskompetensen kan saknas hos många ägare. Det kanske skulle vara bättre för 

företaget att anställa en chef som inte är fastighetsmäklare utan utbildad inom ledarskap 

istället. Det kanske skulle leda till förändringar i branschen som skulle utveckla yrket?  

 

Ett annat förslag är att studera hur det kommer sig att fastighetsmäklaryrket sett så lika 

ut i många år. Varför sker ingen förändring? Den största förändring som skett de senaste 

åren är kanske att objekten numer finns på Internet. Är branschen beredd på en 

förändring från en livsstil till ett vanligt arbete? 

 

Det skulle även vara intressant att titta på större företag i en storstad i Sverige och se om 

det blir ett liknande resultat, då vi nästan enbart har intervjuat personer från mindre 

företag i städer som inte hör till de tio största städerna i Sverige. Mindre företag för oss 

är ett företag med högst tio anställda. Då tycker vi att det skulle vara intressant om det 

gick att göra en anonym enkät för att se om fastighetsmäklarna svarade annorlunda, och 

inte enbart för att ge en positiv bild. 

 

När en förändring av Fastighetsmäklarlagen kommer skulle det också vara intressant att 

se vad det innebär för lönesättningen i branschen. Kommer det att bli som några av våra 
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intervjuade påstod, att det blir bonusar i samband med kringtjänsterna eller kommer det 

förändras på något annat sätt? 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 
 

INTERVJU 
 
 
Vad har du för form av lön? 
 
 Provision  Fast lön   

 
Skulle du arbeta kvar om du inte hade provisionslön? 
 
 Ja  Nej 

 
 
MOTIVATION 
 
Vad motiverar dig i ditt yrke? Vad är det som driver dig i ditt arbete? 
 
Vad är viktigast för dig? 

- Att utvecklas som människa och känna uppskattning? 
- Högre lön och finare kontor? 
- Varför? Hur tror du andra mäklare resonerar? 

 
Har du några uppsatta mål i ditt arbete? 

- Hur arbetar du för att nå dem? 
 
Känner du av konkurrens från dina medarbetare? Ex vid intag 
 
Har ditt yrke gett dig status i någon form? 

- Är det viktigt med status i ditt yrke anser du? 
- Vad tror du andra tycker? 

 
Hur vill du att andra ska uppfatta dig och ditt personliga varumärke? 
 
 
BALANS I LIVET 
 
Vad prioriterar du i livet just nu?  

- Hur ser du på familj, arbete och dig själv? Ger du de olika delarna lika mycket 
tid? Har du familj? Har du tid för den? Tycker familjen att du har tid för dem? 

- Tror du att du prioriterar samma sak om låt säga tio år? 
 
Hur länge tänker du arbeta som fastighetsmäklare? 

 



GRUPPUTVECKLING 
 
Är det vanligt att ni arbetar i lag?  

- På vilket sätt?  
- Tror du att det skulle vara möjligt att arbeta mer i lag? 
- Får alla komma till tals eller är det någon som hamnar utanför? 

 
Spelar ”lagandan” någon roll för dig?  

- Skulle du prestera bättre om ni hade bättre sammanhållning än vad ni har 
idag? 

 
Arbetar ni mycket med teambuilding?  

- Skulle du vilja att ni arbetar mer med det? 
 
Känner du att det finns någon inom företaget som du kan ty dig till och få stöd 
ifrån?  
 
Känner du några krav från din arbetsgivare?  

- Är de tydliga och rimliga? 
 
Känner du att du är delaktig och har inflytande i ditt arbete? 
 
 
LÖN 
 
Vad anser du om provisionslön? 
 
Tror du att det skulle vara möjligt att arbeta utan provisionslön som 
fastighetsmäklare? 
 
Hur ser du på lönerna i branschen sett ur ett framtidsperspektiv? 

- 5 år? 
- 10 år? 

 
 
TILL ÄGAREN 
 
Kan du tänka dig att förändra till så att ingen får provisionslön utan ”vanlig” lön 
istället? 

- Tror du arbetsklimatet skulle förändras i så fall?  
- Vad tror du de anställda skulle tycka? 

 
Låter du dina anställda vara med vid förändringar i företaget? 

- Får de säga sin mening? 
 
Är dina anställda tävlingsinriktade? 

- Måste man vara det som fastighetsmäklare?

 



När du nyanställer fastighetsmäklare, tänker du då på att den nya ska passa in i 
gänget? 

- Tänker du på att den nyanställde ska kunna samarbeta? 
 
Har dina anställda inflytande över sin arbetssituation? 
 
Gör ni saker tillsammans med era anställda? Personalträffar? Personalfester? 
 
Vad gör du för att dina anställda ska stanna hos dig som arbetsgivare? 
 
 

 

 


