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FÖRORD 

Arbetet av denna rapport har varit roligt och lärorikt då vi fått möjlighet att besöka de största 

fastighetsmäklarkontoren i Gävle. Vi har fått en förståelse för vad organisationskultur är och 

hur vi kan ha nytta av det i vår framtida karriär. Först och främst vill vi tacka de företag som 

ställde upp på våra intervjuer då de visade ett stort engagemang och intresse inom ämnet. 

Trots längre intervjuer än planerat blev samtalen mycket trevliga och givande. Vi vill även 

tacka vår handledare Lars Steiner som introducerade oss för ämnet organisationskultur. Vi är 

oerhört tacksamma över den feedback och de tips vi fått under skrivandets gång. Slutligen vill 

vi även rikta ett tack till de som opponerat på vårt arbete under delseminarierna.  
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ABSTRACT 

Titel: Organisationskulturens roll i fastighetsmäklarföretag – en studie om olika kulturs- och 

motivationsfaktorers påverkan inom fastighetsmäklarföretag i Gävle. 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi  

Författare: Malin Enlund och Katarina Lundblad 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2011 – 05  

Syfte: Vi har valt att studera organisationskulturen hos fastighetsmäklarföretag i Gävle. Vi 

ville skapa en förståelse för hur företagen kunde arbeta med organisationsskulturen för att 

bidra till en högre motivation hos personer verksamma i mäklarbranschen. Syftet med detta 

examensarbete var därför att lyfta fram ett antal faktorer inom organisationskulturen som 

påverkar arbetsmotivationen hos fastighetsmäklare i Gävle.  

Metod: En kvalitativ forskningsmetod valdes på grund av att organisationskultur är något 

abstrakt och som snarare ska upplevas än mätas. Primärdata samlades in genom kvalitativa 

intervjuer samt deltagande observation och sekundärdatan samlades in genom artikelsökning 

samt litteratursökning. Vi har bearbetat vår data genom meningskategorisering och 

meningskoncentrering. Detta för att sammanfatta och få fram det mest väsentliga från 

intervjuerna. Därefter har empirin jämförts samt analyserats med redan nämnd samt för 

uppsatsen ny teori. Vi har slutligen skapat en organisationskultursmodell anpassad efter 

fastighetsmäklarbranschen i Gävle. 

Resultat & slutsats: De viktigaste faktorerna för att skapa en god organisationskultur är: god 

gemenskap, bra ledarskap, ”frihet under ansvar” och rätt utrustade lokaler. Edgar Scheins 

grundläggande antaganden, som framförs i teoriavsnittet, ska enligt vår mening   rotas centralt 

hos huvudkontoret medan de gemensamma värderingarna och artefakterna växer fram på det 

lokala kontoret.  

Förslag till fortsatt forskning: Om studien inte hade varit begränsad till sin natur hade det 

varit intressant att i ett nästa steg studera organisationskulturen även i andra städer så att en 

jämförelse städerna emellan skulle kunna urskönjas. Det skulle vara intressant att se vilka 

likheter och skillnader som existerar på fastighetsmäklarkontoren runtom i Sverige. 

Uppsatsens bidrag: Studiens resultat kan vara till nytta för ledning på dels det lokala 

fastighetsmäklarkontoret samt huvudkontoret och dels för de centrala branschorganisationerna 

– Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet samt Fastighetsmäklarnämnden. 

Nyckelord: Fastighetsmäklare, organisationskultur, service management, motivation, 

tjänsteföretag  
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ABSTRACT 

Title: The role of organizational culture in real estate firms – a study about the influence 

different culture- and motivation factors has in real estate firms in Gävle. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Malin Enlund and Katarina Lundblad  

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2011 – 05 

Aim: We chose to study the organizational culture in real estate firms in Gävle. We wanted to 

create an understanding of how companies could work with organizational culture to 

contribute a higher motivation for the real estate agents. The purpose of this study was to 

highlight a number of factors within the organizational culture that influence the motivations 

for the real estate agents in Gävle. 

Method: A qualitative research method was chosen because organizational culture is 

something abstract.  Our primary data were gathered through qualitative interviews and 

participant observations. The secondary data were gathered by searching for articles and 

literature. Our data has been processed by categorize the empirical data and concentrating the 

answers from the interviews. We did that to summarize and only bring out the essential 

content of the interviews. The empirical data was compared and analyzed with already 

mentioned theory and new theory in the study. At last we created a model within the 

organizational culture adapted to the real estate firms in Gävle. 

Result & Conclusions: The most important factors that emerged from this study is: good 

fellowship, good leadership, “freedom with responsibility” and well planned offices. The 

basic assumptions shall be rooted at the headquarters, while the common values and artifacts 

are emerging in the local office 

Suggestions for future research: If the study hadn’t been limited by its very nature it would 

have been interesting to study the organizational culture in other cities as well. A comparison 

between the cities would then be possible. It would be interesting to see similarities and 

differences in the real estate firms around Sweden.  

Contribution of the thesis: The results of the study may be useful for the owner at the local 

office, headquarters and for the common organizations – Mäklarsamfundet, 

Fastighetsmäklarförbundet and Fastighetsmäklarnämnden. 

Key words: Real estate agent, organizational culture, service management, motivation, 

service firms.  
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1 INTRODUKTION 

Introduktionskapitlet inleds med en kortfattad bild av forskningsområdet genom en diskussion 

om varför vi valt det specifika ämnet samt vad vi vill uppnå med arbetet. Efter detta återges 

bakgrund, problemformulering och syfte. Därefter följer uppsatsens avgränsningar samt en 

överblick över hur uppsatsen är disponerad. 

1.1 INLEDNING 

Denna uppsats kommer att behandla organisationskulturens roll i fastighetsmäklarföretag 

placerade i Gävle. Det finns sedan tidigare ett flertal studier inriktade på andra former av 

tjänsteföretag och anledningen till varför vi valt att skriva om organisationskultur är för att vi 

sett att det saknas tidigare forskning inom fastighetsmäklarföretag. Målet med denna studie är 

främst att se hur fastighetsmäklare kan arbeta med kulturen i organisationen för att få en god 

arbetsmiljö. Vi vill således skapa förståelse för hur företagen kan arbeta med 

organisationsskulturen för att bidra till en högre motivation hos personer verksamma i 

mäklarbranschen. Slutligen kartläggs olika faktorer för att skapa en 

organisationskultursmodell anpassad efter fastighetsmäklarbranschen i Gävle.  

1.2 BAKGRUND 

Vad är egentligen en fastighetsmäklare? I Fastighetsmäklarlagens 1§ beskrivs 

fastighetsmäklare såsom ”Fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av 

fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende 

lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter”.
1

 I dag finns det 6 589 registrerade 

fastighetsmäklare i Sverige, samtidigt som det har avregistrerats mellan ca 980 – 1180 

fastighetsmäklare de senaste två åren.
2
 På grund av denna omsättning av mäklare anser vi att 

det är intressant att fundera över hur organisationskulturen påverkar arbetsmotivationen hos 

verksamma fastighetsmäklare.  

Fastighetsmäklarföretag tillhör tjänstesektorn då mäklartjänsten präglas av att både vara 

enskild och immateriell i sin karaktär. Fastighetsmäklaren har till uppdrag att sälja in sin 

personliga mäklartjänst med målsättningen att etablera en långvarig relation med kunden. 

Service Management är ett allt vanligare angreppssätt inom tjänstesektorn och med det menas 

                                                             
1 Melin, Kilander (2007) s. 37 
2 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_statistik_110228.pdf, 2011-04-05, 10:07 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_statistik_110228.pdf
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samordnad styrning och ledning av ett antal servicetjänster. Service Management kan delas 

upp i två begrepp – service och management. Ett nyckelord för enskilda mäklarkontor är 

service, vilket kan definieras som en social process mellan människor, och management 

beskrivs vidare som förmågan att styra de sociala processerna.
3
 I serviceprocessen finns det 

två behov som ska uppnås, dels individuell motivation och frihet för den enskilde mäklaren 

och dels frihet på lokal nivå som ledningen bör sörja för. Arbetsmotivation hos de anställda i 

organisationen är därför särskilt viktigt i företag präglade av service. Personalen är direkt 

involverad i mäklartjänstens kvalitet eftersom det kunden blir erbjuden är ett resultat av vad 

mäklarna presterar när tjänsten levereras. En viktig del i management är att identifiera de 

faktorer som gör att servicen fungerar samt att utforma medel att kontrollera och vidmakthålla 

dessa faktorer. Ett effektivt servicesystem är därför nödvändigt för att uppnå struktur. En 

vägledande princip för detta är den vikt ledningen i organisationen väljer att tillskriva 

värderingar, normer och kultur.  

Särskilt stor vikt har kulturen inom tjänsteorganisationer då de ses som kulturellt orienterade 

och styrda.
4
 Med kultur menas allt från “the feeling in the organization”, till ”the rules of the 

game” eller ”how things are done around here”
5
. Den kulturella ansatsen har i själva verket 

blivit så betydande att den numera ses som ett centralt begrepp i organisationsteorin, där 

kulturen benämns organisationskultur. En vanlig syn på organisationskultur är att den är 

enhetlig och att det handlar om något som är gemensamt för hela organisationen. Edgar H. 

Schein, professor inom management
6

, är en av många som har forskat inom 

organisationskultur. Hans definition från 1988  användss ofta och används än idag av forskare 

som studerat ämnet
7
. Definitionen diskuteras vidare i teoriavsnittet.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Det vi har frågat oss är hur mycket mäklarna egentligen vet om organisationsskultur och dess 

betydelse i fastighetsmäklarföretag. Den uppfattning vi har fått är att många inte 

uppmärksammat detta på sina kontor och av den anledningen vill vi därför ta reda på hur 

mycket mäklare känner till. Vi anser att organisationskulturen borde kunna tillämpas inom 

mäklaryrket då det är ett tjänsteföretag som är beroende av motiverade mäklare. Studien 

kommer även att undersöka vilka förändringar som kan göras inom organisationskulturen på 

                                                             
3 Normann (2000), s. 58 
4
 Ibid. s. 194 

5 Wilson (1997), s. 88 
6 http://mitsloan.mit.edu/faculty/detail.php?in_spseqno=SP000121&co_list=F, 2011-05-31 kl. 12.44 
7 http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=182&Base=1&MenuID=231, 2011-05-31 kl. 12.47 

http://mitsloan.mit.edu/faculty/detail.php?in_spseqno=SP000121&co_list=F
http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=182&Base=1&MenuID=231
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ett enskilt fastighetsmäklarkontor samt om dessa förändringar kan gynna mäklarföretaget och 

bidra till en ökad arbetsmotivation hos den enskilde mäklaren.  

Den uppfattning vi har fått är att den arbetande fastighetsmäklaren ser sitt arbete som en 

livsstil på grund av att arbetet ofta får följa med hem efter kontorstid, något vi tror kan bidra 

till minskad arbetsmotivation och stress. Ett annat exempel på varför vi ser mäklaryrket som 

en livsstil är det faktum att mäklaren kan träffa kunder när som helst och av den anledningen 

alltid måste vara medveten om hur denne ska agera och bete sig.  

Idag är fastighetsmäklarkontor, enligt vår mening, starkt fokuserade på att uppnå 

försäljningsmål och mindre på mäklarens personliga utveckling. Trots de tio praktikveckorna 

och den löpande fortbildningen tror vi att det krävs mer tid till personlig utveckling och 

gruppaktiviteter för att organisationskulturen skall kunna etableras och bli stark. Detta i form 

av exempelvis personliga samtal, tilldelade handledare, teamwork etc. På en bra arbetsplats är 

det viktigt att den anställde trivs i gruppen, men på grund av den enskilda provisionen tror vi 

att mäklarnas teamwork inte är så etablerat. 

Fastighetsmäklare är ett individuellt yrke. Detta beror mycket på den provisionslön som 

förekommer på de flesta kontor. Vi studenter hör ofta om den bristande tryggheten när det 

gäller sociala trygghetssystem, som exempelvis avsaknaden av pension och 

semesterersättning. Skulle mäklaren känna mer trygghet om dessa sociala trygghetssystem var 

standard på alla kontor, och hade detta gynnat organisationskulturen? 

Med bakgrund av denna problemdiskussion vill vi att denna studie ska besvara följande 

frågor: 

 Vad motiverar en mäklare till att arbeta? 

 Skulle sociala trygghetssystem bidra till ökad motivation och bättre 

organisationskultur? 

 Vilken påverkan har gruppen för den enskilde mäklarens motivation? 

 Vad kan den enskilde individen bidra med för att stärka kulturen på kontoret? 

 Hur kan man i en ledande position bidra till en bättre organisationskultur? 

 Vilka faktorer inom organisationskulturen är de mest centrala för mäklarföretag? 
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1.4 SYFTE 

Syftet med denna rapport är att lyfta fram ett antal faktorer inom organisationskulturen som 

påverkar arbetsmotivationen hos fastighetsmäklare placerade i Gävle.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att avgränsa oss till Gävles fastighetsmäklarföretag och då till de företag som är 

fyra medarbetare eller fler. Detta på grund av att vi anser att organisationskulturen inte kan ha 

en väsentlig betydelse för företag med färre anställda än fyra. Vid en till tre medarbetare tror 

vi att det är vänskapen och personligheten som istället styr. Vi valde att begränsa oss till 

Gävle av två anledningar. Den första anledningen var att mäklarföretagen i Gävle tycks 

fungera bra, men att de inte tycks vara medvetna om organisationskulturens betydelse och det 

är då intressant att se vilka faktorer som undermedvetet har en påverkan på arbetsmiljön. Den 

andra anledningen var på grund av att rapporten är begränsad till sin natur. Bättre Ytterligare 

städer skulle innebära fler analyser vars resultat inte skulle innebära en bättre kunskap än den 

vi får genom att studera Gävle. Genom att fokusera på en stad kan vi istället göra en djupare 

analys och komma fram till ett resultat gällande den större delen av Gävles fastighetsmarknad. 

Det vi vill lägga vikt vid är inte hur kunden uppfattar en fastighetsmäklare, utan hur den 

enskilde fastighetsmäklaren själv uppfattar mäklarföretaget och dess kultur. 

1.6 DISPOSITION   

Denna rapport är indelad i 7 kapitel – introduktion, metod, teori, empiri, analys, slutsats samt 

avslutning. I början av varje kapitel finns en kort förklaring till avsnittet. Efter introduktionen 

ovan kommer de metodologiska diskussionerna, hur vi gått tillväga i vår empiri samt en 

kritisk granskning av metoden. I det tredje kapitlet kommer de teoretiska resonemangen. 

Detta kapitel har vi delat in i två olika delar – först en beskrivning av fastighetsmäklarens 

yrke och sedan en teori om organisationskultur. Därefter följer avsnittet empiri – här återfinns 

ett sammanfattat resultat från våra intervjuer. I kapitel fem analyserar vi empirin, här kopplas 

både ny och redan nämnd teori till empirin. I kapitel sex sammanfattar vi våra resultat och 

presenterar våra slutsatser samt en sammanfattande figur. Det sjunde avsnittet består av en 

avslutning där vi gör en kritisk granskning av arbetet, förklarar vad denna studie kan bidra 

med och hur man skulle kunna utveckla och fortsätta med studien.  
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2 METOD 

Det här avsnittet kommer behandla hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. 

Avsnittet börjar med val av metod. Därefter kommer vår datainsamling där 

primärdatainsamlingen återges och sedan berättar vi om hur vi fick fram uppsatsens 

bakomliggande teori, dvs. sekundärdatan. Till sist återfinns bearbetning av data samt en 

kritisk granskning av metoden. 

2.1 VAL AV METOD 

Undersökningen baseras på Scheins organisationskulturteori. Organisationskultur är abstrakt 

då teorin inte kan mätas utan istället bör upplevas. Av den anledningen anser vi att ett 

kvalitativt tillvägagångssätt passar undersökningen bra. En kvalitativ metod anses som en 

kunskapskälla på grund av att den man intervjuar berättar vad han/hon tycker är viktigt. Den 

kvalitativa metoden går ut på att skapa en djupare förståelse för den man intervjuar. Vi 

kommer av den anledningen att arbeta fenomenologiskt – dvs.  försöka se saker och ting ur 

intervjupersonens synvinkel.8 Vid våra intervjuer med olika mäklare och chefer använder vi 

oss av ostrukturerade frågor. Ostrukturerade frågor är sådana frågor där intervjuaren inte styr 

respondenten, utan frågorna fungerar så att den intervjuade får möjlighet att själv forma 

svaren utifrån sin egen vilja.
9
 

En annan metod som kommer att användas är deltagande observation, detta för att även se den 

miljö och arbetsplats den intervjuade förklarar. Det görs för att få en djupare förståelse för den 

intervjuades svar och även för att försöka tyda om det är något som den intervjuade inte tagit 

upp i sitt svar.  

2.2 DATAINSAMLING 

2.2.1 PRIMÄRDATA 

Kvalitativa intervjuer 

Vanligen i en kvalitativ intervju utgår forskaren utifrån olika teman som intervjun ska följa. 10 

I vårt fall följde vi huvudsakligen de tre olika nivåer av organisationskultur som återfinns i 

Scheins organisationskultursteori – artefakter, gemensamma värderingar och grundläggande 

                                                             
8 Bryman, Alan (2011), s. 58f, 67 
9 Ibid, s. 58 
10 Ibid, s. 59 
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antaganden. Vi ställde även inledande frågor, frågor om motivation samt en avslutande fråga 

för att sammanfatta intervjun. Vid kvalitativa intervjuer använder man sig ofta av 

ostrukturerade frågor, dock riskerar svaren ibland att bli lite fylliga och intervjupersonen 

börjar även ofta tala om saker som inte direkt har med intervjuns ämnesområde att göra. Detta 

kan dock ändå vara väsentligt då det kan framkomma vad intervjupersonen tycker är viktigt. 

Genom att ställa ostrukturerade frågor kan intervjuaren få respondenten att berätta om saker 

som han/hon kanske inte berättat annars. Den intervjuade känner sig då tryggare genom att 

denne får berätta och rikta svaret efter eget huvud.11 För att inte låta intervjupersonen sväva 

iväg allt för mycket konstruerade vi i förväg en intervjuguide med frågor anpassade efter 

studiens underliggande teori. Dessa frågor fungerade som en mall för att intervjun i viss mån 

skulle hålla sig inom ämnet.12 En öppen diskussion fördes på samtliga intervjuer, vilket bidrog 

till en naturlig följd på frågorna samt eventuella följdfrågor. På grund av att öppna frågor 

ställdes anpassades inte alla frågor efter teorin. Frågorna ställdes så att respondenterna fick 

svara utifrån deras preferenser och därefter analyserades svaren i förhållande till teorin. För 

att lättare kunna komma ihåg intervjuerna och i och med det även kunna utföra en mer 

trovärdig analys spelades intervjuerna in. 

Vid valet av vilka som skulle intervjuas utgick vi från vår avgränsning, vilket ledde fram till 

fem företag. De största kontoren hade elva anställda och det minsta fem anställda. Med 

anställd menas både mäklare, assistent och chef. Vi skickade mailförfrågningar till samtliga 

personer på kontoren anpassade efter vår begränsning i hopp om att få göra intervjuer med 

dem. Vi skickade ut dessa förfrågningar till samtliga medarbetare på de fem kontoren, vilket 

motsvarade 40 stycken. Av dessa 40 svarade 13 stycken, varav sju stycken som tackade ja till 

en besöksintervju. På grund av den låga svarsfrekvensen skickade vi ut ännu en förfrågan till 

de återstående 33 stycken om de istället kunde svara på frågorna via mail. Endast en valde att 

besvara frågorna på det sättet.  

Vi valde att genomföra anonyma intervjuer för att intervjupersonerna skulle våga vara ärliga i 

sina svar. På ett kontor intervjuades en mäklare, dock kom chefen med åsikter och svar på 

vissa frågor under intervjuns gång. På det andra företaget gjordes en intervju med en mäklare, 

samt vissa frågor som den anställde inte kunde svara på ställdes till franchisetagaren. Ännu en 

anställd på det kontoret svarade på vissa av frågorna via mail. Svaren från dessa anställda 

studerades sedan för att finna eventuella likheter och/eller skillnader mellan hur de anställda 

                                                             
11 Bryman, Alan (2011), s. 59 
12 Bilaga 1. 
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uppfattar kulturen på kontoret. Svaren hade dock ingen väsentlig skillnad. På två av de 

återstående kontoren, alltså kontor tre och fyra, intervjuades endast cheferna men även på ett 

av de två kontoren fanns det ett engagemang från anställda att få fram deras åsikter under 

intervjun. På det femte kontoret intervjuades en chef samt en anställd. Vardera intervju varade 

mellan 50 minuter till 2 timmar. 

Deltagande observation 

Inom den kvalitativa forskningen är deltagande observation en känd och mycket använd 

metod. Den deltagande observationen innebär att forskaren själv får uppleva miljön och 

organisationen som intervjupersonen själv lever i.13 Deltagande observation tillämpades vid 

intervjuerna då omgivningen och kontoret som den intervjuade fastighetsmäklaren eller 

franchisetagaren arbetar i studerades. Vi har studerat hur de sitter i förhållande till varandra, 

hur miljön de arbetar i är och vilka faktorer inom organisationskulturen som skulle kunna 

påverka en positiv alternativt negativ kultur. Den deltagande observationen kommer inte att 

analyseras utan främst användes den som ett hjälpmedel för att tolka och analysera de 

kvalitativa intervjuerna. 

2.2.2 SEKUNDÄRDATA 

För insamlingen av vår teori utgick vi från det ämne vi ville undersöka – organisationskultur. 

För att hitta relevant information för studien bör ett effektivt sökord hittas, ett nyckelord, som 

studien bygger på. 14  I huvudsak användes tre nyckelord; organizational culture, service 

management och motivation.  

Vi sökte information genom böcker samt genom databasen Emerald 

(www.emeraldinsight.com) där dessa sökord användes. Därefter fann vi att Edgar Schein var 

den vi ville bygga vår teori på och använde då även honom som ett huvudsakligt sökord.  

2.3 BEARBETNING AV DATA 

Vid våra intervjuer var intervjuguiden kategoriserad i 6 olika kategorier för att lättare kunna 

analyseras i förhållande till teorin. När intervjuerna presenterades har de även analyserats 

utifrån de olika kategorierna. Denna metod, den s.k. meningskategoriseringen
15

, används 

inom forskningen ofta för att forskaren ska kunna reducera vissa svar och lyfta fram det 

väsentliga. Intervjun kodas i olika kategorier för att lättare kunna strukturera svaren.  Enligt 

                                                             
13 Bryman, Alan (2011), s. 58 
14 Eriksson (2006), s. 95 
15 Kvale (1997), s. 174 

http://www.emeraldinsight.com/
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metoden sammanställs också svaren ofta i en figur, vilket varit vårt mål. Ännu en metod har 

använts för bearbetningen av data – meningskoncentrering. När sammanställningen av svaren 

från intervjupersonerna gjordes använde vi oss av denna metod på grund av att svaren där 

formuleras om från intervjupersonerna så det blir mer koncisa. Svaren förkortas så endast det 

väsentliga återstår.16 Detta bearbetningssätt ansågs bäst lämpat då den kvalitativa intervjun 

innebär långa svar som inte alltid håller sig till huvudämnet. Även en sammanfattande modell 

med bakgrund av den underliggande teorin samt vår empiri presenterades i slutsatsen. 

2.4 KRITISK GRANSKNING AV METODEN 

För att undersökningen skall vara vetenskaplig förutsätts det att validiteten och reliabiliteten 

är god. Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas.
17

 I detta fall 

avser det intervjufrågorna samt vår förmåga att observera omgivningen. Intervjufrågorna har 

konstruerats efter teorin och av den anledningen anser vi att dem är valida. Att vi spelade in 

samt transkriberade intervjuerna talar för att även dessa är valida. Den deltagande 

observationen kan vara kritisk i det avseendet att den inte återges på ett enkelt och 

överskådligt sätt. Vår tanke är att läsaren skall se kontoret framför sig när denne läser, trots att 

denne inte deltagit i den deltagande observationen. I skrivandet för att återge observationen 

har vi därför haft detta i åtanke. Att ständigt kontrollera om rapporten utgår ifrån sitt syfte 

leder också till god validitet, vilket vi också har gjort och av den anledningen anser vi studien 

vara valid. 

Reliabilitet innebär vidare att en undersökning är korrekt utförd och fri från systematiska 

felvariationer.
18

 Med tanke på de förutsättningar som givits oss samt enligt de begränsningar 

vi åsatt anser vi oss ha tillfrågat tillräckligt många företag. För att få en tydligare och ett mer 

reliabelt underlag hade vi möjligen kunnat tillfråga fler inom företagen. Om vi hade tillfrågat 

fler hade en statistisk skillnad mellan mäklare, anställda och assistenter/övrig personal 

möjligen kunnat identifieras. När vi sedan har återgivit intervjuerna har vi tillämpat 

meningskoncentrering som vi menar representerar den omfattning som vi i denna studie har 

råd med. Reliabiliteten i denna studie anser vi därmed vara god. 

 

                                                             
16 Kvale (1997), s. 174 
17 Eriksson (2006), s. 60f  
18 Ibid, s. 61  
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3 TEORI 

Teorin i denna rapport är indelad i två olika avsnitt. För att förstå organisationskulturens 

roll i fastighetsmäklarbranschen innehåller den första delen av teorin en allmän information 

om fastighetsmäklaryrket. Den andra delen innehåller rapportens huvudsakliga teori – 

organisationskultur. Denna del är uppbyggd av service manegement – som är en inledning på 

hur fastighetsmäklarföretag kan betraktas som ett tjänsteföretag. Därefter återfinns Scheins 

definition och teori, då Schein var den som grundade begreppet organisationskultur. Slutligen 

nämns även Herzbergs arbetsmotivationsteori, då den hjälper till att förklara vad som 

motiverar en fastighetsmäklare samt inger en förståelse för motivationens påverkan inom 

organisationskulturen. 

3.1 ALLMÄNT OM MÄKLARYRKET 

3.1.1 FASTIGHETSMÄKLARENS YRKE 

En fastighetsmäklare arbetar som en säljare, både för sin tjänst gentemot uppdragsgivaren och 

för försäljningsobjektet gentemot kunderna. En mäklare arbetar med en försäljning under en 

lång tid – från första samtalet med kunden fram tills det är dags att deklarera.  

Det första steget i försäljningsprocessen är att hitta kunder som vill sälja sin bostad. Detta kan 

göras på många sätt – genom att lappa (skicka ut information om dig som mäklare), ringa runt 

till potentiella säljare samt genom rekommendationer från kollegor, vänner eller tidigare 

kunder. Detta gör mäklaren för att boka in ett första möte med kunden, ett så kallat intag. På 

intaget gör mäklaren en värdering av bostaden samt marknadsför sig själv och företaget för att 

få vara den som har hand om försäljningen. Redan i detta stadium har mäklaren samlat på sig 

information om tidigare försäljningar i området och annan väsentlig information för kunden 

och för försäljningen. Därefter skrivs förhoppningsvis ett förmedlingsuppdrag mellan mäklare 

och uppdragsgivare. Nästa steg är sedan att samla all information och göra en 

objektsbeskrivning för marknadsföringen av bostaden samt ringa runt till potentiella köpare 

som fastighetsmäklaren redan känner till. Efter det kommer den viktigaste delen för både 

mäklaren och för försäljningen – visningen. Här samlas potentiella köpare men även 

potentiella säljare. Mäklaren bör här agera säljare för sin tjänst och ta vara på detta tillfälle för 

att sedan kunna göra ytterligare affärer. Efter visningen sätts budgivningen igång. Denna bit 

kan anses som den viktigaste delen för säljaren som vill ha så mycket betalt som möjligt för 
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bostaden. Mäklaren måste vara ständigt kontaktbar för att inte missa en potentiell köpare, men 

även en potentiell säljare. Efter budgivningen är avslutad sker en kontraktskrivning där 

mäklaren är ansvarig för att alla papper är korrekt utförda och att allt går rätt till. Ett avtalat 

datum för tillträde bestäms och mäklaren har då hand om utförandet av de papper som ska 

skrivas på för att köpeskillingen ska bli säljaren tillhanda. Detta gör mäklaren i samarbete 

med köparens bank som då överför köpeskillingen till säljarens konto. Efter detta hoppas 

mäklaren på att inga problem ska uppstå parterna emellan och har sedan fortsatt kontakt med 

säljaren för att hjälpa till att beräkna den eventuella vinstskatten vid nästa deklaration. Alla 

försäljningar utförs dock inte lika smärtfritt utan det kan uppkomma tvister mellan köpare och 

säljare där mäklaren då ska agera mellanman för att lösa dessa. Om mäklaren inte lyckas lösa 

tvisten kan denne vända sig till de olika branschorganisationerna. 

3.1.2 BRANSCHORGANISATIONER  

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som prövar ansökningar om 

registrering för fastighetsmäklare, utövar tillsyn över redan registrerade mäklare, främjar 

utvecklingen av god fastighetsmäklarsed samt informerar såväl fastighetsmäklare som 

konsumenter om god fastighetsmäklarsed. De ansvarar även för innehållet i 

Fastighetsmäklarlagen (FML). FMN vänder sig således till både fastighetsmäklare och 

konsumenter i fastighetsaffärer, dvs. säljare, köpare och spekulanter. Detta är något som även 

framhävs i deras vision som lyder ”Trygga spekulanter och nöjda parter”.
19

 

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är de två branschorganisationer som 

finns för fastighetsmäklare i Sverige idag. Mäklarsamfundet är den största organisationen då 

över 70 % av mäklarkåren är anslutna dit. 
20

 FMF, den andra av dem två 

branschorganisationerna, har idag ca 1 100 medlemmar spridda över hela landet.
 21

 FMF:s 

medlemmar motsvarar inte de övriga procentenheterna eftersom det inte är något krav att vara 

medlem i en branschorganisation. Det främsta syftet för organisationerna är att företräda 

mäklarnas intressen i samhället samt för medlemmarna att de själva ska vara goda företrädare 

för mäklaryrket som profession. Externt arbetar de bland annat med att driva medlemmarnas 

intressefrågor, har kontakter med myndigheter, genomför analyser och utredningar samt 

ansvarar för massmediekontakter för att skapa en positiv image av fastighetsmäklaren. Internt 

arbetar de med att tillhandahålla service och tjänster såsom exempelvis juridisk service och 

                                                             
19 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1651 2011-04-06 kl. 10.56 
20 http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133 2011-04-06 kl. 11.20 
21 http://www.fmf.se/fmf.html 2011-04-06 kl. 14.29 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1651
http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133
http://www.fmf.se/fmf.html
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utbildning, de ger även ut medlemstidningar – Mäklarsamfundet ger ut ”Fastighetsmäklaren
”22

 

och FMF ger ut tidningen ”AktivMäklare”
23

. Inom Mäklarsamfundet finns dessutom en 

ansvarsnämnd, disciplinnämnd och auktorisationsnämnd och de bistår även med en 

kundombudsman som förser konsumenter med vägledning och information kring 

fastighetsmäklartjänsten och boendefrågor. 
24

 

3.1.3 FASTIGHETSMÄKLARLAGEN 

I Fastighetsmäklarlagen (FML) föreskrivs olika bestämmelser och regler kring en 

fastighetsförsäljning. Det nämns att en fastighetsmäklare yrkesmässigt förmedlar fastigheter 

samt övriga förmedlingsobjekt. Här i nämns även hur registreringen hos 

Fastighetsmäklarnämnden går till, vilka krav de ställer på en fastighetsmäklare samt hur en 

registrering kan återkallas. De lagar och regler som gäller för fastighetsmäklarens uppdrag 

beskrivs även de, t.ex. hur uppdragsavtalet ska vara uppfört, hur mäklaren ska iaktta god 

fastighetsmäklarsed, vad en fastighetsmäklare får och inte får göra etc. I 

Fastighetsmäklarlagens sista paragrafer föreskrivs mäklarens rätt till provision och 

kostnadsersättningar.
25

 

Den nuvarande Fastighetsmäklarlagen är från 1995, men från och med den 1 juli 2011 

fastställs en ny Fastighetsmäklarlag med vissa justeringar från den nuvarande. Den nya lagen 

säger bland annat att mäklaren måste föra anteckningar över sitt uppdrag, att 

objektsbeskrivningarna ska innehålla fler uppgifter, att mer information ska lämnas 

skriftligen, att mäklaren inte får förmedla en fastighet till sig själv eller från och till någon 

närstående, att mäklaren får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet så som 

tilläggstjänster, att preskriptionslagen tillämpas och att påföljderna vid ett tillsynsingripande 

utökas.
26

 

3.1.4 LÖNEMODELLER 

”Om inte annat har avtalats, skall fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent 

på köpeskillingen”, detta enligt 21§ FML
27

. Denna form av ersättning från säljaren benämns 

som provision och är mycket gammal då bruket kan spåras till antiken. Ersättningen beror 

                                                             
22 http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133 2011-04-06 kl. 11.20 
23 http://www.fmf.se/fmf.html 2011-04-06 kl. 14.29 
24

 http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133 2011-04-06 kl. 11.20 
25 Melin, Kilander (2007), passim 
26 http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/86/04/9d30a1d3.pdf, 2011-04-06, 14:20 
27 Melin, Kilander (2007), s. 275 

http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133
http://www.fmf.se/fmf.html
http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/86/04/9d30a1d3.pdf
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mycket av läget på fastighetsmarknaden såväl som mäklarens egen prestation och fallenhet 

för yrket.
28

  

På ersättningen som tillfaller mäklaren räknas 20 % av för moms. Därefter kan 

mäklarfirmorna fritt avgöra hur stor del av den återstående summan som tillfaller mäklaren 

respektive företaget/kontoret. Om de exempelvis väljer renodlad provision, vilken är den 

vanligaste formen för ersättning idag, tillfaller vanligtvis ca 20-30 % av den framräknade 

summan från ersättningen den ansvariga mäklaren
29

. En annan typ av provision är sådan som 

gemensamt av alla mäklarna på kontoret samlats in för att sedan fördelas till vardera mäklare 

på kontoret efter en viss procentsats, så kallad grupprovision.  

3.2 ORGANISATIONSKULTUR 

3.2.1 FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN SOM TJÄNSTEFÖRETAG 

Mäklaryrket präglas av personlig service och spetskompetens samt det personliga mötet och 

personkemin mellan mäklare och uppdragsgivare (säljare) och mellan mäklare och köpare. 

Det centrala för att mäklaren skall vara värdig motpartens förtroende ligger i att bekräfta 

dennes behov. Om mäklaren då kan erbjuda det kunden vill ha känner denne att mäklaren bryr 

sig om honom/henne och kan då känna förtroende för mäklaren. Charles H. Green förklarar 

detta som att ”people buy the relationship and pay for it in product”. Kunden väljer således 

den mäklare som de har störst förtroende för då mäklaryrket handlar mycket om att etablera 

en långvarig relation. 
30

 

Att etablera relationer är ett tydligt exempel på varför mäklaryrket och 

fastighetsmäklarbranschen tillhör tjänsteföretagen. Ett tjänsteföretag kännetecknas av 

immateriella tjänster framför materiella produkter. En immateriell tjänst kännetecknas av att 

den inte kan demonstreras eller säljas vidare, att köparen deltar i produktionen och att 

produktion och konsumtion sker samtidigt
31

. Detta resulterar i ett utbyte i form av upplevd 

tillfredsställelse, framför en faktisk produkt som när man köper en bil. Mäklaryrket kan vid en 

första anblick tyckas falla mellan dessa stolar. Det gäller här att skilja mellan mäklarens tjänst 

och kundens bostad. Mäklartjänsten är immateriell och kunden får då i gengäld upplevd 

tillfredsställelse i form av ett nytt boende. Det nya boendet är materiell i sin form då 

                                                             
28

 Jingryd, Segergren (2009), s.169 
29 Jingryd, Segergren (2009), s.169 
30 Green (2006), s. 25 
31 Wolvén (2000), s. 64 
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lägenheten eller huset är konkret och kan säljas vidare. En mäklare kan dock inte välja hur 

boendet ser ut, i vilket skick det är eller vart det är placerat. Det är kunden som står för det 

materiella boendet medan mäklaren representerar den immateriella mäklartjänsten genom att 

förmedla bostaden.  Det som i slutändan avgör vilken mäklare en kund väljer är hur tjänsten 

utformas samt dess image
32

. Varje mäklare formar och erbjuder sin personliga mäklartjänst. 

Hur väl en mäklare lyckas bekräfta motpartens behov och omvandla dessa till en passande 

tjänst för den aktuella kunden, är det som avgör om kunden väljer dig eller någon annan som 

mäklare. Fastighetsmäklarbranschen som helhet är således immateriell och kännetecknas av 

den enskilda mäklartjänsten.     

3.2.2 SERVICE MANAGEMENT 
Ett allt vanligare angreppssätt inom tjänstesektorn är begreppet Service Management och med 

det menas samordnad styrning och ledning av ett antal servicetjänster. Service är en social 

process människor emellan och management är förmågan att styra de sociala processerna
33

. 

Christian Grönroos, professor i tjänste- och relationsmarknadsföring som intresserade sig för 

tjänstekvalité i serviceorganisationer, var först att definiera begreppet och gjorde det enligt 

följande: Service Management is:(1) To understand the utility customers receive by 

consuming or using the offerings of the organization and how services alone or together with 

physical goods or other kinds of tangibles contribute to this utility, that is, to understand how 

total quality is perceived in customer relationships, and how it changes over time; (2) To 

understand how the organization (personnel, technology and physical resources, systems and 

customers) will be able to produce and deliver this utility or quality; (3) To understand how 

the organization should be developed and managed so that the intended utility or quality is 

achieved; and (4) To make the organization function so that this utility or quality is achieved 

and the objectives of the parties involved (the organization, the customers, other parties, the 

society, etc.) are met.
 34

 

Service Management kan med det sägas framhäva vikten av att ledningen har ett övergripande 

perspektiv över organisationen, att de anställda anammar kundfokus och innehar en 

helhetssyn, har fokus på kvalitet samt intern utveckling och förstärkning.
35

 Trots detta har 

serviceföretag en benägenhet att bland allmänheten uppfattats ha dåligt rykte och detta 

statusproblem påverkar möjligheterna att rekrytera skickliga och motiverade människor samt 

                                                             
32

 Wolvén (2000), s. 64f 
33 Normann (2000), s. 58 
34 Grönroos (1994), s. 5ff 
35 Ibid, s. 6f 
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att utveckla och vårda en kultur
36

. Serviceorganisationer tenderar med detta att vara mer 

känsliga för managementkvalitén än någon annan typ av organisation då tjänsten och dess 

image är organisationens levebröd
37

. Ett effektivt servicesystem är därför nödvändigt för att 

uppnå struktur och en vägledande princip för ett mer strukturerat system gäller den vikt 

ledningen väljer att tillskriva värderingar, normer och kultur.   

3.2.3 DEFINITIONEN AV ORGANISATIONSKULTUR 

För att förstå organisationskultur måste vi först och främst definiera vad som menas med 

kultur. Kultur, speciellt i olika organisationer, är en följd av människors samhörighet. Kultur 

kan ses som ett resultat av hur de anställda har samverkat under en längre tidsperiod. Kulturen 

är en del av människan och den påverkas av olika faktorer inom organisationen, så som hur 

arbetsmiljön är, hur en vanlig arbetsdag utspelar sig samt vad för teknologi som används inom 

organisationen. Kultur är svårt att beskriva av de som lever i den, den är dock lättare att 

observera objektivt.
38

 Den engelska antropologen Edward B. Taylor var den som först 

formulerade begreppet kultur år 1871: ”Den komplexa helhet, som omfattar kunskap, tro, 

konst, moral, lagar, seder och bruk, och alla andra former för förmåga och vanor som en 

människa tillägnar sig som samhällsmedborgare”
39

.  

För att sedan kunna definiera organisationskultur har vi valt att utgå från Edgar Scheins 

definition då hans teori är en av de mer använda inom området för organisationskultur. Hans 

definition lyder: 

”Organizational culture is the pattern of basic assumptions which a 

given group has invented, discovered, or developed in learning to cope 

with its problems of external adaption and internal integration, which 

have worked well enough to be considered valid, and, therefore, to be 

taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel 

in relation to those problems.”
40

 

Med denna definition menas att antagandena blivit grundläggande i organisationskulturen 

som en inlärningsprocess för de anställda i organisationen. Schein menar att essensen av 

                                                             
36 Normann (2000), s. 24 
37

 Grönroos (1991), s. 17ff 
38 Abrahamsson, Andersen (2005), s. 126f 
39 Bakka (2006), s.124 
40 Schein (1983), s. 1 
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kultur är kärnan för dessa antaganden. Denna kärna manifesteras som de värderingar och 

normer som är kända, besvarade och underhållna av de anställda – alltså av dem som befinner 

sig inom denna kultur. De använder sedan denna kärna och manifestationer för att göra olika 

val och agera på olika sätt. Dessa grundläggande antaganden anses vara den sanning som de 

anställda lever i, det behöver nödvändigtvis inte vara den verkliga sanningen, men det är deras 

sanning. Schein menar att den organisatoriska kulturen påverkar vad de anställda uppfattar, 

tänker och känner.
41

 För att analysera kulturen har Schein delat upp den i olika nivåer 

beroende på hur den manifesterar sig och hur väl den kan observeras. Dessa är artefakter, 

gemensamma värderingar och grundläggande antaganden. Dessa nivåer skildras i litteraturen 

ofta som ett isberg. Över vattenytan återfinns artefakter – dvs. den synliga nivån, medan 

gemensamma värderingar och grundläggande antaganden betraktas att ligga under vattenytan 

– dvs. de nivåer som inte är direkt observerbara.
42

   

 

Figur 1: Organisationskulturens olika nivåer presenterade i ett isberg. 

3.2.4 TRE OLIKA NIVÅER AV KULTUR 

Artefakter 

Artefakter är den del av kulturen som är mest synlig för utomstående och placeras i Scheins 

modell på den översta nivån. Denna nivå inkluderar alla sådana fenomen som du kan se, höra 

och känna när du besöker en organisation. Artefakter kan följaktligen vara det som människor 

säger, sättet man tilltalar varandra på i form av jargonger, skämt och slogans, människors 

beteenden i ritualer, gentemot varandra och kunder samt fysiska föremål såsom klädsel eller 

hur det ser ut på kontoret. Även rekryteringssystem och belöningssystem tillhör denna nivå. 

Artefakter är det synliga i kulturen och kan därför observeras. Trots detta är det svårt att tyda 

                                                             
41 Hatch, Cunliffe (2006),  s. 185 
42 Abrahamsson, Andersen (2005),  s. 128 
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vad orden, beteendena och föremålen faktiskt betyder. Tolkning av artefakter bör därför göras 

med försiktighet. Artefakterna är den nivå som ligger längst ifrån kulturens kärna. Att endast 

tolka dessa kan därför leda till en missvisande bild av den faktiska kulturen.
43

 

Kategori Exempel 

Verbala yttryck

  

Jargonger/ namn/ smeknamn 

Förklaringar/ teorier 

Historier/ myter/ legender/ hjältar/ skurkar 

Skrock/ rykten 

Humor/ skämt 

Metaforer/ ordspråk/ slogans 

Tal/ retorik/ vältalighet 

Mänskliga beteenden 

 

Ceremonier/ ritualer/ riter 

Möten/ partier 

Kommunikationsmönster 

Traditioner/ sociala rutiner 

Gester 

Lekar/ friluftsliv/ spel 

Straff/ belöningar 

Fysiska föremål 

 

Konst/ design/ logotyp 

Arkitektur/ inredning/ möblering 

Kläder/ klädkoder/ utseende/ kostym/ uniform 

Produkter/ utrustning/ verktyg 

Affischer/ fotografier/ minnessaker/ karikatyrer 

Skyltning 

Figur 2: Artefakter (Hatch (2006), s.189) 

Gemensamma värderingar 

Schein definierar denna nivå av kultur som företagets mål, deras ideal, normer, moralistiska 

principer osv.
44

 Här anges vad som är rätt och fel samt medför att de anställda och 

organisationen ska vara medvetna om hur de ska bete sig. Denna nivå är den företaget 

använder sig av när det gäller att ge riktlinjer för de anställdas beteende. De gemensamma 

värderingarna ses ofta som en följd av de grundläggande antagandena och beskriver de 

anställdas värderingar. Det finns dock inga direkta förklaringar till att de anställda i en 

                                                             
43 Schein (2010), s.23ff 
44 Schein (1988), s. 9 
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organisation ska följa sina egna värderingar eller företagets värderingar.
45

 När organisationens 

gemensamma värderingar utforskas måste forskaren sortera in organisationen i olika grupper 

beroende på vilken ställning de har. De indelningar som ska göras är (1) huruvida de 

överensstämmer med de grundläggande antagandena, (2) de som är en del av ideologin och 

(3) filosofin i företaget samt de som bara är ambitioner för framtiden. Ofta kan en 

organisations värderingar vara så abstrakta att de kan vara motsägelsefulla, t.ex. när ett 

företag påstår sig lägga ner lika mycket tanke och delaktighet på deras anställda som deras 

kunder, eller när de påstår sig ha bäst kvalité till lägst pris. En organisation gör oss ofta 

ovetande och fundersamma över dess värderingar. Organisationen lämnar oss även en viss 

förståelse över hur kulturen är men att vi inte riktigt kan få grepp om den då dess beteende är 

oförklarat. För att nå en djupare nivå av förståelse för kulturen måste vi då först få grepp om 

de grundläggande antagandena som är den sista nivån inom Scheins organisationskultur.
46

 

Grundläggande antaganden 

De grundläggande antagandena är för utomstående osynliga och tas av de anställda för givet 

då de undermedvetet ligger rotade. De grundläggande antagandena utgör enligt Schein 

kulturens kärna. Enligt honom är det i den psykologiska processen som kulturen har sin 

ultimata makt. Kulturen är således en hopsättning av grundläggande antaganden som 

definierar vad vi ska uppmärksamma, vad saker betyder, hur vi ska reagera rent känslomässigt 

på vad som pågår samt veta vilken typ av handling som erfordras för en viss given situation.  

Efter att vi utvecklat en integrerad uppsättning av sådana antaganden, exempelvis genom att 

skapa en ”mindmap”, kommer vi känna samhörighet med andra som delar samma uppsättning 

antaganden. Tvärtom då vi stöter ihop med en organisation som har helt skilda antaganden 

från oss kommer vi känna obehag och risken är då stor att vi inte kommer förstå vad som 

pågår och misstolka andras handlingar. Kulturen på denna nivå definierar således 

värderingarna och skapar med det en gruppidentitet och en stark självkänsla hos de anställda i 

organisationen. Man lär sig det ”rätta” sättet att tänka, känna och uppfatta saker och ting.
47

 

För att kunna beskriva de grundläggande antagandena använder Schein nedanstående 

dimensioner. Han menar att organisationer skiljer sig åt med hänsyn till dessa sju.
 48
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 Abrahamsson, Andersen (2005) s. 127 
46 Schein (2010), s. 27 
47 Ibid, s.27ff 
48 Schein (1988), s. 10, table 2  
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1. Organisation och omvärld – Uppfattar organisationen sig själva som dominerande, 

underlägsna, harmoniska eller nischsökande?  

2. Mänsklig aktivitet/människans handlingar – Ligger det i människans natur att vara 

aktiv eller passiv? Rationell eller irrationell?  

3. Verklighet och sanning – Hur kommer organisationen fram till vad som är sant eller 

falskt? Sker detta på tradition, diskussion, testning eller att man lyssnar på ledaren? 

4. Tiden – Är organisationen dåtids-, nutids- eller framtidsorienterad? Är tiden begränsad 

eller inte? Görs det en sak i taget eller flera samtidigt? 

5. Den mänskliga naturen – Är människan i grunden god, ond eller neutral alternativt 

formad av naturen? 

6. Mänskliga relationer – Ska man konkurrera eller samarbeta? Visa känslor eller 

uppträda rationellt? Hur fördelas makten i organisationen? 

7. Homogenitet kontra mångfald – Är gruppen bäst då den innehåller flest olikheter eller 

likheter?  

3.2.5 VIKTEN AV ORGANISATIONSKULTUR 

Enligt en studie gjord av Mott Linn beskrivs vikten av organisationskultur. Han förklarar att 

organisationskulturen är så pass inflytelserik att det inte är en överraskning för honom att det 

finns ett samband mellan organisationskulturen och ett företags framgång. 1990 gjorde Daniel 

Danison en studie som påvisade att företagskulturen hade haft en inverkan på ekonomisk 

framgång på fyra olika företag. John Kotter och James Heskett har även dem studerat olika 

företag, närmare 207 stycken, och kommit fram till samma slutsats. Den organisatoriska 

kulturen bidrar till ekonomisk framgång, och detta på grund av att företagen strävar efter att 

betjäna både kunder, anställda, ägare osv. istället för bara någon utav dem. Mott Linn skriver 

också att de dock har varnat för att många tänker att endast en kulturell miljö är den bästa för 

ekonomisk framgång medan det kanske finns flera beroende på organisationens omgivning. 

Linn menar att företag skulle gynnas mer utav att försöka förstå och tillämpa 

organisationskultur i deras organisation. För att mäta organisationskultur och förstå dess vikt 

finns det enligt Schein en annan metod än den vi tidigare redovisat som påvisar vilka delar av 

den befintliga kulturen som kommer bidra till framgång och vilka som kommer att förhindra 

en oönskad förändring.
49
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När organisationskultur studeras finns det olika saker som forskare tenderar att undersöka. 

Det är de anställdas vanor och historia till varför dessa vanor används, organisationens 

subkultur, hur organisationskulturen påverkar hur människor fungerar och undersöka hur 

tidigare situationer har hanterats. Enligt Linn bör man även se till organisationens symboler 

och deras innebörd, även utreda gruppen inom organisationen – vad deras värderingar och 

intressen är. När sedan två olika kulturer möts är deras likheter och skillnader grundläggande 

för att avgöra hur de kommer att påverka varandra. 
50

 

Vikten av organisationskultur kan även vara när någon vill göra förändringar i en 

organisation. Då är det viktigt att förstå organisationens kultur för att kunna avgöra om det är 

möjligt att göra dessa förändringar. Enligt Linn är dock problemet att det kan vara svårt att 

förändra organisationskulturen då man måste förstå hur den uppkommit och vilka olika 

faktorer som påverkat den. Ledarna är mer fokuserade på de väsentliga frågorna som berör 

förändringen och inte hur organisationskulturen påverkas, vilket kan bidra till en misslyckad 

förändring. Det största problemet när en chef ska ta hänsyn till organisationskulturen vid en 

förändring är dock de olika synsätten och definitioner som finns på organisationskultur, varför 

det är viktigt, hur det ska mätas, hur det kan förändras och på vilka villkor det ska förändras.
51

  

3.2.6 ARBETSMOTIVATION 

Herzberg, Mausner och Snyderman var de som först kom ut med teori om arbetsmotivation. 

Denna teori brukar kallas för tvåfaktorsteorin då den är indelad i två olika faktorer – 

hygienfaktorer (alt. inre faktorer) och motivationsfaktorer (alt. yttre faktorer).
52

 

Hygienfaktorerna är sådana faktorer som kan förhindra att folk inte trivs eller vill arbeta och 

genom det indirekt underlätta för att känna motivation, t.ex. ledarskap, företagsmål, 

arbetsmiljön och olika förmåner så som gratis fika. Motivationsfaktorerna å andra sidan är 

sådana faktorer som direkt ger hög motivation, t.ex. inre belöningar så som framgång, att 

lyckas med något, att få bekräftelse av sina arbetskamrater, genom att utvecklas osv. 
53

 Det 

Herzberg vill uppnå med sin teori är att skapa motivation inom arbetslivet samt att skapa en 

arbetsplats och kultur där arbetsuppgifterna ska stå i centrum för att sedan anpassas efter de 

anställdas intressen och ambitioner. Dessa ska tillämpas så att den anställda har möjlighet till 
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eget ansvar och att det ska finnas ett samarbete mellan företagsledningen och de anställda så 

de kan ta gemensamma beslut inom företaget. 
54

 

Arbetstillfredsställelse:   Faktorer: 

Hög  Påverkas av:  Motivationsfaktorer: 

  - Framgång 

  - Ansvar 

  - Erkännande 

  - Prestation 

Acceptabel   

Låg  Förhindras av:  Hygienfaktorer: 

  - Arbetsledning 

  - Personalpolitik 

  - Lön 

  - Fysisk miljö 

Figur 3: Herzbergs arbetsmotivationsmodell (Wolvén (2000), s. 174) 

Dessa olika faktorer är olika beroende på vilken kultur som förekommer inom olika företag – 

vad som uppfattas som en hygienfaktor på ett företag kan uppfattas som en motivationsfaktor 

i ett annat företag.
55
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4 EMPIRI 

I detta avsnitt kommer vi att sammanställa och sammanfatta de intervjuer vi genomfört för 

undersökningen. Empirin är indelad i sex olika delar baserade på vår underliggande teori. Vi 

har valt att sammanfatta alla intervjuer istället för att dela upp dem en och en då många av 

de intervjuade påpekade samma sak, samt att en meningskoncentrering var väsentlig då våra 

kvalitativa intervjuer gav många och långa svar. 

4.1 KVALITATIVA INTERVJUER 

4.1.1 INLEDANDE FRÅGOR 

Kan du berätta om ert företag? 

Vid intervjuerna framkom från intervjupersonerna själva att det inte skiljer sig så mycket 

mellan de olika mäklarföretagen i Gävle. Mäklarna sa sig ha en familjär stämning på kontoret 

och att de trivs med både arbetsuppgifter och kollegor. Samtliga intervjupersoner är ett med 

sitt företag och representerar med enkelhet företagets varumärke inför kund. En av mäklarna 

säger även att ”Mäklare har en typ av personlighet, de är sociala och trivs med människor”. 

Företagen som sådana skiljer sig dock exempelvis i hur samarbetet mellan dem och bankerna 

ser ut. Två av de totalt fem kontoren vi besökte hade ett nära samarbete med banken. Det ena 

var mer integrerat och utövade i större grad ett dagligt utbyte med bankkontakterna än det 

andra företaget. Detta på grund av att det ena satt placerat i samma lokaler som 

bankpersonalen medan det andra satt i skilda lokaler. Vidare skiljer sig ett av företagen sig 

mer från de övriga då man som mäklare jobbar som egen företagare, istället för att vara 

anställd som hos de andra företagen. Samtliga kontor ingår dock i ett franchisekoncept där 

franchiseägaren mot ersättning får nyttja affärskonceptet för att driva verksamheten i egen 

regi. Samtliga företag är med det en del av en större rikstäckande kedja. Ett av företagen har 

t.ex. inte bara Sverige som marknad, utan hela världen.  

Hur trivs du på jobbet? 

Ett enhälligt svar på frågan om de trivs på jobbet var ”Ja”. En av de intervjuade säger att ”Det 

enda kriteriet jag haft när jag sökt jobb var – trivs jag här?” Alla menar att det är viktigt, 

speciellt med tanke på det provisionsbaserade yrket, att trivas med sina kollegor. Ett bra gäng 

definierades dock enligt olika bland företagen. Personalsammansättningen varierade nämligen 

från att alla var i liknande ålder och likvärdiga livssituationer på ett kontor till att personalen 
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motsatsvis på ett annat kontor hade bred åldersspridning med personal från tjugoårsålder till 

pensionsålder. Trivselfaktorer som många ändå pekade på var yrkets fria och rörliga karaktär, 

att personalen skrattar och har roligt tillsammans samt möjligheten att få stöd och coachning. 

”Om jag känner mig säker gör jag också ett bra jobb” sa en av de intervjuade lika som en av 

de andra intervjuade på ett annat företag sa ”En glad mäklare som trivs på jobbet och har bra 

backup från kollegorna, är en bra mäklare!”. En trivselfaktor som enbart två av 

intervjupersonerna tog upp var att de upplevde att det inte var ”krig” om objekten mellan 

mäklarna. 

4.1.2 ARTEFAKTER 

Hur fungerar kommunikationen och samarbetet kollegor emellan samt mellan anställda och 

ledningen/chefen? 

Vid intervjuerna har vi pratat med mäklare och hur de ser på samarbetet kollegor emellan 

samt relationen gentemot ledningen/chefen. Vi har även pratat med tre i ledningen/chefer för 

att få deras syn på hur kommunikationen ser ut på kontoret. De enskilda mäklarna menar att 

stämningen är lättsam och att de enkelt kan slänga ur sig en fråga utan att det känns 

obekvämt. Mäklarna hjälper ofta varandra om någon vill ha hjälp med en visning eller dylikt.  

En av chefernas syn på detta är en aning bekymrad då han anser att personalen kan tendera att 

bli bekväm då de på en gång lämnar över frågan till någon annan utan att själv undersöka 

saken. ”Om det är något som är svårt här i världen så är det kommunikation” säger en av 

franchisetagarna. Det förekommer  att det i dåliga tider blir en negativ stämning bland 

personalen. När någon börjar klaga smittar det enkelt av sig. Det kan också vara så att någon 

har det jobbigt privat och då märks det relativt snart på kontoret att något är fel. Detta på 

grund av att mäklarna på kontoret träffas dagligen och etablerar med det en kommunikation 

som är öppen och där allt är möjligt att prata om.  En av intervjupersonerna tog också upp att 

det inte bara är kommunikationen på kontoret utan även i kedjan som helhet var god och att 

hon utan problem kunde ringa och rådfråga en kollega i en annan del av Sverige när det 

behövdes. ”För att lära sig något, måste man våga fråga!” menar en av de tillfrågade 

mäklarna.  

Har ni några bestämda möten/rutiner ni arbetar efter? 

Alla kontor vi besökte sa sig ha veckomöten varje vecka. På dessa möten tycks målet vara att 

gå igenom alla objekt som ligger ute till försäljning samt alla kommande försäljningar. Mötet 

är till för att få en överblick och en möjlighet att ventilera olika frågetecken som kan ha 
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uppkommit. En av cheferna berättade att sådana problem tas upp, men att de helst skulle vilja 

se mer engagemang och en större nyfikenhet att vilja diskutera ännu mer. En önskan från 

ledningens sida är således att frågorna självmant ska komma från personalen, inte som ett 

resultat av att ”ledningen vill ha in frågor”. Endast ett av företagen säger att de också under 

dessa möten försöker få in lite säljträning, men att det inte sker på varje veckomöte.  

Eftersom mäklaryrket är fritt i sin karaktär finns inga bestämda arbetstider. Dock varierar det 

mellan kontoren hur respondenterna ser på att vara på plats under kontorets öppettider. Två av 

de fem kontoren menar att mäklarna får komma och gå helt som de vill, medan de tre övriga 

kontoren säger att ”det är en oskriven regel att vi ska vara på kontoret så länge vi inte har 

några kundmöten”. Samtiga assistenter skall dock vara på plats under kontorets öppettider.  

Hur ser introduktionen ut för en nyanställd? 

Introduktionen för en ny mäklare varierar mellan kontoren men börjar oftast med praktik som 

sedan övergår i anställning. En av ägarna säger: ”en vanlig orsak till varför många 

fastighetsmäklare slutar efter bara något år tror jag kan vara dålig förberedelse och 

förståelse inför yrket”. Kontoren är därför samstämmiga i frågan om att en praktik inte får 

vara lika med att enbart sitta och surfa runt på Internet eller arkivera, de ska få vara med på 

allt! Introduktionen verkar vidare te sig olika för när på året den nya kommer, hur många som 

anställs samtidigt samt beroende på individen – vissa är mer redo än andra. Fyra av de kontor 

vi besökte menade att de skickar sina nyanställda på utbildning och introduktion i företaget på 

huvudkontoret. Vad denna introduktion innehåller tenderar dock variera. Vissa introduktioner 

innehåller enbart information om företaget och varumärket, andra innefattar även 

yrkesrelaterade övningar och exempel. Det varierar också om man som ny följer med en eller 

flera olika mäklare på kontoret samt om kontoret har en uppsatt plan för hur praktiken skall 

utformas. Garantilön för de nyanställda är inte en självklarhet då enbart två av kontoren 

utlovade detta. En av cheferna som utlovar garantilön menar att ”Det kostar pengar att 

anställa, men så är det”. En av franchisetagarna sa även att han vid nyanställning försöker 

handplocka mäklarna genom att tänka på vilka av de som sökt tjänsten som bäst passar in i 

gruppen på kontoret. Detta för att trivseln och sammanhållningen kollegor emellan är viktig. 

En risk som han såg var dock att gruppen i nuläget var för lika varandra och att dem därmed 

hade svårt att tänka annorlunda och olika än sin kollega. En frisk fläkt menar 

franchisetagaren, hade varit att anställa en helt annorlunda person än de som idag jobbar på 

kontoret. Denna franchisetagare tänkte ofta på detta vid nyanställningar men sa att han i 

slutändan ändå prioriterar trivsel i gruppen framför utveckling. 
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Har ni några riktlinjer för klädsel, kontorsinredning, affischering samt skyltning? 

Gemensamt för samtliga kontor i Gävle var att det idag inte råder någon klädkod. Det 

viktigaste är att vara hel och ren – och jeans är helt okej. ”Man ska känna sig bekväm i sin 

roll” menar en av cheferna. Förr var det dock mer vanligt med en bestämd klädkod menar de. 

En av ledarna berättar dock att de på huvudkontoret har en sådan policy, men menar att det 

inte skulle fungera här i Gävle eftersom mäklaren ska spegla kunderna och 

försäljningsobjektet. För kontorsinredningen fanns inte heller några särskilda riktlinjer eller 

möbler som var speciellt för företaget och varumärket, dock var det ett av företagen som hade 

kontorsinredningen i företagets färger. På mer eller mindre varje kontor fanns 

marknadsföringsmaterial av objekt till salu samt pärmar och pennor i företagets image.  

Hur stor är personalomsättningen? 

På de tillfrågade kontoren här i Gävle har det totalt slutat elva stycken varav tre gått i pension 

och 15 stycken nyanställts. Detta på en tidsperiod om 15 år. Dock bör det observeras att 

enbart ett företag svarade för samtliga år företaget varit verksamma på orten. De övriga fyra 

företagen startade under 2000-talet alternativt bytte ledning då.  

4.1.3 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR 

Hur arbetar ni med personlig utveckling och olika utbildningar? 

Utvecklingssamtal förekommer hos alla företag utom ett. Hur ofta och hur väl dessa följs upp 

varierar dock kraftigt. Fyra av företagen har utvecklingssamtal årsvis medan det femte har 

halvårsvis. Möten om hur väl kontoren följer sin årsbudget är dock mer vanligt 

förekommande. Tre av företagen har statistik i hur de ligger till kvartalsvis medan två har 

veckovis. Andra nyckeltal som mäts är ”hit-rate” och kundbetyg/kundkvalité. Vad gäller olika 

utbildningar varierar det kraftigt mellan kontoren. Vissa uppmanar och betalar mer än gärna 

sin personal till att åka på utbildningar som anordnas dels centralt i företaget, dels på 

skattekontor och dylikt samt de utbildningar anordnade av någon av branschorganisationerna. 

Utbildning i den nya mäklarlagen fanns det från ledningen sida blandade åsikter om ifall det 

sågs som ett krav eller helt frivilligt. Dock verkade de flesta mäklarna se det som en 

självklarhet att de skulle medverka på dessa utbildningar. På ett kontor åker samtliga mäklare 

tillsammans med ledningen bort en gång per år för att gemensamt arbeta fram idéer, 

värderingar och budgetmål för kontoret.  
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Hur arbetar ni som grupp på kontoret? 

På samtliga kontor hjälper mäklarna varandra med visningar och kontraktsskrivningar om 

någon är sjuk eller av någon annan anledning vill ha hjälp. En av de intervjuade sa ”Vi finns 

till för varandra. Vi hjälps åt med visningar och liknande när det behövs”. På ett av kontoren 

har de som devis att den som skriver på uppdragsavtalet är den som får hela provisionen. Vid 

individuell provision är det dock vanligt att de efter överenskommelse delar på provisionen. 

På ett tredje kontor arbetar de med en gemensam provision och ledningen menar där att 

personalen mer ser det som regel än undantag att de ställer upp och hjälper varandra. Detta på 

grund av att det inte råder någon rivalitet dem emellan – det du säljer tjänar jag pengar på, och 

vice versa. På ett av kontoren är mäklarna dessutom uppdelade på att sälja antingen 

bostadsrätter eller villor. På detta kontor sågs det som en självklarhet att en 

bostadsrättsmäklare ska följa med på en visning med en villamäklare då möjligheten att 

spekulanterna bor i bostadsrätt är stor – och vice versa. Generellt framhålls dock en önskan 

bland ledningen om ett större engagemang bland mäklarna att följa med sina kollegor oavsett 

inriktning. Men även för att få insikt i vilka möjligheter som finns till vidare försäljning och 

kundrelationer.  

Har ni några företagsfester eller andra aktiviteter tillsammans?  

I Gävle visades generellt ett stort engagemang för att ha en gemenskap med kollegorna, dock 

var det inte många av företagen som hade gemensamma aktiviteter eller liknande tillsammans. 

De aktiviteter som förekom var mestadels ”after-work” och kickoffer, men dessa inträffade 

endast ett fåtal gånger per år. Det samtliga kontor hade gemensamt var att de någon gång 

under året anordnar en resa eller liknande med hela kontoret. En del gör det när de uppnått 

den budget de satt för året medan andra gör det för gemenskapen. Det fanns dock ett företag 

där de arbetade mer med gemenskapen än de andra företagen. Där hade de ibland olika 

aktiviteter i veckorna där de antingen träffades för att främja arbetet och umgicks samtidigt de 

gjorde nytta för arbetet eller att de uteslöt arbetet helt och gjorde andra gemensamma 

aktiviteter.  

Har ni några målsättningar på kontoret? 

Samtliga kontor har en årsbudget som de alltid sätter tillsammans, både gruppvis och enskilt. 

Hur denna uppföljs är dock varierande. Två av företagen ansåg att det var viktigt att göra 

uppföljning flera gånger per år, medan de andra gjorde det en eller två gånger per år. Det har 

dock blivit mer och mer aktuellt på sistone då fyra av fem kontor anser att det är viktigt att ha 

ett mål att uppnå. En av de intervjuade mäklarna sa ”Mål är alltid bra om man känner att man 
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kan nå upp till dem, det är dock onödigt om de endast är till för att mätas”. De olika 

målsättningarna som sätts är hur många försäljningsobjekt som ska uppnås samt deras 

provision. De flesta företagen hade ingen speciell belöning om de uppnått budgeten, det var 

endast spontana belöningar såsom en trisslott eller liknande. Det var dock tre företag som åkte 

iväg på diverse olika resor när deras gemensamma budget var uppfylld. Resan skilde dock i 

avstånd. Ett företag firade genom att åka till New York medan ett annat firade genom att åka 

till London och ett tredje företag genom att gå på spa och gå ut och äta här i Gävle.  

Hur ser företagets vision ut och hur arbetar ni för att eftersträva den? 

Samtliga företag är medvetna om företagets vision och arbetar självklart till viss del efter den. 

Men eftersom samtliga intervjuade företag är franchise så innebär det en stor självständighet, 

de arbetar självklart för att representera det varumärke de arbetar under, men även enligt sina 

egna visioner och ambitioner. Det samtliga företag hade gemensamt var att de använder sig av 

samma standard som de övriga kontoren i samma kedja i övriga Sverige, för att på så sätt ha 

en gemenskap med hela riket. Ett av företagen berättade under intervjun att de försöker sticka 

ut lite mer än de andra i företaget och försöka utvecklas trots att visionen är mer inriktad på 

det allmänna. Dock var företagsledningen på kontoret i Gävle mer entusiastisk än de anställda 

när det gällde detta.  

Hur ser den nuvarande företagsledningen ut? 

Fyra av företagen nämner ”frihet under ansvar”, detta verkar vara ett dominerande synsätt hos 

mäklarföretagen. De flesta påstår sig vilja ha en chef som är en i mängden hellre än en person 

med en tydlig chefsroll. Samtidigt vill tre av de intervjuade mäklarna ha struktur och ett bra 

ledarskap när det behövs. Vissa anser att cheferna redan är på det sättet medan andra tycker 

att det kan förbättras. Något som upprepande gånger nämns är teamwork och att kunna arbeta 

som grupp. För att kunna göra detta måste man ha en chef som är på samma nivå som de 

anställda, menar de tillfrågade mäklarna. 

Hur arbetar ni på kontoret för att ge riktlinjer för de anställdas beteende? 

På tre av de fem undersökta kontoren finns det riktlinjer som är printade på papper. Dessa är 

olika manualer som beskriver hur de ska bete sig i olika situationer och vad som är rätt och 

fel. De övriga två företagen sa ”Vi handlar efter vett och etikett, och vi rådfrågar alltid 

kollegorna”. De samtalar med kollegor, chefer samt mäklare/jurister i övriga Sverige för att få 

tips och råd. Att rådfråga en kollega eller chefen var dock tydligt det mest dominerande sättet 
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att hantera uppkomna problem. Det var sällan någon som agerade på egen hand utan att fråga 

om råd först. 

4.1.4 GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDEN 

Finns det uppsatta regler och/eller oskrivna regler? 

Som nämndes i den ovanstående frågan finns det olika ”instruktionsböcker” över hur saker 

och ting ska skötas hos tre av företagen. Dessa regler är satta från respektive företags 

huvudkontor. Kontoren själva hade inte bestämt några egna regler utan det var snarare mycket 

oskrivna regler, så som att kontoren har öppet mellan 09.00 – 17.00 och att mäklarna helst ska 

befinna sig på kontoret då. Samtliga kontor hade dock assistenter som jobbade under dessa 

tider, då det ger möjlighet för mäklarna att vara mer fria och därmed inte vara på kontoret 

under öppettiderna. Den oskrivna regeln här var att de ska vara närvarande på kontoret om de 

inte är på något kundbesök för att både vara tillgänglig och för gemenskapen på arbetsplatsen. 

Ytterligare en oskriven regel som fanns på arbetsplatsen var de anställdas klädsel. Det finns 

inga direktiv om hur denna ska vara klädd, dock svarade samtliga att klädseln ska vara ”hel 

och ren”. Detta är underförstått då man som mäklare ska framträda som professionell. De 

intervjuade nämner även att klädseln bör anpassas efter kund och att mäklarna då inte ska 

komma med kostym till ett gammalt fritidshus. Detta är följaktligen en oskriven regel som 

alla på kontoret följer utan att egentligen veta varför. 

4.1.5 MOTIVATION 

Vad motiverar dig i den här branschen? 

Fyra av fem nämner här att det roligaste på arbetet är variationen och att de får göra sitt bästa 

samtidigt som de får betalt för det jobb de gör. Två av de intervjuade nämner att den bästa 

känslan som finns är att få bekräftelse från kunder att man är duktig och har gjort ett bra jobb. 

Samtliga nämner att de tycker om att det är ”frihet under ansvar” och att det är bra att 

mäklarna kan anpassa sina arbetstider och sin fritid utifrån sin egen livssituation. Samtidigt 

nämner två av förtagen att det är den härliga gemenskapen som finns på kontoret som är det 

som motiverar och gör att de trivs. Trivseln är dock enligt samtliga en viktig faktor för 

motivationen.  

Vilka typer av trygghetssystem har ni på kontoret? 

Tryggheten hos de olika kontoren skilde sig markant. Likaså huruvida mäklarna visste om 

vilka trygghetssystem som fanns. Två av mäklarföretagen hade tydliga riktlinjer på hur det 

såg ut med semesterersättning, pension, milersättning, teknik på kontoret osv. medan de 
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övriga inte hade lika tydliga riktlinjer när det gällde de sociala trygghetssystemen. Hos de 

intervjuade företagen som tyckte att det var viktigt med tryggheter hade samtliga både 

pension och semesterersättning medan de på andra kontor lät valet om att spara till sådana 

saker ligga hos mäklaren själv. När frågan om trygghet nämndes var det många av de 

intervjuade som nämnde deras provisionslön. Ett av företagen vi intervjuade arbetade med 

grupprovision – vilket de tyckte medförde en trygghet hos mäklarna då de kan hjälpa varandra 

med projekt och liknande istället för att känna att sin kollega är en konkurrent. De övriga fyra 

företagen arbetade med enskild provision där det var skilda åsikter huruvida detta var positivt 

eller negativt. Fyra av de intervjuade nämnde att det skulle vara en ökad trygghet att ha en del 

fast lön och en del provisionslön. Trots att en fast lön skulle få dem att känna sig tryggare 

menade de intervjuade mäklarna att de hellre vill ha en renodlad provisionslön. Detta på 

grund av att det som motiverar är just att kunna arbeta upp sin egen lön, att mäklarna får lön 

för mödan och arbetet de lagt ner.  

4.1.6 AVSLUTANDE FRÅGA 

Vilka faktorer skulle du säga var de viktigaste för den perfekta arbetsplatsen? 

Det fanns fyra faktorer som nämndes hos samtliga företag som de viktigaste faktorerna på en 

arbetsplats – gemenskap, bra ledarskap, ”frihet under ansvar” och bra lokaler. De 

intervjuade berättade att en av de saker som gör att de tycker att det är så roligt att arbeta som 

mäklare är den gemenskap de får med sina kollegor på arbetsplatsen. Förutsättningarna för att 

lyckas måste även de vara bra och detta kräver då ett bra ledarskap. Ett av företagen nämnde 

att det krävs engagemang både från ledningen och från de anställda. Om ledningen ger 

mäklaren rätt förutsättningar för att lyckas och allt annat stämmer bör det finnas en motivation 

hos mäklaren som gör att denna person lyckas. En parallell drogs då till friidrotten då en av de 

intervjuade sa att ”man kan ju inte ens skicka ut Carolina Klüft omotiverad och tro att hon ska 

vinna”. Här krävs alltså både ett engagemang från ledning och anställd. På de samtliga 

intervjuade kontoren i Gävle uppfattade de intervjuade personerna att denna gemenskap och 

detta engagemang fanns. Den sistnämnda faktorn – bra lokaler – var även det en självklar 

faktor till en bra arbetsplats. Där nämndes även tekniken som en viktig underliggande del.  

4.2 DELTAGANDE OBSERVATION 

De deltagande observationerna utfördes i samband med intervjuerna. Intervjupersonerna var i 

detta stadiet inte medvetna om detta. Det vi började iaktta var miljön – där såg vi att fyra av 

fem kontor var utformade i så kallade ”öppna landskap” medan mäklarna i det femte satt 
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placerade i egna kontorsrum. Samtliga kontor hade mer eller mindre separata 

mötesrum/konferensrum för kundmöten. På det kontoret där de satt i egna kontorsrum 

användes även de till kundmöten. Samtliga kontor hade även fönster mot gatan vilket 

medförde ett ljusinsläpp och en välkomnande känsla när vi steg in på kontoret. 

Möbleringen på fyra av kontoren bestod av ”vanliga” kontorsmöbler, det vill säga ingen 

specifik anknytning till företaget och dess varumärke. Det var dock ett av kontoren som följde 

varumärket mer än de andra genom att använda möbler i färger som kopplas till företaget. På 

samtliga kontor fanns det kontorsmaterial med företagets logotyp – så som pennor, pärmar, 

visitkort, objektsbeskrivningar och till salu-skyltar. Oavsett kontorsmöblering såg vi ingen 

skillnad på hur mäklarna och cheferna satt placerade. Assistenterna/receptionisterna satt 

genomgående vid entrén, detta dels för att ta emot kunder och dels, så som vi uppfattade det, 

för att synas utåt då alla mäklare inte är på plats under kontorets öppettider. Samtliga kontor 

hade en mer eller mindre jämn fördelning mellan män och kvinnor – det vill säga att inget 

kontor bestod av enbart män eller kvinnor. Som framgått under intervjuerna ovan så har inte 

personalomsättningen varit så stor i Gävle, därför uppskattar vi en medelålder bland de idag 

aktiva mäklarna till att vara i 30 – 40 års åldern. Mäklarkåren i Gävle är dock på väg att 

föryngras då vi sett att samtliga företag i år ska anställa unga nyutexaminerade mäklare, med 

unga avser vi då en ålder på mellan 20 – 30 år.  

När vi observerade kommunikationen och relationerna mellan medarbetarna såg vi en god 

gemenskap och en öppen kommunikation. Exempelvis under en av intervjuerna blev 

intervjupersonen avbruten av en kollega då han undrade om hon ville ha något från affären då 

han skulle dit och handla mat. Under ytterligare en intervju kom en kollega till den 

intervjuade in och frågade om råd angående ett objekt. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I denna del analyserar och kopplar vi samman teori med empiri. Vi har valt att kategorisera 

innehållet efter det som framkommit som det mest centrala i intervjuerna. Kapitlet inleds med 

en sammanfattande modell och därefter återfinns analyser och diskussioner kring resultatet. 

 

Faktorer Citat 

Bilden av fastighetsmäklaren ”Mäklare har en typ av personlighet, de är 

sociala och trivs med människor.” 

Kommunikation på kontoren ”För att lära sig något måste man våga fråga.” 

Anställning av nya mäklare ”En vanlig orsak till varför många 

fastighetsmäklare slutar efter bara något år tror 

jag kan vara dålig förberedelse och förståelse för 

yrket.” 

Mäklaryrket som livsstil ”Man ska känna sig bekväm i sin roll .” 

Målsättningar och belöningar ”Mål är alltid bra om man känner att man kan nå 

upp till dem, det är dock onödigt om de endast är  

till för att mätas.” 

Fastighetsmäklarnas samarbete ”Vi finns till för varandra. Vi hjälps åt med 

visningar och liknande när det behövs”  

Mäklarnas agerande och beteende ”Vi handlar efter vett och etikett, och vi 

rådfrågar alltid kollegorna.” 

”Frihet under ansvar”  ”Det är en oskriven regel att vi ska vara på 

kontoret så länge vi inte har några kundmöten.” 

Fastighetsmäklarens motivation ”Jag blir motiverad av att ha möjligheten att 

tjäna mycket pengar.” 

Sociala trygghetssystem ”Om jag känner mig säker gör jag också ett bra 

jobb.” 

Figur 4: Sammanfattande modell – beskrivande citat från intervjuerna med koppling 

till de organisatoriska faktorerna i fastighetsmäklarbranschen  

Bilden av fastighetsmäklaren  

Artefakter, såsom mänskliga beteenden, fastställer vår bild av fastighetsmäklaren som 

utåtriktad, engagerad och positiv. Intervjuerna svävade utanför intervjuguiden och pågick 

längre än vad vi först beräknat, vilket bevisar detta. Gester är enligt Schein en artefakt och 
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under intervjuerna gestikulerade intervjupersonerna mer än gärna. En mäklare visade detta 

extra tydligt då hon berättade om en speciell försäljning och använde både armrörelser och 

ansiktsuttryck för att få oss att lättare förstå. Vår tolkning är att gestikuleringar är en artefakt 

då det är ett mänskligt beteende. Gestikuleringarna visar vidare på att mäklaren är aktiv och 

engagerad. Det som talar emot bilden av fastighetsmäklaren är de stora antal som tillfrågades 

att ställa upp på våra intervjuer men som inte svarade. Sex stycken svarade med att ursäkta sig 

med att de inte skulle ha tid eftersom de hade så mycket arbete just då. De som dock inte 

svarade tenderar enligt vår syn att visa starkt fokus på sina kunder samt kommande 

försäljningar och mindre på sådant som rör mäklarstudenter, mäklarutbildningen och yrket. 

Samtliga av de kontor vi besökt arbetade med provisionslön och detta kan enligt vår mening 

vara en förklaring till ett större egenintresse framför ett bredare synsätt som är mer inriktat på 

yttre faktorer såsom rykte och anseende. Enligt Herzbergs teori är framgång en 

motivationsfaktor
56

 och egenintresset bottnar enligt vår mening i den ekonomiska faktorn – att 

de i slutet av månaden inte vill vara utan lön – samt i känslan av att vara framgångsrik, 

uppskattad och kompetent. Att lönen är av stor vikt för en anställd bekräftas i en studie gjord 

av Carolyn Wiley där hon undersöker vad som motiverar en anställd. Studien påvisar en 

skillnad under en period om 40 år i hur man ser på lönen och vad den har för betydelse för 

motivationen. Tidigare låg faktorer som ”ett intressant arbete” samt ”att få uppskattning för 

det arbete man utfört” i toppen på listan över vad som motiverade mest. Under årens gång har 

dock lönen fått större betydelse. I en annan studie från 1990, som Wiley studerade, påvisades 

då att också lönen och anställningstryggheter hade blivit viktigare och var nu de viktigaste 

faktorerna för att de anställda ska känna motivation.
57

 

Kommunikation på kontoren 

Vid intervjuerna framkom att öppen kommunikation är det som råder på mäklarkontoren i 

Gävle. Samtliga av de intervjuade menade att kommunikationen är öppen dels kollegor 

emellan samt dels mellan anställd och ledning/chef. Då vi inte utfört en fallstudie kan det 

enligt vår mening tänkas skilja mellan vad respondenterna svarade och hur de i en verklig 

situation kommunicerar. Det som kan konstateras är dock att öppen kommunikation kan 

förklaras efter det som Schein benämner gemensamma värderingar. Gemensamma 

värderingar är den mellersta av de tre kulturnivåerna och benämner företagets mål, ideal, 
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normer och vad som anses vara rätt och fel.
58

 Kontorets gemensamma värderingar etableras 

således tack vare den öppna kommunikationen. Öppen kommunikation är inte någonting som 

kontoret valt att skriva ner på papper – ”så här kommunicerar vi på vårt kontor” – utan är 

snarare en oskriven regel. Genom att uttrycka de oskrivna reglerna verbalt är vidare ett 

exempel på en artefakt. Att kommunikationen är öppen eller sluten har enligt Schein ingen 

betydelse för om det klassas som en artefakt eller inte då alla verbala uttryck klassas som 

synliga artefakter. En öppen kommunikation har betydelse för organisationskulturen, men att 

här endast analysera och tolka artefakten kan enligt Schein ge en missvisande bild då de ligger 

längst ifrån kulturens kärna. Det är förmodligen det som en av franchisetagarna menar när han 

säger att kommunikation är något av det svåraste som finns här i världen, dvs. att det sändaren 

säger enkelt kan misstolkas av mottagaren. Mäklaryrket är enligt vår mening ett mycket 

utåtriktat yrke då det präglas av rörlighet, service och personliga kontakter. Att då ha en 

öppen kommunikation framför en sluten faller sig naturligt då livsstilen ter sig som sådan. Om 

kommunikationen på ett mäklarkontor hade varit sluten hade det direkt märkts av oss som 

utomstående att stämningen hade varit tryckt. Ett sådant kontor behåller enligt vår mening 

inte sina kunder och är med det inte heller framgångsrika. Öppen kommunikation och 

fastighetsmäklarkontor hör således ihop och är en förutsättning för kontorets framgång, 

mäklarens anseende och mäklarbranschens status som helhet.   

Anställning av nya mäklare 

En franchisetagare menade att en av orsakerna till varför många slutar arbeta som 

fastighetsmäklare efter bara några år är för att de fått dålig förberedelse och förståelse inför 

yrket. Trots detta är kraven för att få bli registrerad fastighetsmäklare tio veckors praktik samt 

120 högskolepoäng inom bland annat fastighetsförmedling, juridik och ekonomi. Orsaken till 

varför många ändå har dålig förståelse för yrket är för oss därför svår att förstå eftersom 

samtliga kontor också svarade att en praktikant hos dem ska vara med på allt innan 

anställning. En förklaring till detta kan tänkas vara att man som ny i skolan redan lärt sig eller 

under praktiken är i kast med att få lära sig alla de skrivna regler som rör yrket. Det man inte 

redan kan eller fått lära sig är de oskrivna regler och normer som finns på det enskilda 

kontoret, i organisationen och branschen som helhet. Detta eftersom de anställda inte själva 

vet vad de grundläggande antagandena i organisationen är. De kan med det inte heller 

överföra dessa sätt att tänka och agera till en nyanställd person. Kanske är bakgrunden till 

dessa fall att det överhuvudtaget inte finnas några klara antaganden i organisationen eller så 
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kan det vara så att det finns men att ledningen/chefen inte lyckats med att förmedla dessa till 

de anställda ute i organisationen. Rekryteringsprocessen spelar därför en stor roll. Rekrytering 

och nyanställning är rutiner som ser olika ut på kontoren. Mycket tycks här bero på hur 

engagerad ledaren är samt hur väl rotat de gemensamma värderingarna om hur viktig sådana 

processer anses vara för kontoret. En av franchisetagarna berättade under intervjun att han 

noga väljer ut ny personal då han endast tar in dem som fungerar bra i gruppen. Detta 

bekräftar Scheins teori då grunden till varför en ledare anställer personal med samma normer 

och värderingar är ett hopp om att kulturen på kontoret skall utformas så som grundaren, i det 

här fallet chefen, tänkt sig. Rekryteringsprocessen spelar därför en viktig roll i upprättandet av 

företagets värderingar. Det som även diskuterades under intervjuerna var att anställa någon 

som hade ett annat synsätt för att kulturen på så sätt ska kunna utvecklas i framtiden. Vår syn 

är att de grundläggande antagandena inom mäklarbranschen länge har sett likadana ut och 

behöver därför moderniseras. Ett förslag på förändring skulle kunna vara att det från 

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundets sida utformas en mall för hur företagens 

grundläggande antaganden ska rotas hos de anställda på det lokala kontoret. Företagens 

huvudkontor är sedan de som anpassar dessa antaganden till företagets värderingar. Vid 

nyanställning kan den lokala kontorschefen få hjälp av professionella rekryterare från 

huvudkontoret som då kan implementera dessa värderingar samt se huruvida det finns en 

utveckling i dessa värderingar hos den nyanställda. Vikten av att ha klara och tydliga 

grundläggande antaganden i organisationen och gemensamma värderingar på kontoret är 

därför avgörande för om en nyanställd mäklare kommer att passa in i gruppen eller inte. 

Mäklaryrket som livsstil 

För att kunna beskriva företagens grundläggande antaganden tillämpar Schein sju kulturella 

dimensioner som han menar skiljer en organisation från en annan. Den första av 

dimensionerna rör hur organisationerna och kontoren uppfattar sig själva.
59

 De kontor som 

hade störst marknadsandel samt de som befann sig på frammarsch uppfattade sig själva som 

dominerande och säkra i sin roll. Något som inte är förvånande då en stark position ofta 

resulterar i både positivt ekonomiskt resultat samt positiv stämning bland medarbetarna. Ingen 

av de intervjuade kontoren uppfattar sig själva som underlägsna vilket är positivt ur 

branschsynpunkt då en sådan syn ofta medför negativa konsekvenser för kontoren och hur de 

uppfattas utåt. Engagemang, motivation och gemenskap bland de anställda på kontoret kan 

med ett underlägset synsätt snabbt försvinna, något som är förödande för ett mäklarkontor 
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som livnär sig på sina mäklare och den personliga mäklartjänsten. Enligt de grundläggande 

antagandena samt enligt Scheins andra dimension
60

 ligger det vidare i människans natur att 

vara flexibel eftersom det krävs att mäklaren kan anpassa sig till sin omgivning och dess 

förändringar. När mäklaren möter någon i sin omgivning antas han/hon därmed i alla 

situationer agera rationellt och förnuftigt. En komplikation vid förändringar kan därför vara då 

en mäklare uppträder irrationellt och passivt. Exempel på förändringar i en mäklares 

omgivning kan vara nya mäklarlagen, nya förmedlingsobjekt, nya marknadsförutsättningar 

samt möten med eventuellt framtida kunder i alla olika sammanhang. Mäklaryrket betraktar vi 

därför som en livsstil då en mäklare till och med på fritiden måste agera förnuftigt och enligt 

god fastighetsmäklarsed. Under våra intervjuer framkom exempelvis att man som mäklare ska 

anpassa sin klädsel efter kunden. Klädkoder existerar inte längre eftersom de numera 

premierar en klädsel som endast är ”hel och ren” och anpassad efter en viss situation. En 

mäklare har således stor frihet i hur hon ska klä sig och kan därmed bli bekväm i sin roll. 

Självsäkerhet speglar sig i kläderna och mäklaren har då större möjlighet att uppträda 

professionellt och lyckas med affären. Vi anser därför att kläderna speglar mäklarens livsstil.  

En tanke som råder är ”frihet under ansvar”, då en av de intervjuade berättade att det är skönt 

att kunna vara hemma med barnen om de är sjuka utan att behöva ta ledigt från jobbet. I 

Scheins femte dimension frågar han sig om människan är god, ond eller neutral, alternativt 

formad av naturen
61

. Vi menar att kontoren betraktar mäklaren som god och ärlig, och detta 

återspeglas i kulturen då det förväntas att de ändå gör sitt jobb fastän ”frihet under ansvar” är 

det rådande tankesättet. Vi menar därför att mäklarkontoren i Gävle i grunden har en positiv 

människosyn. 

Målsättningar och belöningar 

De gemensamma värderingarna definieras enligt Schein delvis som företagets mål. Vid de 

olika intervjuerna framkom det att de målsättningar de flesta hade var årsbudget. Eftersom 

fastighetsmäklare jobbar enskilt på grund av den provisionslön som förekommer är även detta 

mål inriktat på den individuella mäklaren. Detta följs upp olika mycket på de olika kontoren, 

tre av företagen följer upp detta kvartalsvis medan två av företagen följer upp veckovis. 

Uppföljningen görs för att företagen ska veta om de måste göra några förändringar för att 

mäklaren ska kunna uppnå sitt försäljningsmål. Företagen har inga speciella belöningar när 

dessa mål uppfylls, dock nämner en del av de intervjuade att lönen är en belöning i sig 
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eftersom de jobbar med provisionslön. Huruvida ett företag ska ge sina anställda belöningar 

eller inte kan tolkas på olika sätt. Inom Scheins teori ligger belöningssystemet inom 

artefakterna
62

, vilket således är det som är synligt för utomstående. För att finna en inre 

arbetsmotivation hos vardera mäklare anser vi att det ligger djupare än så. Företagen ger 

ibland spontana belöningar om det är någon som gjort något utmärkande bra. Detta kan då 

vara mer värdefullt för den individuella mäklaren än att det är något som görs på rutin. Detta 

kan kopplas ner till den första nivån i Scheins teori, grundläggande antaganden, där Schein 

menar att människan här tolkar vad saker betyder och hur denne ska reagera rent 

känslomässigt
63

. Att då få en spontan belöning i form av är en synlig artefakt betyder mer och 

blir med det en mer känslomässig belöning och därmed också ett grundläggande antagande. 

Det är enligt oss omedvetet vad företaget vill med dessa spontana belöningar. En av de 

intervjuade berättade att en spontan belöning, som de haft, var efter en av deras ”ringkvällar” 

då en av kollegorna hade bokat in flest kundmöten. Därefter hade han fått en spontan belöning 

i form av trisslotter. Dessa spontana belöningar skapar då en positiv känsla hos mäklaren som 

även påverkar kollegorna runtomkring. Enligt en studie gjord av Ron Cacioppe (1999) 

diskuterar han huruvida man ska ge spontana belöningar eller regelbundna och fasta 

belöningar. Han nämner fem kulturella variabler som organisationen ska ta hänsyn till när de 

avgör vilken typ av belöning som ska ges. Variablerna för en regelbunden belöning är; (1) 

hierarkisk organisation, (2) individuellt yrke, (3) kvantitativa resultat, (4) tävlingsinriktat samt 

(5) fokuserar på pengar och kortsiktiga ekonomiska mål. Variablerna för de spontana 

belöningarna är tvärtom; (1) organisationen ska vara ”platt” dvs. alla är på samma plan, (2) 

fokus på gruppen, (3) kvalitativa relationer, (4) samarbete samt (5) har mer långsiktiga mål.
64

 

Överlag ser vi mäklarbranschen som de förstnämnda variablerna, men vi betraktar kontoren i 

Gävle mer som inriktade på gruppen, samarbetet samt långsiktiga relationer. Av den 

anledningen är spontana belöningar bäst. Detta bekräftar även Scheins sjätte dimension, 

mänskliga relationer, med hänsyn till de grundläggande antagandena
65

. Där frågar han sig 

huruvida man ska visa känslor eller uppträda rationellt. I denna situation är det bra att visa 

känslor. Eftersom de flesta kontoren är uppbyggda så att de sitter i så kallade ”öppna 

landskap” påverkas medarbetarna av deras kollegors känslor. Om en kollega då har fått en 

spontan belöning och påvisar positiva känslor sprids även dessa till de övriga på kontoret. 

Detta var det även en av de intervjuade cheferna som bekräftade, men även några av de 
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intervjuade mäklarna. De menade att om det går bra för en kollega sprids oftast den glädjen 

vidare till de övriga på kontoret. Denna positiva anda leder sedan vidare till mer arbete och 

fler försäljningar. Den negativa sidan av att visa känslor är då när det går dåligt, eller när en 

kollega mår dåligt på grund av personliga skäl. Kontoret kan då påverkas negativt och 

affärerna går sämre.  

Fastighetsmäklarnas samarbete 

Det som framkom som en av de viktigaste faktorerna för en bra arbetsmiljö var god 

sammanhållning. När frågan ”Hur arbetar ni som grupp på kontoret?” ställdes påvisades stort 

engagemang för att hjälpa sina kollegor. Arbetet som fastighetsmäklare sker till stor del 

individuellt samtidigt som samtliga svarade att de emellanåt hjälps åt att hålla varandras 

visningar eller kontraktskrivningar. Arbetet kan ibland även delas lika mellan två mäklare. 

För det kontoret som arbetade med gemensam provision var arbetet i grupp mer centralt än 

hos de övriga kontoren och det finns därför tendenser till att mäklarna på grund av den 

enskilda provisionen skulle vara mer tävlingsinriktade. Schein frågar sig i den sjätte 

dimensionen huruvida man ska samarbeta eller konkurrera
66

. Vi har kommit fram till att 

arbetet i verkligheten handlar om att samarbeta och hjälpa varandra framför att konkurrera 

med kollegorna, detta oavsett löneform. Relationen till medarbetare är en regelrätt 

arbetsrelation då bara ett fåtal träffades även privat. I Scheins sjunde dimension talar han om 

homogenitet kontra mångfald – dvs. om gruppen fungerar bäst då den innehåller flest 

olikheter eller likheter
67

. De likheter som vi i denna undersökning funnit och som bör finnas 

på kontoret är att alla ska ha likvärdiga värderingar. Gruppen i sig kan då skilja sig i både 

ålder och livsstil, så länge de följer och anammar företagets vision och normer. Vi ställde 

därför även frågan ”Hur ser företagets vision ut och hur arbetar ni med att eftersträva den?”. 

Samtliga företag var där medvetna om företagets vision och arbetade efter den i viss mån. De 

följde en viss standard som alla kontor i hela Sverige skulle följa, därefter var det kontorets 

egna värderingar som gällde.  

Mäklarens agerande och beteende 

Inom de gemensamma värderingarna har även de anställdas beteende en central roll. När 

frågan ställdes om hur de olika företagen arbetade med riktlinjer för de anställdas beteende 

var den första reaktionen från respondenterna frågande. Det märktes tydligt att detta inte var 

något de hade tänkt på tidigare. På tre av kontoren fanns det skrivna riktlinjer från 
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huvudkontoret om hur de anställda förväntas bete sig i olika situationer medan de övriga två 

ansåg att de skulle handla efter egen moral samt vett och etikett. Den uppfattningen vi fick var 

dock att dessa riktlinjer inte förmedlades från chefen till de anställda på ett sådant sätt att de 

var medvetna om dessa. Den goda sammanhållningen på kontoren vägde dock upp detta då de 

flesta rådfrågade med sina kollegor när det uppstod problem. Vi har förstått att engagemang 

från både ledaren och mäklaren därför är av stor betydelse. Det gäller då för ledaren att 

coacha och för mäklaren å andra sidan att vilja fråga om hjälp. Ett engagemang från den 

enskilde mäklaren i form av öppen kommunikation medför då att mäklaren måste ta ett eget 

ansvar för att skapa trygghet. För att detta ska bli en oskriven regel som de anställda förväntas 

leva efter måste detta först rota sig i de grundläggande antagandena. Det personliga beteendet 

grundar sig enligt oss i den psykologiska processen och det är där Schein förklarar att kulturen 

har sin ultimata makt
68

. I de grundläggande antagandena visas vad vi ska uppmärksamma, vad 

saker betyder, hur vi ska reagera rent känslomässigt på vad som pågår samt veta vilken 

handling som erfordras för en viss given situation. Alltså är det även här det mänskliga 

beteendet grundar sig. Om organisationen har en tydlig och fast åsikt om hur de olika 

mäklarnas beteende ska vara lär sig mäklarna att anpassa sig efter detta. De blir alltså den 

verklighet som de anställda lever i och anpassar sig efter. Vår tolkning är då att om 

organisationen är medveten om att detta grundar sig på denna psykologiska nivå och kan 

implementera detta i ett tidigt stadium kommer mäklarna då sedan leva efter organisationens 

verklighet och värderingar. Dessa skrivna regler som tre av kontoren hade ska då inte behövas 

för att mäklaren ska veta vad som är rätt och fel samt hur han/hon ska bete sig i olika 

situationer. 

”Frihet under ansvar” 

När intervjuerna planerades in och vi gjorde vår intervjuguide konstruerade vi frågor som vi 

ansåg lämpliga under respektive kategori. Men eftersom att detta är en kvalitativ studie och 

våra diskussioner under intervjuerna har riktat sig åt andra håll måste detta nu anpassas efter 

den teori som lämpar sig bäst. Vi ställde frågan ”Hur ser den nuvarande företagsledningen 

ut?” som vi trodde skulle lämpa sig bäst under kategorin gemensamma värderingar. Detta på 

grund av att vi ansåg att det var här ledarskapet behövdes mest, för att ge direktiv och 

riktlinjer till mäklarna. Dock visade det sig under intervjun att många av de intervjuade talade 

om att det som motiverade dem mest var att det var ”frihet under ansvar” – dvs. att chefen inte 

har någon tydlig chefsroll utan är likvärdig som en anställd. Vi kan där se en koppling till 
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Herzbergs arbetsmotivationsmodell som visar att hög arbetstillfredssällelse påverkas av 

ansvar som en motivationsfaktor. De intervjuade förklarade dock att de vill att ledningen ska 

ha en tydlig chefsroll när det behövs, för att skapa struktur och liknande. Detta kan vi också 

koppla till Herzbergs arbetsmotivationsteori, det är dock inte en motivationsfaktor utan en 

hygienfaktor – dvs. en låg arbetstillfredsställelse förhindras av en bra arbetsledning.
69

 Dessa 

två bör då komplettera varandra på ett bra sätt. När den ena slutar ska den andra ta vid – dvs. 

att ett bra ledarskap behövs för att förhindra låg arbetstillfredsställelse. När detta sedan 

inträffat kan mäklarens egna ansvar ta vid för att känna motivation och hög 

arbetstillfredsställelse. De intervjuade mäklarna talar även om att just denna tydliga chefsroll 

bör förbättras för att på lättare sätt kunna kombinera dessa två.  

Fastighetsmäklarens motivation 

I Herzbergs arbetsmotivationsteori är de olika motivationsfaktorerna framgång, ansvar, 

erkännande och prestation
70

. Samtliga faktorer fick vi bekräftade under våra intervjuer. Vi 

ställde frågan ”Vad motiverar dig i den här branschen?” och svaren resulterade i följande. Den 

första motivationsfaktorn, framgång, upplevde vi att de intervjuade menade att de får göra sitt 

bästa på arbetet och att de får betalt för det arbete de gör. En av mäklarna berättade att ”Jag 

blir motiverad av att ha möjligheten att tjäna mycket pengar”. Den andra faktorn är ansvar, 

och som vi skrev tidigare var detta en hög motivationsfaktor då fyra av företagen ansåg att 

”frihet under ansvar” var en viktig del i detta yrke. Den tredje faktorn är erkännande – detta 

bekräftades delvis som en motivationsfaktor då två av de intervjuade förklarade att den bästa 

känslan som finns är att få bekräftelse från kunder. Detta blir då ett erkännande för mäklaren 

att han/hon är duktig och har gjort ett bra jobb. Den fjärde faktorn, prestation, anser vi här 

hänger ihop med framgång. När mäklarna gör sitt bästa på arbetet och får betalt för mödan så 

påvisar det en bra prestation samtidigt som det påvisar framgång. Dessa faktorer är vad som 

får den enskilde mäklaren motiverad och bekräftar en hög arbetstillfredsställelse som medför 

en god självkänsla hos mäklarna som gör att de vill fortsätta arbeta. I en studie gjord av två 

studenter på Högskolan i Halmstad har de undersökt fastighetsmäklarens motivation. De har 

gjort en undersökning på 45 kontor runtom i hela Sverige och kommit fram till samma 

motivationsfaktorer som vår studie påvisar. Den faktorn de menar ingav mest motivation var 

”nöjda kunder”, vilket vi ser en likhet till när våra respondenter kände ett erkännande när de 

fick bekräftelse från sina kunder. Efter ”nöjda kunder” placerades ”lönen”, en faktor som vår 
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undersökning visade var den främsta motivationsfaktorn. De övriga faktorer som framkom 

var ”eget ansvar” samt ”uppskattning från chefen”.
71

 Den sistnämnda faktorn såg dock inte vi 

i vår undersökning som en motivationsfaktor, utan vi menar att det istället handlar om trivsel 

på det specifika kontoret. I vår undersökning nämnde de under intervjuerna att gemenskapen 

och trivseln självklart var två viktiga delar för att det ska fungera att arbeta på ett visst kontor. 

Trivseln medför dock, så som vi uppfattat det, ingen arbetsmotivation till yrket på samma sätt 

som motivationsfaktorerna gör. Det medför endast en motivation till att arbeta på det 

specifika kontoret. När vi slutligen jämför studien från Högskolan i Halmstad med vår studie 

kan vi inte konstatera några större skillnader mellan arbetsmotivationen för fastighetsmäklare 

i Gävle och fastighetsmäklare i övriga Sverige. 

Sociala trygghetssystem 

När vi i början av arbetet diskuterade vad vi trodde var viktigt och ville undersöka var 

mäklarnas olika trygghetssystem ett viktigt ämne. Vi trodde att intervjuerna skulle visa på att 

de ville ha mer tryggheter i form av pension och semesterersättning för att känna sig 

arbetsmotiverad. Dock påvisades under intervjuerna att det inte var många av respondenterna 

som visste om det fanns några trygghetssystem. Två av mäklarföretagen hade tydliga riktlinjer 

om vilka tryggheter de hade, dock visade det sig att det inte var en avgörande faktor när 

mäklaren bestämde om han/hon ville jobba kvar eller inte. Om det fanns möjlighet till sådana 

tryggheter ville de gärna ha dessa, annars var det inget. krav. Frågan ställdes även om de 

arbetande mäklarna ville ha en fast lön och om det skulle kännas mer tryggt. Samtliga 

mäklare svarade att självklart skulle det vara en större trygghet, men de har dock valt yrket för 

att själva kunna påverka sin lön och därmed bli motiverade av den framgång detta kan 

medföra. Detta bekräftar även Herzbergs arbetsmotivationsteori där lön är en hygienfaktor 

som endast förhindrar låg arbetstillfredsställelse
72

, inte medför en hög arbetstillfredsställelse. 

Här tolkar vi en fast lön som en hygienfaktor (lön) och en provisionslön som 

motivationsfaktorerna (framgång och prestation). Vi tror att kravet på dessa olika 

trygghetssystem kommer att stärkas med åren, men att det inte är en avgörande faktor 

huruvida de vill arbeta kvar som mäklare eller inte. Det kan dock bli avgörande i framtiden 

när man som mäklare väljer vart man vill arbeta och hur länge man arbetar kvar på kontoret. 
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6 SLUTSATS 

I vår slutsats kommer vi att besvara rapportens frågeställningar samt presentera en modell 

över organisationskulturen i fastighetsmäklarföretag.  

 

Figur 5: Organisationskultursmodell anpassad efter fastighetsmäklarföretag i Gävle 

 

Figuren ovan beskriver organisationskulturen i fastighetsmäklarföretag i Gävle. Vi har utgått 

från hur Scheins nivåer av organisationskultur kan te sig i olika organisationer och därefter 

konstruerat modellen med bakgrund av undersökningens resultat.  

Det som enligt Schein ligger närmast kulturens kärna är de grundläggande antagandena. I 

mäklarbranschen ser vi Fastighetsmäklarlagen, god fastighetsmäklarsed och de direktiv som 

finns från huvudkontoren som kärnan i de grundläggande antagandena. Hit ser vi även att 

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet hör. Huruvida en mäklare ska agera 

rationellt eller irrationellt härstammar då från de direktiv som de ovan nämnda givit. Med 

hjälp av dessa grundläggande antaganden kan den lokala franchiseägaren/kontorschefen sedan 

implementera dessa sätt att tänka och agera till de anställda på det lokala kontoret. Detta bör 

då återspeglas i mäklarens livsstil. För att kunna implementera dessa måste de från början vara 

tydliga. När chefen sedan anpassat dessa antaganden kan dessa utvecklas till gemensamma 

värderingar på kontoret.  
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Nästa nivå i modellen är gemensamma värderingar. Dessa ser vi är kontorschefens ansvar att 

implementera då det under studiens gång påvisats att mäklare vill trivas på kontoret samt 

känna sig trygga och motiverade. Kärnan i de gemensamma värderingarna är trivsel. Trivs en 

person inte på sin arbetsplats utför denne inget bra arbete. De vi intervjuat menade att de 

trivdes mycket bra med både kollegor och chefer på kontoret. De trivselfaktorer som visade 

sig ligga bakom detta var en stark gemenskap och ett gott samarbete. Dessa faktorer har visat 

sig vara genomgående och därför en anledning till varför personalomsättningen i Gävle inte är 

särskild hög i jämförelse med andra större städer så som exempelvis Stockholm. Få mäklare i 

Gävle byter kontor eftersom de trivs. Vi menar att trivsel på kontoret inte är yrkesrelaterat, 

dock bidrar det till en bättre kultur och sammanhållning. Det vi har kommit fram till vad 

gäller vår fråga i problemformuleringen angående gruppens betydelse för den enskilde 

mäklaren är att den har en mindre betydelse för dennes motivation. Gruppen och 

gemenskapen är snarare en trivselfaktor än en motivationsfaktor. Mäklarna hjälper varandra 

trots att de arbetar som enskild fastighetsmäklare, vilket gynnar kontoret och kulturen som 

helhet. När trivsel infunnit sig hos mäklaren söker de i nästa steg efter trygghet. Sociala 

trygghetssystem, så som pension och semesterersättning, trodde vi vid ingången av denna 

studie skulle vara en hög motivationsfaktor. Detta har dock förkastats efter våra intervjuer då 

det framkommit att andra faktorer än trygghetssystem varit viktigare för arbetsmotivationen. 

De trygghetsfaktorer som framkommit är att man som mäklare vill ha en strukturerad ledare 

men också en öppen kommunikation med både kollegor och chef. Den öppna 

kommunikationen innebär att de utan problem kan ställa frågor samt få stöd och coachning 

för att känna sig tryggare i sin arbetsroll. Vi tror dock att sociala trygghetssystem kan ge en 

lugnare arbetsmiljö och minska stressfaktorn hos fastighetsmäklarna. Under vår studietid har 

vi fått lära oss att vi ska ställa krav om dessa trygghetssystem vid anställning. Från 

utbildningens sida ses således dessa trygghetssystem som viktiga och vi tror därför att detta 

kommer utvecklas och bli vanligare i framtiden. Vi vill att man ska kunna arbeta som mäklare 

under en längre tidsperiod oavsett livssituation. Sista steget för att mäklaren ska kunna 

anamma kontorets gemensamma värderingar handlar om motivation. Det som motiverar 

mäklarna i Gävle till att arbeta är möjligheten till att få en bra lön, eget ansvar samt yrkets 

karaktär med fria arbetstider. Lönen, i form av provision, är den klart starkaste 

motivationsfaktorn för verksamma mäklare idag. Trots många spekulationer om att 

provisionen har en påverkan på hur många som slutar vill de verksamma mäklarna idag ändå 

ha provisionslön, eftersom det ger dem arbetsmotivation. Som mäklare måste man alltså ha ett 

engagemang för att tjäna pengar och en vilja att arbeta med en för varje månad osäker 
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provisionslön. Med bakgrund av våra utförda intervjuer och vår deltagande observation har vi 

kommit fram till att den enskilde mäklaren även måste visa engagemang gentemot företaget, 

och inte enbart sitt eget arbete, för att skapa en god organisationskultur.  

Den översta nivån i modellen, den ovanför vattenytan i Scheins isbergsfigur, är artefakter. I 

detta fall placeras mäklartjänsten in på den nivån. Detta eftersom att det är det som kan 

observeras av andra. Vi anser att de grundläggande antagandena och de gemensamma 

värderingarna måste vara starka för att även mäklartjänsten ska vara stark. När detta uppnåtts 

kan även kontoret utvecklas. Ju bättre mäklare, desto bättre förutsättningar för utveckling. 

Detta i form av utbildningar, bra kontorslokaler och rätt utrustning.  

Sammanfattningsvis ligger de viktigaste faktorerna i organisationskulturen enligt mäklarna 

under gemensamma värderingar och artefakter. För att en god organisationskultur ska kunna 

etableras har det i denna studie kunnat urskönjas fyra centrala faktorer. Dessa är: god 

gemenskap, bra ledarskap, ”frihet under ansvar” och rätt utrustade lokaler. De 

grundläggande antagandena ska således rotas centralt hos huvudkontoret medan de andra två 

nivåerna ska växa fram på det lokala kontoret.  
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7 AVSLUTNING 

I detta avslutande avsnitt granskar vi studien kritiskt samt diskuterar över vad denna studie 

kan bidra till. Till sist ger vi dessutom förslag till fortsatt forskning.  

7.1 KRITISK GRANSKNING 

För att ta reda på om denna undersökning är tillförlitlig och giltig har vi valt att följa Lars 

Torsten Erikssons checklista för utredare
73

. Här kommer vi att gå igenom allt från 

problemformulering till slutsats för att göra en kritisk granskning av hela arbetet. 

Det första vi vill granska är därför utredningsproblemet
74

, det vill säga vår 

problemformulering. För att sammanfatta vad det är vi vill undersöka, jämföra och analysera 

har vi då ställt några frågor som vi vill att studien ska besvara och därefter beskrivit vårt syfte. 

I problemformuleringen beskrivs först uppsatsen som helhet sedan problematiseras olika 

faktorer som vi tror kan ha en påverkan på organisationskulturen. Därefter ställer vi 

problemfrågor som anknyter till detta. Sist beskrivs syftet som också har en koppling till 

problemformuleringen. På grund av denna uppdelning anser vi att utredningsproblemet är 

korrekt. 

Nästa del är uppsatsens begränsning. Här kan det uppstå tolkningsfel om man inte undersöker 

en tillräckligt stor målgrupp. I begränsningen nämns att vi undersöker marknaden i Gävle och 

kontor där det arbetar fler än fyra personer. Enligt Eriksson finns det tre olika tolkningsfel – 

ramfel, urvalsfel samt bortfallsfel. Med ramfel menas att man antingen missat vissa enheter 

eller att en del enheter felklassificerats.
75

 Vid vår undersökning ställde vi frågor till de 

respondenter som sagt ja till en intervju, dessa personer fanns det dock ingen tydlig skillnad 

emellan. På en del kontor intervjuades både chef och anställd och på ett annat kontor 

intervjuades endast chefen eller endast den anställda. Vi anser här att det saknades enheter för 

att kunna göra en skillnad mellan dem. Hur en chef uppfattar organisationskulturen och hur en 

anställd uppfattar organisationskulturen kan skilja mycket. Detta var dock inget vi kunde 

påverka då vi skickat ut en mailförfrågan och sedan även en påminnelse. Något annat som kan 

medföra tolkningsfel är urvalsfel. Detta är när urvalet inte kan representera hela populationen, 

dvs. att vissa enheter har gynnats eller att urvalet har varit för litet.
76

 Även här återkommer vi 
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till de antal svar vi fick på våra mailförfrågningar. Urvalet vi gjorde när vi valde vilka kontor 

vi tyckte var lämpliga anser vi är godkänt. För att studera organisationskultur bör kontoret ha 

så pass många anställda att det går att uppmärksamma och tolka kulturen. Vi anser därför att 

de fem företag som slutligen valdes ut är ett representativt antal för att få en helhetsbild över 

Gävles marknad. Däremot kunde antalet anställda per kontor vara fler för att kunna se större 

skillnader – både inom kontoret och mellan övriga kontor. Det tredje sättet det kan uppstå 

tolkningsfel är när det sker bortfallsfel. Detta sker om man inte får svar från alla som 

egentligen borde intervjuas och att de personerna hade kunnat svara annorlunda.
77

 I detta fall 

var det många som föll bort i och med att de var för upptagna för att delta i en intervju. Vi ser 

däremot inte att det hade påverkat resultatet nämnvärt då de personer vi frågat på kontoren 

varit så gott som eniga i sina svar. 

Vi har tidigare i metoden diskuterat reliabilitet och validitet för att sedan se huruvida detta 

stämmer överens med vår studie. Enligt Erikssons checklista för utredare kan det även finnas 

andra mätfel. Dessa mätfel gäller den primärdata vi samlat in. Det finns tre olika saker som 

kan ske för att det ska uppkomma mätfel – respondentfel, instrumentfel samt 

intervjuareffekter. Respondentfel uppstår om den intervjuade inte kan eller vill ge riktiga svar. 

Instrumentfel förekommer om forskarna har felformulerade frågor eller fel ordningsföljd på 

frågorna. Intervjuareffekter är om samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade 

uppträder positivt eller negativt.
78

 På grund av att valet av en kvalitativ forskningsmetod anser 

vi att det inte uppstod några respondentfel då det ställdes öppna frågor som lät 

intervjupersonen sväva iväg inom andra ämnen samtidigt. På detta sätt kände sig personen 

trygg med oss samtidigt som vi fick reda på information som respondenten annars inte hade 

berättat om det t.ex. hade varit en kvantitativ studie och enkäter istället hade skickats ut. Av 

denna anledning ansåg vi att det inte heller uppkom några instrumentfel då vi på plats kunde 

redigera frågorna om det visade sig att vi inte fick svar som eftersträvades. Intervjuareffekten 

är däremot svår att diskutera huruvida den påverkade resultatet. Vi försökte i den mån vi 

kunde att inte påverka hur den intervjuade svarade och försökte i vår bedömning vara så 

objektiva som möjligt. Detta är dock ej säkert då vi inte vet hur den intervjuade ställde sig 

gentemot oss som intervjuade. 

Likasom i uppsatsen följer sedan empirin. Här kan det uppstå bearbetningsfel om 

bearbetningen av datan görs så att forskaren får fram fel resultat. Det finns två fel som kan 
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uppstå – hanteringsfel och analysfel. Hanteringsfel är när datan överförs från intervjuerna till 

empirin. Analysfel är om det görs felräkningar, feltolkningar samt om man går fel till väga vid 

analysen.
79

 Eftersom vi spelade in våra intervjuer anser vi att vår empiri är tillförlitlig och 

sannolik. Vi har haft möjlighet att lyssna på intervjuerna igen om det uppkommit frågetecken 

vid bearbetningen. Vi ställde även följdfrågor och frågor som bekräftade om vi tolkat svaret 

rätt eller inte. Av denna anledning anser vi att vi har bearbetat vår data så pass bra att den 

stämmer överens med vad intervjupersonerna menade. I empirin kan det även ske 

rapporteringsfel om man har fel presentationsteknik, en oklar disponering, en selektiv 

rapportering, språkfel eller layoutfel. Presentationstekniken är huruvida det ska användas ett 

skriftligt eller muntligt sätt att redovisa rapporten. I rapportdispositionen måste en enkel 

struktur följas. När datan redovisas kan det ske en selektiv rapportering om vissa resultat lyfts 

fram och andra inte, detta kan då gynna vissa men missgynna andra. Språkfel och layoutfel är 

även viktigt för att det ska vara enkelt att förstå. Ett för fackspecifikt språk ska inte användas 

och inte heller göra tabeller och diagram som kan ge en förvirrande bild av datan.
80

 Eftersom 

detta examensarbete är förutbestämt att det ska ske med en skriftlig rapport samt en muntlig 

presentation i form av ett seminarium anser vi att den täcker alla sätt för att 

presentationstekniken ska bli rätt. Det som inte framkommer i rapporten kan då framkomma 

eller ifrågasättas vid seminariet. Vår disposition över empirin har vi följt Steinar Kvales teori 

om hur den kvalitativa forskningsintervjun ska gå till. Vi använder här meningskategorisering 

som gör att empirin struktureras upp på ett enkelt och lättförståeligt sätt
81

. Av den 

anledningen anser vi att dispositionen är gjort på ett korrekt sätt. Vi har även använt oss av 

Kvales version av meningskoncentrering. Där sammanställs svaren för att göra de mer 

koncisa
82

. Denna metod gör det enkelt för läsaren att se vad vi kommit fram till på varje fråga. 

Dock kan detta medföra en selektiv rapportering som gör att information som kanske gynnat 

vissa inte har tagits med. Vi anser dock att den information som har varit väsentlig för vårt 

resultat har redovisats och vi anser därför även att vår empiri är tillförlitlig. De två sista 

rapporteringsfelen språkfel och layoutfel har vi kontrollerat och korrigerat med jämna 

mellanrum under uppsatsskrivandets gång. Vi anser därför att rapporten ska vara skriven på 

ett lättförståeligt sätt samt att våra figurer är tydliga och precisa. 
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Det sista man bör kolla på för rapportens trovärdighet är bedömningsfel. Detta kan ske om de 

utgångspunkter man haft från rapportens början inte ifrågasätts. Men även om man inte söker 

alternativa vägar att gå eller om resultatet utvärderas för tidigt.
83

 För att förhindra att detta 

skulle ske har vi under analyserandet och skrivandet av slutsatsen ständigt jämfört med vår 

problemformulering för att se om vi tagit reda på och analyserat vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vissa problemfrågeställningar har bekräftats, vissa har förkastats. Samtliga 

har dock besvarats och av den anledningen återfinns det enligt vår mening inte heller några 

bedömningsfel i denna rapport. 

7.2 VAD KAN DENNA STUDIE BIDRA TILL? 

Vi hoppas att resultaten från denna studie ska kunna vara till nytta för ledning på dels det 

lokala fastighetsmäklarkontoret och dels för de centrala branschorganisationerna – 

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet. Vi har under denna undersökning sett att 

kulturen på ett enskilt kontor spelar stor roll för om medarbetarna trivs och är motiverade. Att 

se till kulturen på fastighetsmäklarkontoren tror vi kan gynna branschen då det skapar ett gott 

rykte och anseende utåt sett. Om mäklarkontoren kan etablera tydliga och väl rotade 

antaganden och värderingar hos de verksamma fastighetsmäklarna, är då chansen stor att 

dessa sätt att tänka och agera också sprider sig bland allmänheten.  

Målet för branschen bör vara att varje enskild mäklare ska vara expert inom fastighetsområdet 

samt känna yrkesstolthet. Vi har känslan av att det internt i mäklarkåren existerar en sådan 

stolthet men att den utåt sett inte än rotat sig lika positivt då mäklare ofta förknippas som 

sådana personer som tjänar mycket pengar utan att röra lillfingret och att de då skulle vara 

egoistiska och otrevliga. Sanningen är dock att flertalet av dem idag verksamma mäklarna inte 

är sådana. För att då hjälpa till att skapa ett gott rykte anser vi att organisationskulturen i form 

av de resultat vi i studien kommit fram till skulle kunna vara en hjälpande hand. Vi tror starkt 

på att ett gott rykte grundar sig i hur väl kunden upplever tjänstekvaliteten och hur väl 

mäklaren då har identifierat kundens behov. Kunden får inte känna sig missnöjd, lurad, osäker 

eller arg. Om denne känner så är risken stor att ett dåligt rykte börjar spridas.  

Studiens resultat kan även tänkas vara intressant för andra tjänsteföretag. De framtagna 

faktorerna inom organisationskultur kan tänkas inspirera eller bekräfta deras egen kultur. 

Faktorerna kan tänkas sätta ord på sådant som beskrivs såsom oskrivna regler eller på sådant 

som ”sitter i väggarna”.  
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7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Denna studie har studerat och lyft fram ett antal faktorer inom organisationskulturen som 

påverkat arbetsmotivationen hos fastighetsmäklare verksamma i Gävle. Om studien inte hade 

varit begränsat till sin natur hade det varit intressant att i ett nästa steg studera 

organisationskulturen även i andra städer så att en jämförelse städerna emellan skulle kunna 

urskönjas. Det skulle vara intressant att se vilka likheter och skillnader som existerar på 

fastighetsmäklarkontoren runtom i Sverige. Ett ytterligare steg hade sedan blivit att studera 

detta utomlands. Vad kan Sveriges fastighetsmäklarkontor exempelvis lära av utländska?  

Ett annat område som hade varit intressant att undersöka hade varit att ta reda på varför 

fastighetsmäklare slutar arbeta som mäklare efter bara några år. Kan det bero på faktorer inom 

organisationskulturen och vilka skulle dessa faktorer då kunna tänkas vara? Vår uppfattning 

är att organisationskulturen här har en betydande roll. För att ta reda på detta skulle det vara 

av intresse att intervjua de personer som jobbat som mäklare men som idag inte gör det och då 

höra vad de arbetar med idag. Det skulle vidare vara intressant att besöka de kontor där de 

arbetade för att kunna höra om de nu anställda noterat de faktorer som de ej längre 

verksamma mäklarna nämnt som orsaker till varför de slutade. Kan man möjligen som 

utomstående person även observera eller känna dessa faktorer när man endast gör ett kort 

besök på kontoret? 

Vi har i denna studie sett till förhållandet mellan mäklare och arbetsgivare och inte mellan 

mäklare och kund. Det skulle därför vara intressant att se från kundperspektiv och höra hur 

kunderna upplever kulturen. Känner de att det finns en företagsidentitet och kultur som 

återspeglas hos den enskilde mäklaren eller inte? Är det så att en kund blir mer nöjd med 

tjänsten om denne känner att mäklaren återspeglar kontorets kultur? På en ort kan det vara så 

att ett företag har en större marknadsandel än andra mäklarföretag. Intressant här vore att ta 

reda på om vad det är hos det företaget som gör att de har så nöjda kunder. Vilka är faktorerna 

som skiljer företagen och kontoren emellan? Vilka föredrar kunderna, och varför? 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

INLEDANDE FRÅGOR 

1. Kan du berätta om ert företag? 

2. Hur trivs du på jobbet?  

ARTEFAKTER 

3. Hur fungerar kommunikationen och samarbetet kollegor emellan samt mellan 

anställda och ledningen/chefen? (Verbala uttryck) 

4. Har ni några bestämda möten eller rutiner ni arbetar efter? (Mänskliga beteenden) 

5. Hur ser introduktionen ut för en nyanställd fastighetsmäklare? 

6. Har ni några riktlinjer för klädsel, kontorsinredning, affischering samt skyltning? 

(Fysiska föremål) 

7. Hur stor är personalomsättningen? 

GEMENSAMMA VÄRDERINGAR 

8. Hur arbetar ni med personlig utveckling och olika utbildningar? 

9. Hur arbetar ni som grupp på kontoret? 

10. Har ni några företagsfester eller andra aktiviteter tillsammans? 

11.  Har ni några olika målsättningar på kontoret? 

12.  Hur ser företagets vision ut och hur arbetar ni för att eftersträva den? 

13.  Hur ser den nuvarande företagsledningen ut? 

14.  Hur arbetar ni på kontoret för att ge riktlinjer för de anställdas beteende? 

GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDEN 

15. Finns det vissa uppsatta regler på kontoret och/eller oskrivna regler? 

MOTIVATION 

16. Vad motiverar dig i den här branschen? 

17. Vilka typer av trygghetssystem har ni på kontoret? 

AVSLUTANDE FRÅGA 

18. Vilka faktorer skulle du säga var de viktigaste för den perfekta arbetsplatsen? 


