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	  Stort tack! 
Till företag och respondenter som gjort denna studie möjlig. 
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Sammanfattning 

 
Titel: “Provision - Det optimala lönesystemet? - En studie av provisionens påverkan på 
mäklare i Umeå” 

 
Problemformulering: “Hur påverkar ett helt eller delvis provisionsbaserat lönesystem 
en mäklares arbetsprocess gällande motivation, etiska och moraliska 
ställningstaganden samt den levererade servicekvalitén?” 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och utvärdera hur ett 
provisionsbaserat lönesystem påverkar mäklares motivation, deras etik och moral samt 
den levererade servicekvaliteten. Vi syftar till att lyfta fram våra respondenters 
uppfattning av verkligheten för att jämföra och analysera detta mot relevanta teorier. 
Utifrån detta kommer vi att belysa och diskutera för- och nackdelar med lönesystemet. 
Slutligen kommer vi i vår studie att lyfta fram och ge förslag på framtida förbättringar 
gällande provisionslön, kopplat till motivation, etik och moral samt den levererade 
servicekvaliteten. 
 
Metod: Studien bygger på en hermeneutisk vetenskapssyn där vi utgår från att varje 
människa uppfattar verkligheten med utgångspunkt hos sig själv, och att det är upp till 
oss i egenskap av författare att tolka denna verklighet. För att mäta detta har en 
kvalitativ forskningsstrategi används för att genomföra ett antal semistrukturerade 
intervjuer, där respondenterna haft stort utrymme för egna tankar och idéer. Åtta 
intervjuer har genomförts med mäklare med varierande erfarenheter av att arbeta under 
ett provisionsbaserat lönesystem. Vidare har studien genomförts med ett deduktivt men 
samtidigt induktivt angreppssätt. Vi har gått från befintliga teorier till empirin där vi 
analyserat och jämfört dessa för att sedan även skapa ny teori. Dessa metoder har 
använts för att på bästa sätt kunna besvara vår frågeställning och vårt syfte. 

 
Använd teori: I teorikapitlet lyfter vi fram relevanta teorier inom varje tema, 
motivation, etik och moral samt servicekvalitet. Inom motivationsteorin beskrivs bland 
annat behov människan har för att motiveras till att prestera och trivas med sitt jobb. 
Vidare belyser vi också teorier gällande arbetsuppgifternas utformning samt 
belöningssystem och hur dessa påverkar anställdas motivation. Vi kommer i kapitlet om 
etik och moral belysa några grundläggande teorier som kommer ligga till grund för vår 
tolkning av mäklarens handlingar. Slutligen kommer vi även presentera teorier inom 
servicekvalitet och beskriva vad detta begrepp står för, samt dess innebörd.  

 
Resultat: Det resultat vi kan se är att ett provisionsbaserat lönesystem påverkar mäklare 
både positivt och negativt beroende på kontext och andra sidofaktorer. Motivationen 
bland mäklare är generellt hög och systemet bidrar till att man vill göra det lilla extra. 
Samtidigt skapar systemet en osäkerhet kring sin inkomst och ett stressmoment som inte 
är bra. Den stressen kan i sin tur påverka det etiska och moraliska ställningstagandet, 
samtidigt som det kan gå ut över den levererade servicekvalitén. Men i vissa fall kan det 
även motivera till en ökad noggrannhet gällande etik och moral samt levererad 
servicekvalitet.    
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1.	  INLEDNING	  
Denna studie handlar om hur ett provisionsbaserat lönesystem påverkar motivation, 
etik och moral samt levererad servicekvalitet hos mäklare. I det inledande kapitlet 
kommer vi att beskriva en problembakgrund tillsammans med en problemdiskussion 
som kommer att leda in oss på vår problemformulering. Vidare i kapitlet kommer 
vi lyfta fram syftet med studien samt de avgränsningar vi gjort. 

 
 
 

1.1	  Problembakgrund	  
I dagens växande samhälle är företagande och framförallt nyföretagande grunden för all 
den ekonomiska tillväxten (Karlsson & Nyström, 2007, s. 13). Nystartade företag 
etablerar sig ständigt på marknaden och under 2011 registrerades rekordmånga nya 
företag sett över de senaste 20 åren (entreprenor.se). Allt fler nystartade företag har 
givetvis lett till att konkurrensen kraftigt har ökat. Globaliseringen har tvingat företag 
att konkurrera på en allt mer global nivå vilket lett till ytterligare konkurrens. Inom de 
flesta branscher leder denna konkurrens till att företag måste anpassa sina strategier för 
att arbeta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt (Casu & Girardone, 2009, s. 134). 
Alla prestationer och resultat värderas således utifrån ett ekonomiskt vinstsyfte för att 
företaget skall kunna uppfylla sitt grundkrav, som enligt Carroll är att vara lönsamma 
(Carroll, 1991, s. 42). 
 
En viktig del för att nå en god lönsamhet är att ha kunnig och motiverad personal. 
Ulrich menar på att denna kombination tillsammans med viljan att möta företagets 
uppsatta mål kommer att göra personalen blir företagets viktigaste tillgång (Ulrich, 
1998, s. 15). Att motivera personalen till goda prestationer blir därför oerhört viktigt för 
företagen vilket vanligen görs genom belöningssystem. Alla organisationer väljer att 
belöna sina anställda med olika typer av belöningssystem där belöningssystemet 
används som ett sätt att styra ett önskat beteende (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 305). 
Lönesystemen som vanligen används är allt från fasta månadslöner till helt eller delvis 
provisionsbaserade lönesystem. Ett provisionsbaserat lönesystem bygger på att lönen 
helt eller delvis baseras på den prestation och det resultat du lyckas uppvisa. En vanlig 
uppfattning är att lön används som ett av de mest effektiva sätten att motivera 
människor, något som dock kan diskuteras enligt Luthans & Stajkovic (2009, s. 245). 
Enligt dessa författare så beror den anställdes motivation på ett flertal olika faktorer och 
att man måste ta hänsyn till samtliga för att få en önskad effekt. Denna tes stöds även av 
Staren som hävdar att människan inte bara motiveras av lön utan att flertalet andra 
faktorer såsom trygghet, varierande arbetsuppgifter, eget ansvar och social samhörighet 
spelar en stor roll (Staren, 2009, s. 74). Samtidigt menar samme författare att det är 
viktigt att ta hänsyn till att människor motiveras olika mycket av olika faktorer. 

 
Hur påverkas då människan av dessa faktorer till motivation? Ett provisionsbaserat 
lönesystem ger den anställde möjligheten att på egen hand, genom sin prestation och 
viljan att arbeta påverka sin egen lön. Detta kan bidra till en ökad motivation och vilja 
till att utföra sitt jobb på ett så bra sätt som möjligt, och på så sätt förbättra prestationen 
(Luthans & Stajkovic, 2001, s. 586). Samtidigt kan denna kontroll ge upphov till stress 
och en känsla av otrygghet då lönen helt eller delvis kan utebli om resultat inte 
uppvisas. Detta kan leda till en stressad arbetsmiljö där felaktiga och oetiska beslut lätt 
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fattas (Murphy et. al. 2005, s. 200). Samtidigt väcks den moraliska frågan huruvida man 
ska ställa sig till sitt arbete. Ska man i första hand se till att arbetet sker på ett korrekt 
sätt och att en så hög kvalitet som möjligt levereras, eller ska man se till att tjäna så 
mycket pengar som möjligt till varje pris?  
 
Detta leder oss in på en annan aspekt av problemet, nämligen hur det provisions-
baserade lönesystemet i slutändan påverkar den levererade servicekvaliteten. Som vi 
tidigare nämnt visar tidigare forskning att människor motiveras av olika saker (Sandri & 
Bowen, 2011, s. 48). Detta betyder att personer reagerar och arbetar utifrån olika 
referenspunkter och kommer utföra sitt arbete olika beroende på vad den enskilde 
motiveras av, och då handlar det inte enbart om en utbetald lön utan även andra 
ickemonetära aspekter kommer att påverka den enskildes motivation (Dewhurst et. al. 
2010, s. 12). En bransch där det provisionsbaserade lönesystemet har varit omdiskuterat 
är mäklarbranschen där provisionslönesättning är ett vanligt lönesystem att använda sig 
av (nsk.se).	   
 
Under det senaste decenniet så har bostadspriserna varit ständigt stigande inom Umeå 
kommun, och i januari månad 2012 såldes det 183 bostadsrätter och villor inom 
kommunen (maklarstatistik.se). Dessa bostäder har förmedlats av olika mäklarbyråer i 
en bransch med tuff konkurrens, både för mäklarbyråerna men även för mäklarna själva. 
I en bransch som gått spikrakt uppåt där mäklare generellt sett haft goda löner har 
givetvis också lett till att yrket blivit allt mer populärt. Antalet mäklare är högre än 
någonsin, detta trots den lågkonjunktur som nu råder (fastighetsmaklarnamnden.se). 
Lågkonjunkturen har skapat en större konkurrens inom alla branscher vilket även gäller 
mäklarbranschen. Under detta klimat kommer provisionssystemet därför att sätta 
ytterligare press på den anställde då kravet på att prestera ökar, vilket leder till en tuff 
arbetssituation. 
 
LO:s Johan Ingelsson (dn.se) menar att unga som inte har erfarenhet från arbetslivet 
utnyttjas genom att arbeta under provisionslön, och även fastighetsmäklarpampen 
Felipe Martinez är starkt kritisk mot lönesystemet som används inom sin egen bransch 
(di.se). Martinez beskriver en bransch med usla arbetsvillkor där många unga mäklare 
tvingas låna till sig sin lön från företaget då den egna lönen inte är tillräcklig. Vidare 
beskriver han hur mäklare pressas och stressas och forcerar fram affärer för att de själva 
ska kunna skrapa ihop sin lön.  
 
Så vad innebär då ett provisionsbaserat lönesystem för en mäklare i slutändan, hur ser 
arbetssituationen ut? Påverkas den egna etiken och moralen? Blir servicekvaliteten 
lidande då mäklarna gör allt för att tjäna pengar, eller leder det helt enkelt till mer 
motiverade medarbetare som gör allt för att utföra sitt jobb på ett så bra sätt som 
möjligt? 

1.2	  Problemformulering	  
Hur upplever mäklare att ett helt eller delvis provisionsbaserat lönesystem påverkar 
motivationen, de etiska och moraliska ställningstagandena samt den levererade 
servicen?  

1.3	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och utvärdera hur ett 
provisionsbaserat lönesystem påverkar mäklares motivation, deras etik och moral samt 
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den levererade servicekvaliteten. Vi syftar till att lyfta fram våra respondenters 
uppfattning av verkligheten för att jämföra och analysera detta mot relevanta teorier, 
samt föra diskussioner om framtida forskning. 

1.4	  Avgränsningar	  
I vår studie har vi avgränsat oss till att endast undersöka hur en delvis- eller helt 
provisionsbaserad lön påverkar den anställde mäklarens motivation, dess etik och moral 
samt hur lönesystemet påverkar den levererade servicekvalitén gentemot kunderna. Vi 
är väl medvetna om att det finns andra faktorer som med stor sannolikhet kommer 
påverkas av denna löneform men vi har valt att avgränsa oss till de tre ovan nämnda 
faktorerna, som vi också anser vara mest intressanta och relevanta ur både ett kund- och 
företagsperspektiv. Vår förhoppning är att vi med hjälp av dessa avgränsningar kommer 
kunna gå in på djupet i de faktorer vi valt att undersöka och på så vis också nå ett bättre 
resultat. 
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2.	  TEORETISK	  METOD 
I detta kapitel kommer vi kort presentera vår teoretiska metod i form av ämnesval, 
förförståelse, perspektiv, forskningsstrategi, angreppssätt mm. Detta för att läsaren ska 
få en klar bild över hur arbetet är genomfört samt själv kunna bedöma trovärdigheten i 
resultatet.  

 

2.1	  Ämnesval	  
Provisionsbaserade lönesystem är inom många branscher ett vanligt sätt att motivera 
sina anställda till att utföra sitt arbete. Vi tror att detta system, som många andra har 
både för- och nackdelar. I mäklarbranschen används detta system flitigt och har på 
senare tid varit omdiskuterat i media, därför väcktes vårt intresse för det 
provisionsbaserade lönesystemet inom mäklarbranschen. Vi tror att mäklarbranschen 
kan ge oss en bra inblick gällande både för- och nackdelar, där vi på ett tydligt sätt kan 
belysa våra valda aspekter såsom motivation, etik och moral samt den levererade 
servicekvalitén.  

2.2	  Förförståelse	  
Genom att beskriva den förkunskap som vi författare haft med oss så hoppas vi kunna 
ge en bild av de aspekter och tidigare erfarenheter som kan ha inverkat på hur vi valt att 
förhålla oss till det problem vi valt, samt den studie vi genomfört. Johansson menar att 
förförståelsen kommer att påverka den grundläggande inställningen gentemot ämnet i 
studien (Johansson, 2003, s. 93). Denna förförståelse kommer därför att påverka oss i de 
subjektiva tolkningar som vi gör genom vår studie, där det därför är av stor vikt att 
beskriva vår förförståelse inom ämnet. Vår förkunskap och tidigare erfarenheter inom 
både skola och arbetsliv har i grund och botten lett oss fram till vårt valda problem. Vi 
tror att dessa erfarenheter kan påverka många delar i studien, mer eller mindre frivilligt. 
Vi har genom hela processen haft detta i åtanke och ser därför en beskrivning av vår 
förförståelse som nödvändigt. 
 
Vi har båda studerat civilekonomprogrammet med inriktning mot service management. 
Hela utbildningen har varit inriktad mot ett serviceperspektiv, vilket lett till att vi har 
gått in i studien med goda teoretiska kunskaper inom servicekvalitetsområdet, som 
också är en av tre huvuddelar i studien. Detta betyder att vi haft med oss kunskaper som 
sträcker sig utanför den teori vi valt att inkludera i teorikapitlet. Vi har även läst flertalet 
kurser som berört både motivation och etik och moral, som är de resterande två delarna 
i studien. Sammantaget kan detta leda till att vi som författare gått in i studien med en 
redan klar uppfattning om vad vi anser att dessa begrepp står för, vad vi vill få fram, 
samt hur vi väljer att tolka dessa. Ett problem som denna bakgrund kan skapa är att vi, 
genom våra tidigare studier bildat oss en tydlig uppfattning om vad som är viktigt inom 
arbetslivet. Teorier som berört servicekvalitet fått stort inflytande under vår utbildning 
och detta kan givetvis förskönat och förstärkt vikten av vad en god service egentligen 
genererar. De tre faktorerna, motivation, etik och moral och servicekvalitet som vi valt 
att granska har även noga valts ut då vi upplever dessa som oerhört viktiga. Att vi valt 
just dessa tre faktorer kan även ha grundats utifrån vår bakgrund inom Service 
management där samtliga begrepp varit en del av det fokus som utbildningen haft. En 
civilekonom med annan inriktning hade därför kanske ansett andra att andra teorier 
skulle vara av större vikt, därför är vi övertygade om att vi i viss mån blivit påverkade 
av vår akademiska bakgrund.   
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En ytterligare viktig del i vår förkunskap är att vi båda under flertalet år har varit 
anställda under olika belöningssystem. Vi hade redan innan studien egna erfarenheter av 
att arbeta med olika lönesystem samt bildat oss en uppfattning om vad vi anser om de 
olika systemen. Den uppfattning vi haft med oss genom tidigare erfarenheter är att 
provisionslön både är pressande men samtidigt motiverande då det ger en större 
möjlighet att påverka sin lön. Detta har gjort att vi varit noggranna med att framhäva 
både för- och nackdelar med systemet. Med denna bakgrund tror vi att vår inställning 
till det berörda belöningssystemet i viss mån kan ha påverkats. Detta då vi haft med oss 
egna erfarenheter och bildat oss en egen uppfattning av hur systemet fungerar. Denna 
bakgrund kan ha lett oss till att vi omedvetet styrt studien och dess riktning åt något 
håll. Genom hela vår studie har vi dock strävat efter att hålla vår studie så objektiv som 
det bara går, något som också är en skyldighet vid genomförandet av vetenskapliga 
studier (Ejvegård, 2003, s. 19). I slutändan så kommer givetvis vår förförståelse att 
påverka våra subjektiva tolkningar, vilket också är grunden för hermeneutiken (Patel & 
Davidson, 2011, s. 30). Detta är dock något vi arbetat hårt med för att vår förförståelse 
inte ska få för stort inflytande vid våra subjektiva tolkningar och i slutändan även 
resultatet. Vi upplever oss ha varit öppensinnade i alla delar av vår studie och tror därför 
att vi genom vår förförståelse gynnats mer då vi kunnat sammanställa en för studien 
relevant referensram samt utformat en intervjuguide som hjälpt oss få fram all 
nödvändig information vid våra intervjuer. Därför tror vi att vår studie gynnats genom 
vår förförståelse. 

2.3	  Perspektiv	  
 
När vi genom arbetet diskuterar det provisionsbaserade lönesystemet kommer vi att anta 
ett medarbetarperspektiv. Eftersom vi vill föra fram den allmänna uppfattningen bland 
våra respondenter så kommer vi att anta ett medarbetarperspektiv. Vi tror att vi, genom 
att välja ett medarbetarperspektiv kommer, tillsammans med anställda som arbetar 
under provision kunna diskutera fram för och nackdelar med systemet, för att i senare 
del av arbetet kunna relatera och analysera med hjälp av valda teorier. Vi skulle även 
kunna ha valt att använda oss av ett ledningsperspektiv, men tror att det hade gett oss en 
annan bild av provision. Däremot kommer det resultat som vi presenterar att vara av 
värde sett ur ett ledningsperspektiv då det är ledningen som sätter lönesystemet. Därmed 
kommer studien utföras utifrån ett medarbetarperspektiv, samtidigt som resultatet även 
kommer att spegla ett ledningsperspektiv. 

2.4	  Vetenskapssyn	  
I vår studie kommer vi att utgå ifrån människors erfarenheter och uppfattningar om det 
valda ämnet. Vi kommer intervjua personer och tolka deras uppfattningar för att få 
tillräckligt med information för att kunna besvara vår frågeställning. Eftersom vi 
kommer bygga vårt resultat på vår egen tolkning och enskilda människors uppfattningar 
av verkligheten kommer vi att anta en hermeneutisk vetenskapssyn. 
 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt bygger på att varje människa uppfattar sin verklighet 
på sitt eget sätt med utgångspunkt hos sig själv (Hartman, 2004, s. 106). Den vetskap 
eller kunskap man får ut av detta angreppssätt kan inte fås genom mätning eller kontroll. 
Allt bygger på att man tolkar personers kroppsspråk, beteende och vad som sägs, man 
ska med andra ord leva sig in i deras sätt att se på världen (Hartman, 2004, s. 106). Man 
vill alltså med sin forskning, med hjälp av tolkning och empati förstå verkligheten och 
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skapa en förståelse (Johansson, 2003, s. 96). Den tolkning man gör för att få fram ett 
resultat grundar sig på en viss förförståelse. Detta betyder att man som forskare inte går 
in i studien med “blankt papper”, utan besitter förkunskaper som kommer påverka 
studien (Johansson, 2003, s. 96). 
  
“Inom hermeneutisk vetenskap strävar man således efter en förståelse hur människor 
uppfattar världen. Dess uppfattning kan inte mätas, menar man, utan man måste tolka 
människans beteende för att på så vis nå en förståelse för hur de uppfattar världen” 
(Hartman, 2004, s. 107). 
 
I motsats till en hermeneutisk vetenskapssyn kan man använda ett positivistiskt synsätt. 
De bygger mer på att konstruera strukturer som samtliga följer någon slags lag eller 
allmänna regler, istället för att finna förståelse genom tolkning. För att finna kunskap 
inom hermeneutiken vill man titta på saker som är observerbara eller mätbara i en 
fysisk/materiell verklighet. Vidare ska forskaren stå utanför själva objektet och 
objektivt och logiskt granska det man vill undersöka. Detta står helt i motsatts till 
hermeneutiken då forskaren blir en del av undersökningen för att på så sätt kunna tolka 
och granska objektet. (Patel & Davidsson, 2011, s. 28). Att anta en positivistisk 
vetenskapssyn skulle för vår studie innebära att vi skulle fastställa en verklighet som är 
sann för alla. Då vi vill undersöka hur det provisionsbaserade lönesystemet påverkar 
mäklaren så vill vi nå djupare, vilket vi kan göra då vi antagit ett hermeneutiskt 
förhållningssätt som ger oss utrymme för att tolka den information vi erhåller. Därför 
anser vi att hermeneutiken kommer att ge studien det djup och den tyngd som krävs då 
vi granskar detta område.  

2.5	  Forskningsstrategi	  
Valet av forskningsstrategi bygger på vilken information som eftersöks samt vilket 
problem forskaren har valt att studera. Ofta benämns den kvantitativa forskningen som 
den strategi som grundar sig i positivismen och handlar om att det man eftersöker skall 
vara mätbart i form av siffror och ofta statistik (Bryman, 2011, s. 40). Samtidigt menar 
författaren att det är omöjligt att dra en rak linje över vilken kunskapssyn som är 
kvantitativ respektive kvalitativ. Till motsats från detta menar dock författaren att det 
finns tendenser i kunskapssyn och angreppssätt som pekar mot respektive strategier. 
Den kvantitativa grundar sig ofta i ett deduktivt synsätt där fokus ligger på prövandet av 
teorier. Den kvantitativa har även en mer tydlig botten i den naturvetenskapliga filosofin 
och då närmast positivismen, vilket betyder att den sociala verkligheten utgörs av en 
yttre och objektiv verklighet där inget tolkas. (Bryman, 2011, s. 40). Den kvantitativa 
undersökningen bygger på att hitta “Numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. 
Man försöker alltså isolera egenskaper och finna kvantifierbara samband mellan dem” 
(Hartman, 2004, s. 273). Man vill med andra ord besvara frågor som “Hur mycket” och 
“hur många” istället för att som i en kvalitativ undersökning finna förståelse genom 
tolkning (Hartman, 2004, s. 273). 
 
Vidare beskriver författaren den kvalitativa grunden som i huvudsak utgår från ett 
induktivt synsätt där fokus ligger på generering av teorier. Till skillnad från den 
kvantitativa tar den kvalitativa studien delvis avstånd från den naturvetenskapliga 
kunskapssynen och främst då positivismen, där fokus istället läggs på hur människor 
uppfattar och tolkar sin egen verklighet. Som tredje aspekt så rymmer den kvalitativa 
studien en bild av verkligheten där individen själv tolkar och skapar sin egen sociala 
verklighet. (Bryman, 2011, s. 40). Man väljer alltså att frångå den objektiva 
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verkligheten och fokuserar istället på hur individen formar sin egen verklighet med 
utgångspunkt från sina egna upplevelser och erfarenheter (Backman, 2008, s. 54). 
 
Med tanke på att vi har valt att belysa hur lönesystemet påverkar den enskilde, och att vi 
vill lyfta fram dennes uppfattning av verkligheten har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ metod. Denna metod ger oss en djupare kunskap och förståelse om problemet. 
Då vi har valt att fokuserar på hur det provisionsbaserade lönesystemet påverkar den 
anställde så kommer vårt utfall endast vara mätbart i ord, samt vår tolkning av vad den 
som blir intervjuad svarar, något som beskrivs som typiska utgångspunkter för en 
kvalitativ studie enligt Bryman (2011, s. 340). 

2.6	  Angreppssätt	  
Valet av angreppssätt behandlar hur studien förhåller sig till teori och empiri där det 
finns två olika typer, induktivt och deduktivt angreppssätt. Det induktiva angreppssättet 
utgår från verkligheten och skapar teorier. Det deduktiva utgår från redan befintliga 
teorier och testar med empirin hur den överensstämmer med verkligheten. (Patel & 
Davidson, 2011, s. 23). Detta betyder alltså att man i ett induktivt angreppssätt 
genomför observationer där man utifrån dessa får ett resultat, vilket man konstruerar 
nya teorier utifrån. Detta i motsats till den deduktiva ansatsen där man bearbetar teorin 
och utifrån denna gör observationer, vilket leder till ett resultat som slutligen testas 
gentemot teorin. (Bryman & Bell, 2005, s. 25). 
 
Ett vanligt sätt att se på val av angreppssätt är att en hermeneutisk kunskapssyn ska leda 
till en induktiv ansats (Johansson – Lindfors, 1993, s. 55). Denna ansats kommer dock 
inte att ligga till grund för vår studie. I vår studie kommer vi att utgå ifrån teorier för att 
skapa oss en kunskapsgrund. På så vis kommer vårt angreppssätt ses som deduktivt. Det 
som dock kommer göra att vår studie även är induktiv är det faktum att vi genom dessa 
teorier och vår insamlade empiri kommer att sammanställa en egen modell om hur olika 
faktorer tillsammans med provisionslön påverkar mäklaren. Något som kan beskrivas 
som den ”gyllene medelvägen” (Johansson – Lindfors, 1993, s. 59-60). I detta fall utgår 
man från teorin för att sedan gå till empirin och sedan tillbaka till teorin igen. Därför 
befinner vi oss i ett mellanläge där vår studie är deduktiv men även till viss del induktiv. 
Denna metod kallas den iterativa metoden, en metod som kan innebära en stor risk för 
studien om vi som författare låser oss vid våra valda teorier (Johansson – Lindfors, 
1993, s. 60). Därför är det också av stor vikt att vi som författare håller en öppenhet vid 
den empiriska insamlingen för att eventuellt finna andra aspekter som inte 
överensstämmer med den tidigare presenterade teorin.  

2.7	  Intervjuer	  (Val	  av	  kunskapskälla)	  
När det är dags att välja vilken typ av kunskapskälla man ska använda sig av är det 
framförallt tre aspekter man ska tänka på. Först och främst måste den valda källan vara 
tillräcklig för att kunna generera den kunskap man vill åt. Vidare är det av stor vikt att 
källan rent praktiskt går att nå. Till sist är det också viktigt att det rent etiskt är möjligt 
att använda den tänkta källan (Hartman, 2004, s. 280). För oss som valt att göra en 
kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer är det således viktigt att ta hänsyn till 
dessa tre aspekter. 
   
Vid valet av att genomföra studien med hjälp av intervjuer finns det flera 
tillvägagångssätt att utföra dessa intervjuer på. Ett sätt är den strukturerade intervjun 
och ett annat den kvalitativa intervjun (Bryman, 2011, s. 413). Gällande den 
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strukturerade intervjun så ligger fokus på att skapa en så hög trovärdighet och 
reliabilitet som möjligt genom att ställa frågor på ett sådant sätt så att de ger ett tydligt 
svar som sedan ska kunna mätas. Dessa typer av intervjuer är ofta också väldigt 
strukturerade när det gäller att beta av frågorna i en och samma följd där så lite som 
möjligt kan fritolkas. (Bryman, 2011, s. 413). Vidare är det också viktigt att 
respondenterna blir intervjuade på ett liknande sätt med svarsalternativ som är givna 
(Hartman, 2004, s. 280). 
  
Den kvalitativa intervjun skiljer sig på så sätt att den ställer mer öppna och generella 
frågor som är fria att tolkas av svaranden. Intervjuguiden är även den betydligt friare där 
frågor kan ställas huller om buller och där utrymme ges att svara utförligt och brett på 
varje fråga. Intervjun i sig bör oftast börja neutralt med att ställa frågor som rör 
bakgrundsinformation (Patel & Davidson, 2011, s. 77). Utöver detta tenderar den 
kvalitativa intervjun till att vara mer flexibel till att kunna anpassa intervjun gentemot 
svaranden för att på så vis få utförliga svar (Bryman, 2011, s. 413). 
 
Då vi valt att undersöka hur ett provisionslönesystem påverkar den anställde så är vi 
beroende av att ta reda på hur den anställde upplever och tolkar sin egen verklighet. I 
och med detta så har vi valt att studera vårt ämne genom att göra kvalitativa intervjuer 
formade på ett semistrukturerat sätt, där de svarande ges ett stort utrymme till att 
besvara frågorna fritt. För att nå möjligheten till att få så pass ärliga svar som möjligt 
från våra respondenter så har vi valt att hålla våra respondenters identitet anonym 
gällande både mäklarbyrå och namn. Fördelen med att hålla studien anonymt är att 
respondenterna på så vis motiveras till att ge ärliga svar vilket kan vara en svårighet vid 
en studie som inte hålls anonym (Patel & Davidson, 2011, s. 77).  
 
Vi har arbetat utifrån en intervjuguide (bilaga 1) med frågor där den intervjuade haft 
stor frihet att styra sina svar och att frågorna därför inte alltid betats av i följd. Enligt 
Bryman (2011) beskriver detta tillvägagångssätt som semistrukturerade intervjuer, och 
som ger en ökad flexibilitet vid intervjun. Genom att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer med öppna frågor tvingar vi den intervjuade att tänka mer fritt och verkligen 
ge svar utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar. På så vis anser vi att denna 
intervjuform är den mest optimala att använda för att få fram så relevant information 
som möjligt. 

2.8	  Insamling	  av	  Sekundärkällor	   
I denna studie har vi använt oss av sekundärkällor samt primärkällor vilka vi kommer 
att skilja på, på följande sätt: Med primärkällor menar vi källor som vi själva har samlat 
in data till, i vårt fall de intervjuer vi genomfört och beskrivit ovan samt mer i den 
praktiska metoden i kapitel 4. Med sekundärkällor menar vi de källor vi använt där data 
har samlats in av andra. Exempel på detta kan vara böcker, artiklar, hemsidor etc.  
 
För att samla in sekundärkällor i form av artiklar har vi främst använt oss av 
universitetsbibliotekets databaser för internationella artiklar och främst Business source 
premier, och där använt relevanta sökord för att navigera i artikeldjungeln. Exempel på 
våra sökningar har varit ”money as a motivator”, ”effects + commission” och 
”commission and behaviour”. Genom att läsa titlar och inledningar på artiklar har vi 
sållat för att hitta de mest relevanta för vårt ämne. För att hitta böcker har vi främst 
använt oss av sökalternativet ”böcker i album” på universitetsbibliotekets hemsida. 
Även där använde vi oss av relevanta sökord för ämnet. Vidare har vi också använt 
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kurslitteratur från tidigare kurser som vi ansett kunna tillföra med viktig information 
inom de teoretiska begrepp som vi valt ut. 

2.9	  Källkritik	  
Källkritik handlar om att analysera trovärdigheten i de källor som valts ut för att 
använda, där det är källkritikens roll att utvärdera sanningsfaktorn inom de val av källor 
som gjorts (Thurén, 2005, s. 9). Några av de källor vi använt oss av är äldre och inte 
lika aktuella som man skulle önska. Detta kan ses som en nackdel för vår studie då 
forskningen hela tiden går framåt, det som är sant idag kanske inte är det imorgon. Vi 
anser dock att den äldre litteratur vi använt oss av belyser viktiga och relevanta delar 
som går att applicera även på vår studie.  
 
Vissa källor i form av artiklar har studier genomförts med andra avsikter än just de vi 
har, vilket kan göra att vi tolkat och använt data som i grund och botten är konstruerade 
för andra ändamål. I många av källorna vi använt har författarna själva refererat till 
andra källor som vi själva inte fått tag på. Detta gör att den informationen har tolkats i 
flera led, vilket kan leda till en felaktig bild och en mindre trovärdig källa.  
 
Det material vi har använt oss av har vi själva tolkat och valt ut för att på så sätt kunna 
besvara vår frågeformulering på bästa sätt. Detta betyder dock att vi omedvetet kan ha 
valt ut material som stödjer vår egen uppfattning, vilket kan skapa en skevhet i studien 
då en felaktig bild beskrivs. Ibland bör man välja material och källor som motsäger det 
man vill beskriva, för att på så sätt öka trovärdigheten. Genom att välja ut bara en typ av 
källor kan man i princip bevisa vad som helst. (Patel & Davidsson, 1994, s. 56) Som vi 
tidigare beskrivit så har vi dock strävat mot att vara så objektiva som det bara är möjligt, 
något som därför gjort oss kritiska i det urval av teorier vi gjort. Detta har också lett till 
att vi genom hela vårt arbete valt att använda oss av tidigare beprövade och välkända 
teorier, vilka har visat sig vara applicerbara inom vårt ämnesområde. 
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3.	  TEORI	  
Det teoretiska kapitlet är uppdelat i tre separata delar där den inledande delen berör 
relevanta teorier inom motivation, följt av teorier kopplade till etik och moral. Den 
avslutande delen kommer att belysa grunderna i servicekvalitet. Men först en kort 
beskrivning till valet av teorier. 

 

 
3.1	  Val	  av	  Teorier 
Då vår studie ämnar titta närmare på ett provisionsbaserat lönesystem och dess 
påverkan har vi grundat ett urval av teorier på den problembakgrund vi använt oss av. 
Vi har valt ut teorier som vi anser kommer kunna hjälpa oss att besvara vår 
problemformulering på bästa sätt. Först och främst kommer vi lyfta fram flertalet teorier 
som täcker området motivation, och vilken påverkan motivation har på människan. 
Motivationsteorier är relevanta då lön är en stor del i ett företags strategi till att motivera 
sina anställda. Vidare kommer vi lyfta fram relevanta teorier som täcker området etik 
och moral. Som vi tidigare beskrivit har det valda lönesystemet även en inverkan på en 
människas etiska och moraliska ställningstagande. Avslutningsvis lyfter vi även fram 
teoretisk bakgrund gällande servicekvalitet. Då motivationen påverkar människan att 
agera på ett visst sätt, ta ett moraliskt ställningstagande, tror vi att servicekvaliteten är 
det som i slutändan kommer att påverkas. 

3.2	  Motivation:	  Maslows	  behovstrappa	  
Vi människor har ett antal grundläggande behov som måste vara uppfyllda för att kunna 
arbeta. Maslow (1954) har i sin forskning studerat de grundläggande behov vi 
människor har för att känna en hög arbetstillfredsställelse samt faktorer till motivation 
(Lindmark & Önnevik, 2011, s. 32). Den vetskapen kommer vi kunna använda då vi 
tolkar våra respondenters svar, vi måste vara medvetna om att det kan vara många 
faktorer som ligger bakom en mäklares sätt att arbeta och inte enbart de uppenbara 
resonemangen som lyfts fram. 
 
Maslow har i sin så kallade behovspyramid identifierat ett antal grundläggande behov vi 
människor har. Pyramiden är uppdelad i fem steg där det första steget belyser vikten av 
de fysiologiska behoven, vilket betyder grundläggande aspekter så som mat, dryck och 
sömn. Vidare i pyramiden når vi steget där säkerhetsbehovet måste vara uppfyllt. Här 
behandlas aspekter så som trygghet, säkerhet, struktur, lagar och stabilitet mm. 
Människan behöver i den miljö den befinner sig i känna en viss nivå av trygghet. Tredje 
steget handlar om att uppfylla vissa sociala behov så som tillhörighet och behovet av att 
umgås med andra människor. Nästa steg behandlar behovet av att som människa få 
aktning och beröm för det arbete man utför. Det är av stor vikt att människan får 
feedback på det utförda arbetet och känna sig respekterad för det den gör. Det femte och 
sista steget handlar om att människan har ett behov av självförverkligande, var 
människa ska göra vad hen är skapad för. (Maslow, 1954, s. 18). 
  
”Musicians must make music, artists must paint, poets must write if they are to be 
ulimately at peace with themselves.” (Maslow, 1954, s. 22). 
 
Alla människor har i grund och botten alla dessa behov, men motiveras ständigt att 
förflytta sig uppåt i pyramiden så fort ett steg av behov har uppfyllts. Dock behöver inte 
ett steg vara till 100 % uppfyllt för att man ska kunna förflytta sig till nästa. Men 
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befinner man sig på ett högre steg och behoven på ett lägre steg inte längre uppfylls 
tillräckligt förflyttas man ner. Detta betyder att människan kan befinna sig på flera steg 
samtidigt och hela tiden flytta sig upp och ner i pyramiden. (Maslow, 1954, s. 27-28). 
Givetvis har det riktats hård kritik mot Maslows behovspyramid då många hävdar att 
beskrivningen av vad varje steg innehåller är mycket vag, och att empirisk forskning har 
svårt att stödja ordningen av behoven (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 295). De 
grundläggande behov som tas upp i teorin anser vi vara användbara i vår studie trots den 
kritik som nämndes ovan. Vi kommer under intervjuerna att ställa frågor till våra 
respondenter gällande motivation och kan med hjälp av dessa aspekter som lyfts fram 
tillsammans med andra teorier ytterligare tolka vad som egentligen ligger till grund för 
ett visst beteende.   
 
Appliceras denna teori på dagens samhälle ur ett företagsperspektiv kommer de olika 
stegen kanske få en liten annan innebörd. Grundläggande fysiologiska behov hos en 
mäklare handlar kanske inte om mat och vatten utan mer om andra grundläggande 
orsaker till varför man arbetar, t.ex. lön. En anställning kan uppfylla ett säkerhetsbehov 
då den anställde inte ska behöva vara rädd för att förlora sitt jobb. En arbetsplats ska 
även uppfylla de sociala behov en människa har, man ska känna gemenskap på sin 
arbetsplats. De två sista stegen handlar om att få uppskattning för det jobb man gör och 
ett erkännande att det man gör har en betydelse. 
 
Så med hjälp av dessa grundläggande behov kan företag utveckla rutiner för att 
säkerställa dessa behov. Gör man detta kommer organisationen kunna motivera sin 
personal, behålla lojalitet och rekrytera kunnig personal., I slutändan kommer detta leda 
till ökad produktivitet och lönsamhet (Sandri & Bowen, 2011, s. 45).  

Vad man som chef/ledare måste tänka på är att alla anställda kan befinna sig i olika steg 
av pyramiden och vid olika tillfällen. Detta betyder att personal motiveras av olika 
saker. För en nyanställd handlar det i början om att få betalt och säkra sin inkomst. När 
detta behov är uppfyllt går man vidare och kanske då motiveras av andra saker. För en 
ledare blir detta en utmaning då man hela tiden måste vara flexibel och lyhörd över 
vilka behov som finns. (Sandri & Bowen, 2011, s. 48). I vår studie vill vi visa på just 
detta för att kunna koppla till vårt syfte där vi vill diskutera fram förslag till framtida 
förbättringar. 

3.3	  Motivation:	  Herzbergs	  tvåfaktorsteori 
Herzbergs tvåfaktorsteori är en version av Maslows behovspyramid då den syftar till att 
människor drivs av olika behov eller faktorer som måste vara uppfyllda för att känna en 
hög arbetstillfredsställelse och motivation till sitt arbete (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 
34). Herzbergs teori har sedan den introducerades varit en väl använd teori världen över 
(Guha, 2010, s. 122). 
 
Teorin går ut på att man delar upp behoven i motivationsfaktorer (inre faktorer) och 
hygienfaktorer (yttre faktorer). Herzberg (refererad i Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 
311) kom i sina studier fram till att en anställds tillfredsställelse i arbete först och främst 
handlade om hur arbetsuppgiften var utformad och vad de gjorde, samtidigt som en 
vantrivsel handlade om andra aspekter, så som arbetsmiljö (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 
s. 311). Anställda som kände sig nöjda med sitt arbete visade på egenskaper som 
handlade om hur själva arbetsuppgiften var utformad. Dessa faktorer kallas för 
motivationsfaktorer (inre) och innefattar erkännande, arbetsuppgiftens värde, 
utvecklingsmöjligheter mm.  I motsats till motivationsfaktorerna hittar vi 
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hygienfaktorerna vilka innefattar lön, fysisk miljö, personalpolitik, arbetsvillkor mm 
(Lindmark & Önnevik, 2011, s. 34). Dessa faktorer visade sig vara av stor vikt då en 
anställd upplevde missnöje med sitt arbete. 
 
Detta betyder att de faktorer som leder till en hög trivsel inte nödvändigtvis leder till 
vantrivsel om dessa uteblir. Samma sak gäller det omvända, de faktorer som genererar i 
vantrivsel om de uteblir skapar inte trivsel per automatik om de uppfylls. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, s. 312). Guha (2010, s. 122) förklarar samma sak och menar att 
motsatsen till missnöje gentemot arbetet inte är tillfredsställelse av arbetet och att 
motivatorer ökar motivationen, dock leder en avsaknad av motivatorer inte direkt till 
missnöje. 
 
”Goda arbetsförhållanden skapar inte trivsel men dåliga arbetsförhållanden skapar 
vantrivsel. Däremot ger intressanta och krävande arbetsuppgifter de anställda 
tillfredställelse, medan det motsatta leder till att de är otillfredsställda – men vantrivs 
inte” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 313). 
 
Motivationsfaktorer    à   Tillfredställelse och höjd prestation 
Hygienfaktorer        à   Tillfredställelse eller missnöje 
 
Figur 1: Sammanfattande modell 
Källa: Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 313 
 
Viktigt att komma ihåg är att denna teori har några år på nacken och är i behov av 
uppdateringar. Dessa aspekter som beskrivs hävdar vissa skiljer sig åt beroende på 
vilken generation man tillhör. Värderingar och uppfattningar har förändrats och för att 
få bättre förståelse för en modern arbetsplats behövs nya studier göra. Eftersom det är 
en väl använd teori kan det leda till missvisande resultat då moderna organisationer 
applicerar teorin på sina verksamheter. (Guha, 2010, s. 129). 
 
Kopplar vi detta till vår studie och problemformulering kan vi använda denna teori för 
att visa på att motivation inte bara handlar om yttre omständigheter utan även inre 
faktorer och att det måste ske ett samspel mellan dessa för att det ska fungera. Vi 
kommer även kunna använda dessa teorier då vi utformar vår intervjuguide och kan då 
ställa frågor som berör just detta.  

3.4	  Motivation:	  Arbetsutformning	  och	  prestation	  
I vår studie där vi tittar närmare på hur ett lönesystem påverkar en mäklare gällande 
olika aspekter är det viktigt att lyfta fram och belysa andra viktiga faktorer förutom lön 
för att motivera anställda. I tidigare forskning har man länge bortsett från alla aspekter 
förutom lön som en motivationsfaktor (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 314). Men under 
senare tid har forskning visat att det inte bara är lön som spelar in när anställda ska 
motiveras, utan även andra aspekter är av stor betydelse. Studier har visat att icke 
monetär belöning i vissa fall kan fungera bättre för att skapa en mer långsiktig 
motivation hos de anställda, pengar fungerar främst som en kortsiktig ökning i 
motivationen (Dewhurst et. al. 2010, s. 12). Hackman och Oldman har tillsammans 
utvecklat en högt ansedd teori om vilka faktorer som skapar förhöjda prestationer, en 
teori som presenteras av Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 315). 
 
Enkelt förklarat går teorin ut på att en god prestation och hög tillfredställelse är baserad 
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på att den anställde uppnår en viss grad av psykologiskt tillstånd. Detta tillstånd är i sin 
tur beroende av egenskaperna hos den enskildes arbetsuppgift, och arbetsuppgiften är 
beroende av organisationens sammansättning. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 315). 
 
För att uppnå det tidigare nämnda ”psykologiska” tillståndet krävs det att den anställde 
har en uppfattning om att vad denne gör är av betydelse och i någon mån känns 
meningsfullt. Vidare ska den anställde ha en känsla av personligt ansvar för resultatet, 
samt en kunskap som gör det möjligt att på ett korrekt sätt kunna bedöma kvaliteten på 
resultatet. Lyckas man uppnå detta tillstånd kommer det att leda till en hög trivsel med 
sitt jobb, hög motivation till arbetet samt en hög kvalité på det utförda arbetet. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 315). 
 
Gällande arbetsuppgiftens utformning är det vid stor vikt att den är varierande, känns 
meningsfull samt ha en betydelse för både organisationen och externa intressenter. 
Vidare ska den anställde känna delaktighet i hur arbetet ska utföras samt kunskap om 
resultatet, man vill kunna se vilka effekter arbetsinsatsen ger. (Jacobsen & Thorsvik, 
2002, s. 316). I slutändan är det dock den enskilde individens egenskaper som har den 
största betydelsen för resultatet. Viktigt är att personen har relevanta kunskaper för att 
lösa uppgiften, känna ett behov av utveckling samt vara nöjd med sina 
arbetsförhållanden så som trygghet, ledning och belöningssystem. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, s. 317). 
 
För att stötta resonemanget ovan diskuteras i artikeln ”Motivating Employees” (Kumar, 
2011) att arbetsmiljön för organisationer ständigt förändras, och att den ”moderna” 
arbetaren ställer nya krav på motivation. Man motiveras inte längre av enbart en 
utbetalning av lön utan också av en individuell uppmärksamhet, förtroende och 
befogenheter men också möjligheter till utveckling och befordran (Kumar, 2011, s. 26).  
 
Att ta hänsyn till dessa ickemonetära faktorer har visat sig vara lika, och till och med 
mer effektiva än monetär ersättning. Att som organisation ta hänsyn till detta är ännu 
viktigare i hårda ekonomiska situationer som vi befinner oss i idag. Lyckas företag 
identifiera dessa faktorer finns det mycket pengar att spara. (Dewhurst et. al. 2010, s. 
12). Så varför arbetar inte företag mer med dessa faktorer? En anledning kan vara att 
detta kräver mer tid och ansträngning från ledningens sida, att bara betala ut lön är ett 
enklare sätt (Dewhurst et. al. 2010, s. 12).  
 
Att lyfta fram dessa icke monetära faktorerna är av stor vikt i vår studie då vi inte enbart 
vill fokusera på just hur lönesystemet och pengarna påverkar mäklaren. Det är viktigt 
för ass att inkludera även andra delar som vi anser ligga till grund för lönesystemets 
påverkan på mäklaren. Just denna teori kommer hjälpa oss till bättre förståelse kring 
detta då vi genomför våra intervjuer samt tolkar de svar vi får. 

	  
3.5	  Motivation:	  Belöningssystem	  
För att kunna genomföra vår studie samt besvara vår frågeställning om hur lönesystemet 
provision påverkar mäklare är det viktigt att redogöra för viktiga aspekter och tidigare 
forskning kring hur man använder ett lönesystem och vilka effekter det kan få. Ett 
viktigt medel för att skapa motivation och höga prestationer är system för belöning, 
även kallat incitamentsystem (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 302). Ett incitamentsystem 
används för att motivera anställda till att utföra sitt arbete på ett sätt som tillfredsställer 
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organisationen. Lyckas den anställde med det, utställs en belöning, skulle man inte 
lyckas med uppgiften delas ett straff ut, eller i vissa fall en utebliven belöning (Jacobsen 
& Thorsvik, 2002, s. 302). Alltså styr företagen sina anställda genom att inrätta 
belöningssystem. Genom belöningssystemen säkerställer organisationen att de anställda 
utför uppgifter eller når mål enligt organisationens direktiv. När man genom ett 
belöningssystem påverkar den anställdes motivation, tillfredsställelse och uppträdande 
formar man således organisationers kultur och värderingar (Kuhn, 2009, s. 1634). För 
att utforma ett belöningssystem måste man först och främst fastställa vad organisationen 
står för och vilket beteende man vill ha hos sina anställda, nästa steg blir således att 
utforma det belöningssystem som passar bäst (Lawler & Jenkins, 1992, s. 4) 
  
I boken “Hur moderna organisationer fungerar” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 303-
305) diskuterar författarna tre primära frågor när det gäller belöningssystem, Vem 
belönas? Vad för slags belöning? och Vad är det som belönas? När man pratar om vem 
som belönas i en organisation är det vanligaste systemet en individuellt baserad 
belöning, men det kan också handla om belöningar till en hel grupp eller belöningar till 
hela systemet (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 303). Det finns givetvis både för och 
nackdelar med alla olika system, men beroende på vilket man väljer kan man till viss 
mån styra ett beteende man anser vara önskvärt. 
  
Väljer man att använda ett belöningssystem som är individuellt utformad skapar man en 
stark motivation hos den enskilde att prestera på topp hela tiden, och kanske till och 
med prestera lite extra. Detta kan dock göra att individer inte motiveras till samarbete då 
belöningen eller lönen inte baseras på gruppens resultat. Det kan även leda till ökad 
intern konkurrens i företaget då belöning i form av pengar ofta är en begränsad resurs. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 303;Lawler & Jenkins, 1992, s. 37). När det gäller 
vilken slags belöning man ska ge måste man också skilja på yttre och inre belöningar, 
vilka båda har en stor inverkan på motivationen. När man pratar om belöningar är det 
främst belöningar i form av pengar man tänker på. Men man får inte glömma bort att det 
finns andra typer av icke monetära belöningar som kan ha stor inverkan. Det kan handla 
om belöningar i form av uppskattning, beröm, handlingsfrihet, status mm. 
  
När man utvecklar ett belöningssystem i en organisation måste man även fastställa vad 
det är som ska belönas, vilka resultat eller vilket beteende man egentligen vill ha. Ett 
system är att just belöna ett visst beteende som är önskvärt, och ett annat vanligt 
belöningssystem är att basera belöningen på ett resultat. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 
305). Att använda sig av ett sådant individuellt belöningssystem baserat på resultat är ett 
av de vanligaste sätten att belöna sin personal, vilket studier också har visat vara 
effektivt (Lawler & Jenkins, 1992, s. 33). En annan vanlig metod för att motivera de 
anställda är att använda en slags blandning av ett beteendebaserat system och ett helt 
resultatbaserat system. Anledningen är att det har visat sig att ett beteendebaserat 
system inte motiverar tillräckligt mycket för att man ska prestera något extra, och 
resultatbaserat i sin tur ger en otrygghet då lönen helt eller delvis riskerar att utebli. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 306). För en mäklare som är beroende av hur 
marknaden ser ut för att kunna prestera finns risken att denne blir straffad, i form av 
utebliven lön, för faktorer denne inte själv kan påverka, vilket är en stor nackdel då man 
använder sig av ett helt resultatbaserat system. Men i andra branscher där den enskilde 
helt kan påverka resultatet kan det fungera bättre. 
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Det är också viktigt att komma ihåg när man pratar om belöningssystem att det inte bara 
påverkar de anställda inom företaget. Som vi nämnde i inledningen påverkar det valda 
lönesystemet företagskulturen, företagets värderingar och dess filosofi speglas i det 
system man valt. Detta gör att människor externt får en bild av företaget, vilket kommer 
påverka rekrytering av ny personal. Man kan alltså med hjälp av belöningssystemet 
påverka till vilken grad personal vill arbeta på företaget. (Kuhn, 2009, s. 1634). Det 
belöningssystem som företaget använder kommer därför att påverka vilka som 
attraheras av att börja arbeta på företaget, men också vilka som väljer att arbeta kvar 
(Lawler & Jenkins, 1992, s. 8). 
   
I artikeln “Determinants of pay levels and structures in sales organizations” (Coughlan 
& Anderson, 2009) diskuterar man även vikten av ett väl fungerande ledarskap. 
Författarna beskriver att cheferna eller ledarnas lönesystem i en säljorganisation i vissa 
fall kan vara viktigare än för själva säljaren. En omotiverad ledare kan försämra 
förutsättningarna för en säljare avsevärt, medan en duktig motiverad ledare kan sporra 
säljare till att prestera bättre resultat. 
 
Då vi i vår studie kommer undersöka ett provisionsbaserat lönesystem är det relevant att 
vi även lyfter fram forskning kring andra lönesystem och dess påverkan. Ett av syftena 
med vår studie är att lyfta fram för och nackdelar med ett provisionsbaserat lönesystem 
samt diskutera fram eventuella förändringar, och för att göra det måste vi genom teori få 
en klar bild av olika typer av lönesystem och varför man ska välja att använda ett 
specifikt system. 

3.6	  Etik	  och	  Moral 
Etik och moral är två ord som ofta sammankopplas till ett och samma begrepp. 
Betydelsen för dessa skiljer sig dock åt där etiken kan beskrivas som teorin om 
sedligheten, moralen som dess praktik (Bonnedahl et. al. 2007, s. 25). Inom den 
ekonomiska världen har etik och moral spelat allt större roll där “Business ethics” blivit 
ett centralt och oerhört viktigt begrepp för många företag att arbeta med. Detta för att 
konsumenterna tillsammans med övriga samhället nu kräver att företagen ska arbeta 
mer mot en etisk och ekologisk hållbarhet (Crane & Matten, 2007, s. 9). Att arbeta 
etiskt handlar också om att ta ett ansvar och att agera på ett riktigt sätt även efter den 
stiftade lagens slut, då business ethics mycket handlar om att täcka områden som inte är 
täckta av just lagen (Crane & Matten, 2007, s. 7). Genom att arbeta och agera etiskt har 
många företag dessutom lyckats skapa sig konkurrensfördelar, något som i långa loppet 
ger en win-win situation där företaget kan vara ekonomiskt lönsamma samtidigt som det 
kan bidra till samhället (Crane & Matten,  2007, s. 9). 
 
Företagen har fyra ansvarsområden som måste uppfyllas enligt Carroll´s pyramid (1991, 
s. 42). Ett av dessa områden handlar om att ta ett etiskt ansvar gentemot samhället 
genom att undvika skada och att göra vad som är rätt och riktigt, ett ansvar som kan 
benämnas som ”corporate social responsibility” (CSR). Hur företagen väljer att arbeta 
med CSR kan dock variera. Den omskrivna tobaksjätten Philip Morris donerar 
hundratals miljoner till välgörenhet (Seifert et. al. 2003, s. 195) men har samtidigt 
kritiserats för att producera ohälsosamma produkter och ogynnsamma 
arbetsförhållanden för de anställda samt anklagats för att endast donera stora summor 
pengar för att kunna marknadsföra sig själva som ett ansvarstagande företag 
(abcnews.go.com). I detta fall har vi ett företag som donerar stora summor pengar till 
välgörenhet som kan skapa stor nytta för samhället samtidigt som de alltså anklagas för 



	  

	   16	  

att utnyttja den välgörenhet de donerar till självändamål genom att stärka bilden av sig 
själva som ansvarstagande företag. Hur detta ska betraktas som etiskt handlande 
bedöms utifrån vilken etik man utgår ifrån. 
 
De tre mest välkända normativa etiska skolorna är konsekvensetiken, pliktetiken och 
dygdetiken (Bonnedahl et. al. 2007, s. 27). Konsekvensetiken bedöms utifrån vilka 
konsekvenser ett visst handlande ger och där det alltså är utfallet av handlingen som 
räknas. Utilitarismen är en av de vanligaste typerna av konsekvensetik som går ut på att 
man ska bringa så stor nytta till så många som möjligt. För en ekonom med utilitarism 
som synsätt kommer fokus att ligga på kvantitativa och monetära konsekvenser som en 
handling för med sig och att nyttan därför ska vara antingen kvantitativt eller monetärt 
mätbar. (Bonnedahl et. al. 2007, s. 28) 
 
Pliktetiken skiljer sig ganska kraftigt jämfört med konsekvensetiken då det är själva 
handlingens avsikt som ska värderas till skillnad från konsekvensen av en handling. 
Genom ett rationellt tänkande ska människan kunna avgöra vad som är rätt och fel för 
att sedan handla och agera därefter. Pliktetiken grundar sig så i den goda viljan och en 
önska om att man genom sin handling vill det bästa möjliga gentemot andra. 
(Bonnedahl et. al. 2007, s. 31) 
 
Dygdetiken handlar om att intresse ska ligga vid vad ett gott liv står för. Grunden för 
denna etiska filosofi kretsar kring att leva ett liv i balans och att man ska välja en 
gyllene medelväg. Ett problem gällande dygdetiken är hur man ska bedöma vad som 
anses som måttligt och balanserat då vad som anses vara dugligt för en individ kan 
anses vara odugligt för en annan individ. På så vis är denna filosofi mer kontextkänslig 
och där olika människor kommer att anpassa sin filosofi efter sina egna 
grundvärderingar. (Bonnedahl et. al. 2007, s. 32)  
 
För att kunna besvara vårt syfte och problemformulering är det viktigt att vi redogör för 
dessa tre etiska tankesätt då de kommer ligga till grund för vårt framtagande av frågor, 
samt även underlätta vid tolkningen av det resultat vi får fram. Vi kan genom teorin se 
att ett beteende kan rättfärdigas av olika saker beroende på hur man ser på sin situation 
och vi kan därför applicera detta på de svar vi får för att kunna resonera fram hur en 
mäklare resonerar och rättfärdigar sina handlingar. Detta kommer hjälpa oss till en 
bättre förståelse då vi i studien vill se på provision och vilket beteende eller effekt det 
har på mäklare. 
 
Då konsumenter i allt större utsträckning kräver att företagen ska ta ett större 
samhällsansvar (CSR) och agera mer etiskt så har många företag och branscher satt upp 
etiska riktlinjer som ska följas. Inom mäklarbranschen så har Mäklarsamfundet satt upp 
riktlinjer som ska följas av samtliga legitimerade mäklare (maklarsamfundet.se). Att 
sätta upp dessa riktlinjer kan fungera både som ett sätt att visa att man noterat och tagit 
hänsyn till de etiska aspekterna men givetvis också som ett regelverk för de anställda att 
rätta sig efter. Att rätta sig efter dessa etiska riktlinjer är oerhört viktigt för att den 
anställde ska fatta etiskt riktiga beslut, där olika faktorer kommer att spela in vid den 
enskildes beslutsfattande. Enligt the ”interactionist model” (Trevino, 1986, s. 602) så 
grundas vårt beslutsfattande vid etiska dilemman främst på tre huvudfaktorer. Dessa kan 
sammanfattas som organisationskultur och intilliggande faktorer som skapar press och 
osäkerhet från organisationshåll, självkontroll, samt tidigare kunskap. Samtliga av dessa 
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faktorer kommer enligt denna modell alltså vara avgörande för om den anställde väljer 
att agera etiskt eller oetiskt i sitt beslutsfattande.  
 
Att kunna styra en anställd mot ett etiskt beteende handlar därför mycket om att hålla 
och värdera en god organisationskultur som uppmuntrar de anställda till att ta etiska 
beslut (Trevino, 1986, s. 612). Författaren betonar dock samtidigt att det är viktigt att de 
personliga förlusterna inte får bli för stora vid ett etiskt handlande, om så är fallet så 
kommer den anställde istället att agera oetiskt för att minska de personliga förlusterna 
(Trevino, 1986, s. 613). Att arbeta under provision kan därför inräknas under denna 
faktor där det gäller att mäklaren inte känner att han eller hon gör en för stor personlig 
förlust genom att agera etiskt gentemot sina kunder. Företagsetiken handlar dock inte i 
praktiken bara om att agera etiskt gentemot sina kunder utan även om att stärka det egna 
varumärket genom relationsskapande, erbjuda en god service och differentiera sig på ett 
positivt sätt som företag. 
 
En mäklare har ett ansvar för både den säljare han representerar samt den aktuella 
köparen. Detta bidrar enligt Murphy till att man hamnar i ett etiskt dilemma som kan 
vara svårt att hantera. (Murphy et. al. 2005, s. 189). Man arbetar som säljare (Mäklare) i 
komplexa situationer som innebär att man ofta måste fatta snabba beslut, samtidigt som 
man har en press på sig att prestera kan det leda till att man fattar beslut som strider mot 
företagets etik och moral, men också sin egen (Murphy et. al. 2005, s. 190).  En annan 
viktig aspekt gällande etik och moral är relationen till sina medarbetare. Mäklare jobbar 
ofta enskilt och den provision som betalas ut grundar sig på den enskildes resultat. 
Samtidigt arbetar man tillsammans med sina medarbetare på mäklarfirman för att nå så 
bra resultat som möjligt. Här måste mäklaren ta ett moraliskt ställningstagande gällande 
sina medarbetare då man kan hamna i situationer där man “tar” jobb från sina 
medarbetare i syfte att själv tjäna mer pengar (Murphy et. al. 2005, s. 195). För att detta 
inte ska ske är det vid stor vikt att man har en ledning som kan styra verksamheten så att 
ett lagarbete kan fungera (Murphy et. al. 2005, s. 195). Generellt sätt har man enklare 
att agera oetiskt om situationer uppstår där det finns möjlighet att agera oetiskt, detta i 
kombination med vetskapen om att ett oetiskt handlande kan belönas (Murphy et. al. 
2005, s. 200). För en mäklare kan i vissa fall ett sådant beslut leda till ökad provision, 
vilket betyder att mäklaren har stora incitament för att agera oetiskt. Murphy et. al. 
(2005, s. 200) listar punkter som leder till en ökad press att agera oetiskt. 

 
• Kraftig konkurrens  
• Ekonomiskt svåra tider 
• Lön är enbart baserad på provision 
• Oetisk/moralisk standard i branschen 
• Saknas etik och moralpolicy 
• Korta upplärningsperioder samt begränsad erfarenhet 

 
En kraftig konkurrens med ett stort utbud av arbetskraft innebär att företagen erbjuds 
fler alternativ vid nyanställningar då det finns en större målgrupp att välja ur. En hög 
konkurrens kommer även att leda till prestationskravet på de anställda kommer att öka, 
vilket också kommer att öka risken för att handla oetiskt. Ekonomiskt svåra tider 
påverkar både företaget och den anställde genom en ökad press på dra in pengar vilket 
kan forcera fram oetiska beslut. Lön som enbart är baserad på provision, som är 
grunden i vår studie, skapar en situation där individen påverkar sin lön helt och hållet. 
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Om den ekonomiska situationen då över en längre tid varit svår så ökar risken för ett 
oetiskt agerande.  
 
Andra aspekter som kommer att inverka på etiken är hur branschen överlag hanterar 
etiska frågor och vad som anses vara standard. Brist på stadgar och normer rörande etik 
och moral inom såväl företaget som branschen kommer även de att inverka på hur 
individen agerar. Slutligen kommer korta upplärningsperioder och en begränsad 
erfarenhet att påverka individen där de etiska förhållningsreglerna inte är lika starkt 
kopplade till individen (Murphy et. al. 2005, s. 200). Med den vetskapen och dessa 
grunder i etik och moral kommer vi att utforma frågeställningar till våra mäklare som 
kommer ligga till grund för att tolka och koppla till teorin. 

3.7	  Servicekvalitet	  
Att bedöma och säkerställa en servicekvalitet är komplext och det är oftast upp till 
kunden att bedöma om den är bra eller inte. Vi kommer i studien att lyfta fram 
mäklarens syn på servicekvalitet och hur denne upplever lönesystemets påverkan på 
kvaliteten. Trots att det är upp till kunden att bedöma kvaliteten på servicen är det av 
stor vikt för genomförandet av studien att vi lyfter fram och belyser forskning kring 
ämnet. Detta för att se mäklarens uppfattning om begreppet i jämförelse med vad teorin 
säger. 
 
Servicekvalitet kan definieras som en attityd där kunden väger sina förväntningar 
gentemot den verkliga upplevelsen för att bedöma servicekvaliteten (Cronin & Taylor, 
1992, s. 56). Då servicekvaliteten är subjektiv kommer bedömningen om dess kvalitet 
att ligga hos kunden. Den kommer då att upplevas som undermålig om servicen inte 
lever upp till kundens förväntningar, som tillfredställande om den matchar kundens 
förväntningar, och som superb om den överträffar kundens förväntningar. Att hålla en 
god servicekvalitet är givetvis viktigt men att kunna säkerställa en god servicekvalitet är 
inte lika enkelt. 
  
I jämförandet mellan produktkvalitet och servicekvalitet så beskrivs processen att kunna 
erbjuda en konstant och jämn nivå av god servicekvalitet som mer komplex jämfört 
med kvaliteten hos en produkt (Sharabi & Davidow, 2009, s. 190). Detta då det inte 
bara är det slutgiltiga resultatet som kommer att avgöra den upplevda servicekvaliteten 
utan hela den process där tjänsten produceras och konsumeras samtidigt. Därav kommer 
ett positivt resultat inte alltid innebära att kunden upplevt en god servicekvalitet genom 
hela processen, vilket kommer att påverka den slutgiltiga helhetsbedömningen. 
Kvaliteten på en service är väldigt sällan 100 % konsekvent då det finns ett flertal 
faktorer som kommer att spela in och som påverkar servicekvaliteten där de anställda 
spelar den allra största rollen enligt Zeithaml et. Al (1988, s. 35). Författarna beskriver 
att kvaliteten på servicen till stor del kommer att avgöras genom de anställdas 
prestationer tillsammans med kundens agerande vilket skapar en mer komplex situation 
jämfört med att leverera en god produktkvalitet. För en mäklare som agerar mellanhand 
åt två kunder (köpare och säljare) som oftast vill olika saker blir situationen än mer 
komplex och då även bedömningen av vad god servicekvalitet är. 
 
Gummesson (1991, s. 7) argumenterar emot uppfattningen om att det skulle vara ett mer 
komplext och svårare arbete att kunna säkerställa en god servicekvalitet i förhållande 
till produktkvalitet. Författaren menar att det är svårigheten av att ha en fullständig 
kontroll över serviceprocessen och dess kvalitet som gjort att många ser detta område 
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som komplext och svårt. Kontrollbarheten kommer aldrig att vara total då kunden helt 
eller delvis integreras i serviceprocessens alla led och kommer därmed också att 
påverka servicekvaliteten under hela förloppet. Trots denna minskade kontroll över 
serviceutförandet så anser Gummesson (1991) att svårigheten med att hålla en god 
servicekvalitet inte skulle vara mer komplext och svårt i förhållande till produktkvalitet.  
 
Den modell som vanligen används för att upptäcka brister i servicen är “the gaps 
model”  (Sharabi & Davidow, 2009, s. 191). Denna modell kan delas in i fyra 
kategorier: 
 

• Förväntningsgapet: Skillnaden mellan vad kunden förväntar sig och vad 
cheferna tror att kunden förväntar sig. Detta är ett resultat av en brist på 
information som går från kunden vidare till personal och ledning. För att lösa 
detta problem så behöver ledningen ta reda på kundens nuvarande förväntningar 
och matcha dessa för att kunna leverera en god service. 
  

• Standardgapet: Skillnaden mellan företagets uppfattning om vad kunden vill ha 
och utformningen av ett kundfokuserat servicesystem utifrån detta. Om 
ledningen inte utgår från ett kundperspektiv eller undervärderar betydelsen av ett 
sådant så är risken stor att servicedesignen kommer att vara missanpassad. På så 
vis kommer servicedesignen inte ta nog med hänsyn till kundens 
utförandeprocess vilket kommer leda till en större missnöjdhet och därmed en 
risk att förlora kunden. 
 

• Prestationsgapet: Skillnaden mellan vad som anses vara servicestandard och den 
service som i själva verket ges. Detta kan bero på otillräckliga resurser, 
outbildad personal eller omotiverad personal. För att undvika detta måste 
ledningen anställa och utbilda sina anställda samt se till att det finns tillräckliga 
resurser. 
 

• Kommunikationsgapet: Skillnaden mellan de löften som ges till kunden och vad 
som i själva verket levereras. Problemet uppstår oftast genom att företaget lovar 
mer än vad de sedan kan erbjuda. Ledningen måste därför se till att 
marknadskommunikationen sköts på ett sådant sätt så att företaget 
kommunicerar ett budskap gentemot kunderna som de sedan kan hålla. 

 
Genom att minska dessa gap så underlättas arbetet med att hålla en god servicekvalitet. 
Det har även visat sig finnas en korrelation mellan servicekvalitet och vinst för 
företaget, där en bättre servicekvalitet har genererat en högre vinst (Sharabi & Davidow, 
2009, s. 191). I vår studie där en diskussion om förändringar/förbättringar i användandet 
av ett provisionsbaserat lönesystem kommer att ingå är det fördelaktigt att lyfta fram 
dessa gap för att på så sätt tolka mäklarens uppfattning inom servicekvalitet för att 
senare kunna ge förslag på åtgärder samt vidare forskning som vi finner intressant. De 
faktorer som speglar servicekvaliteten kan beskrivas genom Grönroos 
servicekvalitetsmodell:  
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Figur 2. The service quality model 
Källa: Grönroos, 1993, s. 40 
 
De två första delarna är teknisk och funktionell kvalitet. Teknisk kvalitet kan beskrivas 
som vad du praktiskt sett får av den tjänst du köper. En hotellgäst får ett rum att sova 
och vistas i och en kund som går till frisören får en hårklippning. Detta är den tekniska 
kvaliteten och utfallet av vad kunden verkligen får kommer vara bidragande till den 
slutgiltiga servicekvaliteten. Den funktionella kvaliteten beskriver hur den tekniska 
kvaliteten överförs till konsumenten. Mer konkret innefattar detta hur en servitris servar 
konsumenten eller hur en frisör klipper konsumentens hår. En kund är inte bara 
intresserad av vad han eller hon får i slutändan utan också över processen och hur det 
går till på vägen fram till resultatet, något som kan beskrivas som den funktionella 
kvaliteten. (Grönroos, 1993, s. 39) För att relatera detta till vår studie innebär den 
tekniska kvaliteten att en kund anlitar en mäklare för att få ett objekt sålt eller köpt. 
Kanske den viktigaste delen i en mäklares jobb ingår i den tekniska kvaliteten där själva 
genomförandet av tjänsten bedöms. Detta är relevant för vår studie då vi ämnar att 
undersöka hur provisionslönen påverkar just denna process. 
 
En annan faktor som kommer att spela in är företagets image och den uppfattning som 
kunden skaffat sig om företaget. Denna image kan byggas upp genom olika 
marknadsföringskanaler, ”word of mouth” eller PR för att stärka företagets image. 
Denna del tillsammans med kundens förväntningar av servicen och den faktiskt 
levererade servicen kommer att avgöra servicekvaliteten. Alla dessa delar kommer alltså 
att inverka under serviceprocessen där förändringar i de olika aspekterna kommer att 
leda till en förändring i resultatet gällande den totala servicekvaliteten. Den funktionella 
kvaliteten värderas av kunden högre än den tekniska enligt Grönroos (1993, s. 41). Då 
mäklare erbjuder i stort sett samma tjänst, försäljning av bostad så blir den funktionella 
kvaliteten allt viktigare för företaget. Genom att differentiera sig gentemot sina 
konkurrenter och skapa konkurrensfördelar med en god funktionell kvalitet så kommer 
även långsiktiga kundrelationer att skapas, vilket blir allt viktigare för mäklarfirmorna 
då konkurrensen på marknaden är stor. 
  
Det har diskuterats om att en högre servicekvalitet skulle kosta mer pengar för företaget. 
Rust et. al. (1995, s. 59) menar på att satsade pengar i att förhöja servicekvaliteten bör 
ses som en investering för att på sikt kunna öka företagets intäkter. Författarna menar att 
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det är vanligt att företag ser serviceutvecklingen och den förhöjda servicekvaliteten som 
ett sätt att dra ner på andra kostnader. Företaget och ledningen måste dock vara 
medvetna om att ökade investeringar för att förhöja servicekvaliteten inte alltid leder till 
högre vinster. Studier har dock visat på att en god servicekvalitet leder till större 
marknadsandelar, lägre omkostnader och högre vinster (Zeithaml et. al. 1988, s. 35). 
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4.	  PRAKTISK	  METOD 
I den praktiska metoden kommer vi att beskriva hur vi rent praktiskt har gått tillväga 
för att genomföra studien. Syftet är att motivera och beskriva de tillvägagångssätt vi 
valt.	  

 

	  
4.1	  Urvalsprocess	  
När vi inledde vårt urval av företag och respondenter satte vi upp ett antal kriterier som 
företagen vi tog kontakt med skulle uppfylla. Först och främst skulle de agera inom 
mäklarbranschen i Umeå av den enkla anledningen att vi begränsat oss till just mäklare 
inom Umeå. Valet av just mäklarbranschen bygger på vår förkunskap om att 
provisionslönesystemet är vanligt förekommande inom den branschen. Nästa steg var 
att enbart välja ut företag som arbetar med ett helt eller delvis provisionsbaserat 
lönesystem för att på så sett säkerställa att vi verkligen besvarar vår frågeställning och 
syftet med studien. Till siste ville vi inkludera företag som var väl etablerade inom 
branschen. Det betyder inte nödvändigtvis att byrån var tvungen att ha ett välkänt 
varumärke i hela Sverige, men en viss etablering i Umeå var ett krav. 

Efter att ha satt upp och diskuterat igenom de kriterier som företagen skulle uppfylla för 
att få delta i studien var det dags att inleda den första kontakten med byråerna. Vi 
inledde urvalet med att göra en enkel sökning på internet efter mäklarbyråer i Umeå. 
Med den informationen vi fann tillsammans med egen förkunskap om mäklarbyråer 
använde vi oss av hemsidor för att hitta kontaktuppgifter till varje byrå. Vi fann 10 
centralt belägna mäklarbyråer som samtliga var väl etablerade inom mäklarbranschen. 

Det urval vi gjorde av mäklarbyråer var grundade på en idé eller förkunskap vi hade om 
att företagen skulle passa in i vår studie, den idén rättfärdigar sedan det urval vi gjort. 
Den typen av urval kallar för ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2004, s. 245-246). 
Anledningen till att vi använt oss av ett ändamålsenligt urval vid val av företag är just 
för att vi hade den förkunskapen om att företag inom mäklarbranschen använde sig av 
ett provisionsbaserat lönesystem i en stor utsträckning. På så sätt slapp vi slösa tid på att 
kontakta företag inom olika branscher för att kontrollera vilket typ av lönesystem de 
använde. På så sätt kunde vi enkelt säkerställa att företagen vi använde oss av verkligen 
skulle ge oss användbar data som vi kunde använda för att besvara vår frågeställning. 

I nästa steg kontaktade vi de 10 mäklarbyråerna vi funnit intressant via mail. I mailet 
beskrev vi vilka vi var, vad vi skulle genomföra, vilket syfte vi hade med studien och 
lite kort vad den handlade om, och att vi var intresserade av att intervjua så många 
mäklare som möjligt på varje byrå. Vi valde att skicka ut mailet till den person som var 
högst uppsatt inom varje byrå för att denne sedan eventuellt kunde vidarebefordra till 
övriga vid intresse. Då responsen på mail var dålig med ett fåtal svar valde vi att fysiskt 
besöka varje byrå för att på så sätt få en mer personlig kontakt och förhoppningsvis en 
bättre respons. 

Responsen blev betydligt bättre och vi kunde med vissa mäklare boka upp intervjuer på 
plats och med andra samlade vi in mailadresser eller visitkort för att vid ett senare 
tillfälle boka upp intervjuer. När vi väl var på byråerna fick vi vid några tillfällen 
rekommendationer om personer att ta kontakt med som för tillfället inte var närvarande. 
Till de personerna fick vi visitkort och skötte då kontakten via mail och i vissa fall 
telefon. Ett urval av denna typ kallas för ett bekvämlighetsurval, vilket helt enkelt går ut 
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på att man som forskare använder sig av respondenter som för tillfället finns tillgängliga 
(Bryman & Bell, 2005, s. 124). Varför vi valde att använda ett bekvämlighetsurval var 
främst för att vi ville ha respondenter som dels ställde upp frivilligt men också de som 
var villiga att delta och att på ett uppriktigt sätt delge sina uppfattningar om sin 
situation. Genom att då använda ett bekvämlighetsurval och intervjua de mäklare som 
fanns tillgängliga fick vi således de som också var beredda att delge sina tankar och 
erfarenheter i en större utsträckning. I och med att vi till viss del har styrt vilka mäklare 
vi kontaktat har inte urvalet varit helt slumpmässigt vilket har gjort att vi har kunnat 
säkerställa en viss spridning bland populationen. 

Sammanfattningsvis har vi genom vår urvalsprocess lyckats få kontakt med 5 st 
mäklarbyråer som vi genom mail, telefon och fysiska besök har kunnat säkerställa alla 
uppfyller de kriterier vi från början satt upp, det vill säga en mäklarbyrå som är väl 
etablerad på Umeåmarknaden samt arbetar med provision som belöningssystem. Vid två 
tillfällen var vi också tvungna att ta kontakt med chefer för att få ett godkännande av 
genomförandet av intervjuerna. När detta skedde tog vi via telefon kontakt med dessa 
personer och förklarade kort vad studien gick ut på, båda personerna gav direkt sitt 
medgivande och vi kunde fortsätta kontakten. Ur dessa fem mäklarbyråer har vi 
intervjuat 1-2 personer på varje byrå och alla med varierande bakgrund och erfarenhet 
inom mäklaryrket. Totalt har 8 intervjuer genomförts fördelat på de 5 byråerna. 
Könsfördelningen mellan mäklarna har också den varit varierande men på grund av 
anonymitet har vi valt att inte benämna någon av respondenterna med kön. En 
sammanställning av de 8 respondenterna samt kort beskrivning återfinns i inledningen 
av kapitel 5. 

4.2	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
Innan varje intervju genomfördes skickade vi i förväg ut ett mail till varje respondent 
där vi förklarade hur studien skulle genomföras och vad syftet med studien var samt lite 
kort beskrivning av de ämnen vi skulle beröra under intervjuerna. Vi valde att bara kort 
beskriva de teman vi skulle beröra under intervjuerna och inte skicka ut några frågor i 
förväg. Detta gjorde vi för att svaren och diskussionerna under intervjuerna skulle vara 
så spontana som möjligt. Vi ville inte riskera att respondenterna redan innan 
intervjuerna funderade ut färdiga svar baserade på de frågor vi skulle ställa. Vi var 
under hela processen noga med att förtydliga att hela studien kommer att vara helt 
anonym och varken namn på personer eller företag kommer att användas. Detta gjorde 
vi för att respondenterna skulle känna sig bekväma och våga svara så ärligt som möjligt 
på frågorna. 

Innan intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide (bilaga 1) som skulle fungera som 
ett stöd. Guiden baserade vi på de teman vi valt att analysera samt kopplade frågorna till 
de teorier vi valt. Detta för att frågorna skulle ge oss tillräckligt med data för att besvara 
vår frågeställning och syfte. Eftersom vi valt att använda oss av, som vi beskrivit i den 
teoretiska metoden, semistrukturerade intervjuer ställdes ett antal övergripande frågor 
kring varje ämne. Frågorna ställdes aldrig i någon speciell ordning utan intervjuerna 
skilde sig åt beroende på hur diskussionerna fortlöpte. Vi inledde alla intervjuer med att 
beskriva vår studie vilka vi var samt vilket syfte vi hade med studien. Detta var 
information som ingick i det mail vi på förhand skickade ut till varje respondent men en 
extra förklaring genomfördes för att alla skulle vara på det klara med vad som skulle 
ske. Inledningsvis ställdes frågor där respondenterna fick beskriva sin bakgrund, ålder 
samt andra erfarenheter som kan vara intressanta att belysa. Detta gjorde vi för att 
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underlätta den tolkning och analys vi senare skulle genomföra, samt att vi ville få en 
mer personlig kontakt med respondenten. 

Varje intervju varierade i längd mellan 30-45 minuter beroende på hur väl respondenten 
besvarade frågorna samt till vilken utsträckning vi ställde följdfrågor, vilket vi i 
intervjuguiden lämnat utrymme för. Detta betyder att varje intervju såg olika ut 
beroende på hur diskussionerna fortlöpte, och i vilken ordning de olika temana 
berördes. En semistrukturerad intervju som vi valt att använda bygger på att man som 
intervjuare ska ha möjlighet att konstruera följdfrågor som inte är förutbestämda eller 
finns med i någon intervjuguide. Detta betyder att frågor har ställts under intervjuerna 
som inte kan återfinnas i intervjuguiden. 

För att underlätta analysen av de resultat vi fått genom intervjuerna var vi under alla 
tillfällen båda närvarande, för att på så sätt tillsammans kunna tolka och uppfatta allt 
som sas. Alla intervjuer skedde på plats på varje mäklarbyrå i ett avskilt mötesrum. 
Detta gjorde att vi enskilt kunde genomföra alla intervjuer utan något störningsmoment, 
samt att varje respondent kunde känna sig trygg i sin hemmiljö på sin arbetsplats. Alla 
intervjuer spelade in på telefon vilket gjordes klart och godkändes av alla respondenter 
innan intervjuerna genomfördes. I samband med det förtydligade vi ytterligare att allt 
skedde helt anonymt och att inga namn eller företagsnamn skulle användas i studien. 
Alla respondenter förstod detta och vi kände aldrig att någon respondent var obekväm 
med att intervjuerna spelades in. 

4.3	  Hantering	  av	  data 
Som vi nämnde tidigare spelades varje intervju in på telefon för att sedan föra över på 
dator. När varje intervju var genomförd transkriberades den ner ordagrant i ett 
dokument. Transkriberingen skedde individuellt där alla intervjuer delades upp mellan 
oss författare. Det transkriberade materialet hjälpte oss sedan i analysen och 
diskussionen då vi hela tiden kunde gå tillbaka och läsa vad som sagts under 
intervjuerna. Eftersom vi båda var närvarande vid varje tillfälle kunde vi också väva in 
och tolka andra viktiga aspekter så som kroppsspråk, röstläge eller stressnivå, vilket är 
viktigt när man som vi, genom vår forskningsstrategi vill tolka och förstå 
respondenterna, och då inte enbart genom vad som sägs. 

När vi sedan analyserade de resultat vi fått satt vi tillsammans och diskuterade om den 
övergripande uppfattning vi hade fått av intervjuerna. Vi kunde se ett genomgående 
mönster i intervjuerna och kunde på så sätt koppla dessa till våra tre teman vi valt att 
fokusera på. Vi valde sedan ut delar ur intervjuerna som vi ansåg spegla den allmänna 
bild vi fått av mäklarna, men också enskilda uppfattningar som vi ansåg vara intressant 
för studien. I empirin har vi valt att presentera vårt empiriska material indelat i de tre 
huvudtemana vi har i studien. Vi kommer då lyfta citat och annan intressant information 
från de 8 olika intervjuerna som täcker de olika områdena. Vi har valt ut material som 
speglar en rättvis bild av vad respondenterna sagt inom varje område. Vi kommer även 
lyfta fram information som skilde sig från de olika respondenterna, information som vi 
tycker är intressant att analysera och som kan tillföra studien något. 

4.4	  Access	  
Med access menar vi hur god tillgänglighet vi haft till våra intervjupersoner och företag, 
samt till vilken utsträckning vi fått tillgång till uppriktiga svar och information. I och 
med att vi haft stor tillgång till mäklarfirmor har vi lyckats få tag i respondenter som 
helt frivilligt har kunnat ställa upp. Detta tror vi ökar på chanserna att få uppriktiga svar. 
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De som ställt upp har även haft en god insyn i både mäklarbranschen men också viktiga 
erfarenheter av att arbeta med provision. 

Till en början när den inledande kontakten med mäklarfirmorna inleddes via mail var 
responsen dålig. Detta tror vi har att göra med att man inte riktigt orkar ta sig tid då vi i 
det inledande mailet gjorde klart att det handlade om intervjuer som skulle bokas, det i 
kombination med att ett mail lätt försvinner i mängden. När vi istället valde att besöka 
byråerna personligen blev accessen betydligt bättre. I vissa fall var det lite funderingar 
kring hur den information som lämnades ut behandlades, vilket vi tror kan ha haft 
betydelse då vissa företag valde att inte ställa upp. När vi väl fått en bra kontakt med 
företagen och intervjuerna bokades in fann vi att förvånansvärt många var positiva till 
att ställa upp och att de inte hade några problem med att delge information så länge allt 
skedde helt anonymt.  

Eftersom vi innan intervjuerna skickade ut information gällande studien och gjorde klart 
att allt sker helt anonymt anser vi att de intervjuade har varit öppna och ärliga med sina 
svar. Tillgången till information kan vi dock känna varierade en aning då de yngre mer 
oerfarna inte var lika öppna med sina svar gällande de mer känsliga frågorna. Överlag 
har vi dock fått ut användbar data och många respondenter har varit öppna och ärliga. 
Valet att enbart göra fysiska intervjuer tror vi lett till denna access då vi själva kunnat 
tolka andra variabler förutom just det som sägs. 

	  
4.5	  Styrkor	  och	  svagheter	  
Styrkan i studien är framförallt den varierade bakgrund vi haft på de mäklare vi 
intervjuat. Vi har intervjuat både nya och gamla mäklare fördelat på bägge könen, vilket 
resulterat i en bild som vi anser speglar våra respondenters verklighet i synnerhet men 
även branschen överlag. Vidare har de svar vi fått under de 8 intervjuer vi genomfört i 
många avseenden liknat varandra, vilket betyder att vi lyckats få en rättvis bild av deras 
verklighet. 

En svaghet med studien kan vara just antalet intervjuer som för visso kunde vara fler, 
för att på så sätt försäkra sig om att den uppfattning vi fått från mäklarna verkligen 
stämmer, samt att fler åsikter och aspekter kunde ha lyfts fram. Att vi genomfört 
intervjuer på 5 byråer kan ha påverkat studien på så sätt att vi enbart fått den bild av 
verkligheten utifrån hur det fungerar på just dessa 5, och viktiga skillnader som kan 
förekomma mellan byråer kan ha missats. 

En annan viktig aspekt att diskutera är hur pass generaliserbar vår studie är då vi genom 
8 intervjuer på 5 mäklarbyråer generaliserar marknaden i Umeå. Vi gör i inledningen 
klart att vi genomför studien för att se hur lönesystemet påverkar mäklare i Umeå, men 
frågan är ju då om man med hjälp av material från 5 byråer kan dra en trovärdig 
slutsats. Vi anser dock att det är möjligt då våra frågor inte bygger på information 
angående vilken byrå du jobbar på eller i vilken stad. Vi har samtidigt under 
intervjuernas gång känns en viss del av teoretisk mättnad då många svar har efterliknat 
varandra. 

 Vidare kan också den intervjuguide och de frågor vi ställt diskuteras, där potentiella 
förändringar skulle kunnat ge en ökad styrka till studien. Då vi i vissa fall, med vår 
förkunskap, kan ha ställt frågor som i viss mån kan uppfattas som ledande, eller på 
något sätt styrt intervjuerna i någon speciell riktning så kan detta ha lett till att våra 
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respondenter blivit påverkade i sina svar. Det kan även vara så att respondenterna valt 
att tolka frågorna på olika sätt vilket kan bidra till en viss skevhet i resultatet.  

Samtidigt bygger studien i stort på vår, i egenskap av författare, egna tolkning av 
respondenternas svar, och då inte enbart vad som sägs utan också gester, kroppsspråk 
och röstlägen. I denna tolkning finns det också risk att vi som författare feltolkar de svar 
vi får och i vissa fall kan det finnas risk för att man hör det man vill höra. Eftersom vi 
gått in i studien med en klar bild av att vi vill lyfta fram både för och nackdelar med 
systemet, och att det bygger på vår egen tolkning har vi gjort allt för att eliminera dessa 
feltolkningar. 
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5.	  Empiri	  och	  Analys	  
Empirin kommer att vara uppdelad i våra tre huvudämnen och resultatet från 
intervjuerna kommer att presenteras inom varje ämne. Vi kommer att börja med kapitlet 
motivation för att sedan övergå till etik och moral för att till sist presentera 
servicekvalitet. Vi har valt att presentera relevant fakta från varje intervju inom varje 
kapitel för att lyfta fram olika uppfattningar bland våra respondenter. Följt av det 
presenterade resultatet kommer vår analys. Analysen kommer följa efter varje avsnitt 
(motivation, etik/moral, servicekvalitet) för att på ett så enkelt sätt som möjligt 
presentera relevant fakta och direkt koppla till analys. Avslutningsvis så kommer vi att 
sammankoppla vår empiri och analys genom en förklarande modell. Vi lyfter fram det 
vi anser vara relevant för att ge dig som läsare en så tydlig bild som möjligt. Vi inleder 
kapitlet med en kort beskrivning av våra 8 respondenter.  

	  

	  

5.1	  Beskrivning	  av	  respondenter	  
I denna del kommer vi att ge en kortare beskrivning av våra respondenters bakgrund för 
att som läsare enklare kunna följa med under det kommande empirikapitlet. För att 
kunna behålla våra respondenters anonymitet i så stor utsträckning som möjligt så 
kommer vi endast att delge oss av den mest relevanta informationen om mäklarens 
bakgrund som kan ge en djupare förståelse för läsaren. Vi har i denna beskrivning 
därför valt att ange vår mäklares erfarenhet inom branschen som en viktig punkt att 
presentera. Erfarenheten kommer att presenteras som antal år i branschen där vi valt att 
placera varje mäklare inom ett av fyra olika tidsspann: max 2 års erfarenhet, 2-5 års 
erfarenhet, 5-10 års erfarenhet och slutligen, mer än 10 års erfarenhet. Utöver detta 
kommer vi även att presentera det lönesystem som våra respondenter för närvarande 
arbetar under. Vår förhoppning är att denna bakgrundsinformation ska bidra till en 
bredare och djupare förståelse, något som vi även tror kommer att underlätta läsningen. 

• Mäklare A: 2-5 års erfarenhet inom branschen. Helt provisionsbaserad lön. 
 

• Mäklare B: Mer än 10 års erfarenhet inom branschen. Helt provisionsbaserad 
lön. 
 

• Mäklare C: Max 2 års erfarenhet inom branschen. Helt provisionsbaserad lön. 
 

• Mäklare D: Mer än 10 års erfarenhet inom branschen. Provisionsbaserad lön 
beroende på de resultat företaget gör. 
 

• Mäklare E: Mer än 10 års erfarenhet inom branschen. Provisionsbaserad lön 
beroende på de resultat företaget gör. 
 

• Mäklare F: Mer än 10 års erfarenhet inom branschen. Helt provisionsbaserad 
lön. 
 

• Mäklare G: 5-10 års erfarenhet inom branschen. Helt provisionsbaserad lön. 
 

• Mäklare H: Max 2 års erfarenhet inom branschen. Helt provisionsbaserad lön. 



	  

	   28	  

5.2	  Motivation	  
När frågan ställs hur den allmänna uppfattningen är om att arbeta under ett 
provisionsbaserat lönesystem påminner svaren i stora drag om varandra. De flesta är 
överens om att lönesystemet bidrar till en ökad motivation men även att systemet bidrar 
till ett visst stressmoment, presterar man inte uteblir lönen. Detta förklarar mäklare A 
och Mäklare G på följande sätt: 
   
”Säljer man inget så får man ingen lön, så enkelt är det ju. Det är ju ett stressmoment i 
sig, så är det ju helt klart. Framför allt då som ny, är det jättetufft.” 
 
”Det är ju pressande, det gäller hela tiden att leverera och speciellt under dåliga tider 
är det ganska jobbigt faktiskt, och ibland får man ju tacka för att man är gift och att det 
finns en lön till och luta sig mot för annars skulle det ju inte gå.” 
 
Vidare menar man också att motivationen inte bara handlar om vilken typ av lön du har 
eller vilket system som används utan att det mer handlar om hur man är som person. 
Samtidigt kan såklart motivationen svikta om man tvingas jobba en hel månad utan att 
någon lön genereras. Flera av mäklarna anser att motivationen till stor del handlar om 
hur man är som person. Har du en inre drivkraft att lyckas, och en vilja att göra ett bra 
jobb kommer inte lönen i första hand som motivationsfaktor. Man vill göra ett så bra 
jobb som möjligt och leverera en hög servicestandard till sina kunder. Detta förklarar 
mäklare D och C på följande sätt: 
 
”Jag tror vi här skulle klara oss ganska bra för vi är väldigt målinriktade och jag tror, 
är du det och förstår det, då handlar det om din serviceanda och att du har ett ansvar 
gentemot en säljare att göra så bra som möjligt för säljaren och köparen, har du det i 
dig så tror jag inte lönebiten påverkar så mycket.” 
 
”Men motivationen kanske inte har att göra med just lönen, självklart har det ju med 
provisionen att göra men jag är nog också så som person. Just motivationen tror jag är 
något du måste ha i dig.” 
 
Under intervjuerna har det tydligt framgått att det är speciellt svårt för de nya mäklarna 
med ett provisionsbaserat system. Flertalet mäklare har belyst svårigheterna för de nya 
mäklarna då stor del av den inkomst man har kommer från återkommande kunder. Detta 
gör att nya mäklare under ett par tre år måste kämpa hårt för att tjäna några pengar, tills 
det att kunderna återvänder. Samtidigt är det ett yrke som kräver viss erfarenhet för att 
lyckas, man måste inledningsvis få chans att lära sig. Mäklare H som är i början av sin 
karriär förklarar: 
 
”Ja, det är spännande varje månad. Jag har ju liksom inte kommit in i jobbet riktigt än 
så ja, det märks ju tydligt när man inte har återkommande kunder som många andra 
mäklare lever mycket på” 
 
Mäklare E som är mer erfaren förklarar samma sak men belyser även andra aspekter av 
problemet med stress: 
 
”De måste nog jobba väldigt ihärdigt för att få sin lön och sen tror jag att om vi pratar 
hälsa så tror jag inte att det är bra för kroppen överhuvudtaget att de som kommer ut 
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ska prestera något oerhört och konkurrerar med oss som varit med länge och vet allt.” 
 
Dock har de mäklare vi intervjuat över lag en ganska klar bild över hur systemet 
fungerar. Man är förberedd och vet om hur det fungerar att arbeta inom 
mäklarbranschen, man vet att det kommer att vara tufft och att lönen helt baseras på det 
resultat du visar upp. Några mäklare förklarar även att omsättningen bland nya unga 
mäklare är hög, och att detta kan bero på just den inställning man har till yrket från 
början. Många har en förtro om att det är en bransch där man kan tjäna mycket pengar 
på en kort tid, mäklare B och vidare mäklare E beskriver. 

 
”Det är viktigt att man går in med inställningen att jag inte kommer tjäna några pengar 
alls, speciellt när man börjar arbeta annars blir man bara besviken.” 
 
”De nya måste ju gilla läget. Nya mäklare som utbildar sig och kommer ut vet att det är 
provisionslön som gäller så det är bara att gilla läget.” 
 
Är man då inte som ny mäklare beredd på hur branschen fungerar och man märker att 
det kanske inte var så lätt att tjäna stora pengar på kort tid kan det ställa till problem. 
För att då tjäna pengar kan fokus hamna på att enbart skaffa sig kunder och man 
glömmer bort andra viktiga aspekter man måste ta hänsyn till för att det ska fungera. 
Detta förklaras av mäklare B: 
 
”Självklart har vi haft de som ploppat upp som har varit här ett tag, de blir ju ganska 
egocentriska och bara tänkt på sig själv, det är min kund, det är min affär. det blir 
negativt för företagen, personalomsättning, för säljaren, för köparen, det går ut över 
allt. Därför kanske folk slutar och byter företag.” 
 
Under varje intervju när frågan om den allmänna uppfattningen om provision ställdes 
slutade ofta diskussionerna i ett lönesystem med en fast del för att täcka fasta kostnader 
samt en rörlig del för att öka motivationen. Många anser att den fasta delen skulle 
minska den stress som osäkerheten kring inkomsten orsakar, samt att den rörliga delen 
skulle bibehålla lönen som motivationsfaktor. Mäklare D och vidare Mäklare E 
förklarar: 
 
”Jag har haft bland annat grundlön, väldigt skönt, däremot kan jag ju då känna att är 
du då beredd att göra det lilla extra så är det svårt att tjäna mer. Har du barnfamilj så 
kanske du prioriterar tiden hemma och då är fast lön mycket bättre, men är du ung och 
vill upp då kanske du är beredd att jobb mycket, men då vill du ju kunna få ut nått av 
det, så att jag kan tro att det beror lite på vart i livet du är.” 
 
”Har man någon som är anställd som har familj så måste ju han eller hon känna en 
trygghet med sin lön och det är den metoden med en del grundlön jag tror på för man 
är inte duktig varje månad.” 
 
Mäklare D förklarar dock att ett lönesystem med en fast del som en rörlig del som har 
diskuterats av de flesta mäklarna är något som betalningen i provision på försäljning 
sätter stopp för: 
 
”Det har alltid varit rak provision, ingen grundlön alls, och det är litegrann kutymen, 
jag önskar, om vi fick ha ett annat inkomstssätt än provision så skulle vi kunna ha 
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någon form av fast lön också, för då visste vi att pengarna kommer in, så det är lite det 
som ställer till det.” 
 
Det framgår under intervjuerna att mäklaren betalas för det som säljs samt att 
betalningen baseras på priset. Detta gör att mäklaren inte kan få betalt för något som 
inte säljs, vilket i sin tur betyder att mäklaren inte kan plocka ut någon lön. Och just 
detta faktum gör att mäklarfirmor måste använda sig av ett lönesystem som provision 
för att kunna täcka de fasta kostnaderna. Vidare kan en fast grundlön bidra till att 
mäklarfirmorna snabbt måste säga upp personal när marknaden försämras, vilket också 
kan ses som en nackdel. 
 
När frågan om fördelar med provision besvarades handlade det till största delen om 
fördelar så som motivation, möjlighet att tjäna pengar och en sporre att utföra ditt 
arbete. En aspekt som togs upp under ett antal intervjuer är det egna ansvar man har för 
sin situation. Du kan genom systemet själv lägga upp hur du sa arbeta och har själv 
kontrollen över den lön du kan plocka ut. I och med att du vissa månader tjänar mer och 
andra mindre så måste du själv ta ett ansvar och slå ut lönen på en längre tid. Detta kan, 
om det sköts på ett korrekt sätt göra att du har en större frihet över din arbetssituation. 
Många belyser motivationen som den största fördelen, man blir driven och känner att 
man vill göra det där lilla extra som krävs. Man är helt enkelt beredd på att jobba sent 
en kväll eller åka på en visning en lördag för att kunna genomföra en affär. Mäklare D 
förtydligar detta på ett bra sätt. 
 
”Man blir driven, du är beredd att ta i lite extra för att få igenom en affär, men då 
ligger det ju lite i att du är en person som tycker om det, du kan inte hata systemet för 
då kan du inte jobb, då är det bara jobb och stress. Men om du tycker att det är roligt, 
det är det som gör att du kanske inte går hem klockan 6, du jobbar till 9 för att få ihop 
affären. Dels för att du är målinriktad för affären men även för du vet att du får lön.” 
 
Om vi istället övergår till de nackdelar som lyfts fram, är det som vi nämnde tidigare 
främst den stress och ovisshet som infinner sig då man aldrig vet hur mycket, eller om 
du kommer att tjäna några pengar. Man får helt enkelt svårt att planera sin 
privatekonomi. Sen kan det ju också vara så att den arbetsprestation man utför inte alltid 
syns i lönekuvertet i slutet av månaden. Du kan jobba över 40 timmar i veckan men i 
slutändan handlar det enbart om att göra avslut i affärer för att kunna få något betalt. 
Detta kan bidra till att man som mäklare känner sig pressad att utföra sitt arbete och tar 
kanske inte den tiden ledigt som man skulle behöva, det kan till och med vara så att man 
går till jobbet trots att man är sjuk. 
 
En annan nackdel som diskuterades var den bild av mäklaren som folk i allmänhet har. I 
och med att mäklaren arbetar med provision utgår folk ifrån att man hela tiden vill 
pressa upp priser och avsluta affärer så fort som möjligt, enbart för att tjäna så mycket 
pengar som möjligt. Mäklare D beskriver problematiken på följande sätt: 
 
”En annan är det många runt omkring tror att man genar för att det ska gå fort, 
problemet med att gena är att om det går fel får du lägga ner dubbelt så mycket tid på 
att rätta till det, så du tjänar aldrig på att gena.” 
 
Men samtidigt är också många ärliga och förtydligar att det ibland kan finnas fog för 
den nidbild som byggts upp kring mäklare. Den stress och osäkerhet som finns inom 
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yrket runt lönen kan i vissa fall påverka din arbetsprocess. Detta förklaras genom ett 
citat av mäklare B: 
 
”Är man ny och bara skulle ha provision och inte ha någon grundlön då tror jag du 
tänker lite närmast på dig själv och inte är riktigt ärlig mot säljaren och köparen, jag 
tror att det blir en sämre affär för du ser mat på bordet. Och det är inte bra” 

5.3	  Analys	  av	  Motivation	  
Som vi har belyst i empiridelen handlar en stor del av problematiken med provision om 
den osäkerhet mäklare känner inför sin lön. Lyckas man inte prestera uteblir lönen och 
man tvingas arbeta hår utan någon slags garanti för lön. Detta kan vi koppla till 
Maslows behovspyramid som vi beskrivit i teoridelen, som i stora drag handlar om de 
grundläggande behov vi som människan har för att känna hög arbetstillfredsställelse 
samt vara motiverad att utföra vårt arbete (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 32). Maslow 
pekar på viktiga aspekter om känslan av säkerhet, man ska som anställd känna en viss 
trygghet i sin arbetssituation. Vi tolkar här den respons vi fått från intervjuerna att den 
trygghet som beskrivs kan vara bristfällig bland många mäklare och att det med stor 
sannolikhet påverkar den bild de har av sin arbetssituation.  

Maslow tar även upp andra viktiga aspekter i sin teori så som sociala behov, aktning 
och beröm samt en känsla av självförverkligande (Maslow, 1954, s. 18). Just detta är 
delar som många mäklare beskrivit som en stor faktor till tillfredsställelse. Man känner 
att man har ett eget ansvar för det man gör samt att den prestation man gör speglar av 
sig i lönekuvertet. Vidare har många också beskrivit vikten av sin personlighet, att man 
måste för att trivas ha egenskaper som gör att det fungerar. Detta kan vi tolka som att 
många steg i den teori Maslow beskriver är uppfyllda och många av mäklarna känner en 
hög arbetstillfredsställelse, men som Maslow också beskriver måste ett föregående steg 
helt eller delvis vara uppfyllt för att man ska kunna klättra vidare. Dessutom om du 
befinner dig på ett högre steg och du inte längre uppfyller ett lägre kommer du tillslut 
att förflyttas ner, samtidigt som du också kan befinna dig på flera steg samtidigt. 
(Maslow, 1954, s. 27-28). Precis som en person kan befinna sig på olika steg måste man 
även vara medveten om att personer motiveras av olika saker och att dessa förändras 
med tiden, t.ex. har en nyanställd till en början ett behov av att säkra sin inkomst, vilket 
snabbt förändras när det är gjort (Sandri & Bowen, 2011, s. 48). Som vi har märk under 
intervjuerna skiljer sig uppfattningarna åt mellan de nya och lite äldre mäklarna, vilket 
kan vara ett tydligt tecken på just detta. Nya och gamla mäklare har inte samma behov 
vilket gör att en ledare måste vara lyhörd och flexibel i sitt arbete. 

Samma sak går att applicera på Herzbergs tvåfaktorsteori som belyser liknande saker i 
sin teori. Teorin är en slags version av Maslows då den syftar till att människor drivs av 
olika behov eller faktorer för att känna en tillfredställelse med sin arbetssituation 
(Lindmark & Önnevik, 2011, s. 34). Han delar upp dessa i inre faktorer 
(motivationsfaktorer) och yttre faktorer (hygienfaktorer) där de inre handlar om hur 
arbetsuppgiften är utformad medan de yttre handlar mer om arbetsmiljö och 
arbetsvillkor (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 34). I vårt fall tolkar vi det som att 
mäklarna även här uppfyller en stor del av de faktorer som nämns i teorin. De ger en 
bild av att arbetsuppgifterna är varierande, de får ta mycket eget ansvar och kan 
utvecklas, med andra ord uppfylls de motivationsfaktorer som nämnt tidigare. Tittar 
man då istället på hygienfaktorerna som berör arbetsvillkoren kan man med stor 
säkerhet förstå att de upplevs som bristande.  
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Vi kan då med hjälp av den empiri vi samlat in konstatera att de mäklare vi pratat med 
upplever en hög nivå av motivation då utformningen på arbetsuppgiften är bra och de 
motivationsfaktorer som nämnts till stor del är uppfyllda. Men på grund av att de 
hygienfaktorer så som arbetsvillkor och personalpolitik som också spelar en viktig roll 
kan uppfattas som sviktande, påverkar det den totala uppfattningen av arbetet som inte 
är optimal. Viktigt att notera här gällande den teori som använd är den kritik som riktats 
mot vissa delar. De inre och yttre faktorer som nämnts tidigare bygger på en äldre teori 
och dessa faktorer förändras ständigt, och de värderingar och uppfattningar som 
beskrivs gäller inte alltid i en modern organisation (Guha, 2010, s. 129). Detta kan 
betyda att som vi konstaterade, mäklare har en hög motivation men en sviktande nivå 
gällande hygienfaktorer, men att en modern mäklare inte har samma uppfattning om vad 
som är viktigt gällande dessa faktorer.  

Hackman och Oldman är två forskare som tillsammans har tagit fram en teori om 
faktorer förutom just lön som skapar förhöjda prestationer (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 
s. 315). 

Den går i stora drag ut på att man som anställd måste uppnå ett visst ”psykologiskt” 
tillstånd för att känna hög arbetstillfredsställelse. Detta psykologiska tillstånd är i sin tur 
beroende av den enskildes arbetsuppgift som i sin tur är beroende av organisationens 
sammansättning. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 315). För att nå detta tillstånd ska man 
då bl.a. känna att det man gör känns meningsfullt, att man har ett personligt ansvar för 
resultatet, samt besitta den kunskap som krävs för att utföra sitt arbete. Som tidigare i 
analysen kan vi med samma information från empirin tolka det som att många faktorer i 
även denna teori styrker det faktum att mäklare i viss mån uppnår detta ”psykologiska” 
tillstånd.  

I och med detta tolkar vi det som att mäklarna i stort sett är nöjda med sina 
arbetsuppgifter samt utformningen på dessa, vilket då enligt teorin ska leda till hög 
trivsel och hög kvalité på det utförda arbetet. Men trots att detta psykologiska tillstånd 
bygger på många delar som uppnås bygger även detta tillstånd på en viss grad av 
trygghet på sin arbetsplats. Så hur bra och inspirerande arbetet i sig än är spelar det 
ingen roll så länge tryggheten kring arbetsvillkor och lön inte är säkrat. Just den 
tryggheten är den viktigaste punkten som diskuterats bland de intervjuade mäklarna.  

När vi nu titta på vad mäklarna har beskrivit och jämfört med de tre ovanstående 
teorierna tolkar vi det som att ett system med provision samt arbetets utformning 
(mäklaryrket) uppfyller många av de viktiga aspekter som krävs för att det ska fungera 
så optimalt som möjligt. Men samtidigt missas den trygghet, som beskrivs av många 
mäklare som en viktig del i helheten.  

I teorikapitlet har vi också konstaterat att ett belöningssystem eller incitamentsystem 
som det också kallas, spelar en viktig roll i anställdas motivation. Med ett 
incitamentsystem styr organisationen ett beteende som är önskvärt. Genom någon slags 
belöning säkerställer man ett visst beteende eller resultat, och skulle resultatet utebli, 
uteblir också belöningen (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 302).  

Teorin säger att ett individuellt lönesystem som de flesta mäklare använder sig av 
motiverar den enskilde individen till att hela tiden prestera på topp, samt att till viss del 
prestera lite extra när det krävs. Detta är något vi kan se i empirin då mäklarna beskriver 
hur de i och med provisionen känner sig motiverade till att arbeta hårt. De vet att ett hårt 
jobb i slutet av varje månad lönar sig. Mäklare pekar även på att det individuellt 
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utformade lönesystemet i vissa fall kan leda till en slags intern konkurrens bland 
mäklare. De beskriver hur mäklare kan bli en aning egocentriska och sätta sig själv i 
första hand. Detta är något som teorin stödjer då gruppens resultat inte räknas. Den 
förklarar också att detta individuella tänk förstärks då pengar ofta är en begränsad 
resurs. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 303) (Lawler & Jenkins, 1992, s. 37).  

Det är också viktigt för en organisation att fastställa vad det är som ska belönas. Två 
vanliga sätt kan vara att belöna som vi nämnde tidigare ett specifikt beteende eller ett 
resultat (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 305). Problemet är dock att belöningen av ett 
beteende oftast inte är tillräcklig för att man ska känna sig motiverad nog att hela tiden 
prestera på topp. Tittar vi då istället på ett resultatinriktat system som är vanligt 
förekommande, och studier visat vara effektivt för att öka motivation (Lawler & 
Jenkins, 1992, s. 33) är otryggheten för en hel eller delvis utebliven lön för stor. Då våra 
mäklare beskriver just detta tolkar vi det som att en blandning av dessa två system 
skulle vara de mest optimala, vilket också beskrivs i teorin som ett vanligt sätt. 
Eftersom bostadsmarknaden är mycket varierande under året riskerar mäklare att bli 
bestraffade i form av utebliven lön på grund av faktorer som den enskilde ej kan 
påverka, vilket kan ha en stor inverkan på motivationen.  
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5.4	  Etik	  och	  moral	  
När vi i våra intervjuer ställt frågan om hur den enskilde mäklaren ser på branschens 
etik och moral så har svaren gått isär. Mäklare D beskriver att branschen har en väldigt 
god etik där internet och sociala medier har bidragit till att hålla en hög standard. 
Mäklaren fortsätter och menar på att mäklare överlag idag inte har råd att göra misstag 
och agera oetiskt då ett dåligt rykte sprider sig fort. Mäklare H menar på att branschen 
fått ett dåligt rykte genom de så omskrivna lockpriserna och de falska budgivningarna. 
 
”Min uppfattning om rykten och förutfattade meningar är att de har en grund 
någonstans och det har ju funnits och finns säkert mäklare som inte borde jobba som 
mäklare och utnyttjar systemet på ett dåligt sätt.” 
 
Systemet som mäklare H beskriver syftar på provisionslönesystemet där mäklaren 
hävdar att det i sällsynta fall leder till ett oetiskt handlande för vissa. Detta resonemang 
får stöd av flertalet andra mäklare. Mäklare E på en annan byrå utvecklar: 
 
”Vi pratar etik och moral på alla våra träffar, allt går ut på etik och moral men om 
man inte fått lön på 2 månader, hur mycket etik och moral har man kvar då? Och hur 
sugen är man på att få ut maximalt pris för säljaren om det är ens enda affär och man 
behöver få något sålt innan den 30:e. Jag har inget svar men jag vill ställa frågan.” 
 
Mäklare H beskriver detta som en följd av den allt tuffare konkurrensen på marknaden. 
Denne menar att utbudet av mäklare idag är så pass stort i Umeå att det egentligen är 
ohållbart i längden. Mäklaren fortsätter och beskriver att detta är en följd av den 
positiva statusstämpel som yrket fått där fler mäklare än någonsin utbildar sig. De nya 
mäklarna som ska in på marknaden får det oerhört svårt menar hen och tillsammans 
med en provisionsbaserad lön så ökar risken att agera oetiskt. Detta argument stöds av 
mäklare B som menar att en knaper personlig ekonomisk sits ökar risken för att 
mäklaren ska agera oetiskt. Samma påstående är ett återkommande argument för i stort 
sett samtliga mäklare där de flesta dock menar att ett bristande etiskt agerande dock 
straffar den enskilde mäklaren snabbt. Mäklare A utvecklar: 
 
”Ska man vara verksam i det här yrket så tror jag man bränner många broar om man 
inte sköter sig, Umeå är inte större än så.” 
 
Detta påstående återges i olika former från många mäklare där de menar att Umeå som 
stad är så pass litet och att det inte finns utrymme för att göra fel eller forcera fram 
affärer då en mäklare i ett sådant fall skulle bli väldigt kortvarig i branschen med få 
återkommande kunder. Det samtliga mäklare lägger fram är en bild där de har en 
uppfattning att lönesystemet skulle kunna påverka mäklare på ett negativt sätt men att 
de själva inte blir det. Många beskriver därmed lönesystemet som en potentiell 
anledning till att skapa en ett mer oetiskt agerande samtidigt som de anser att 
lönesystemet inte påverkar deras egen etik och moral. 
 
När vi ställer frågan om det kan tänkas vara någon skillnad i det etiska tänket mellan en 
nyutexaminerad mäklare och en mer etablerad mäklare inom branschen så går svaren 
isär. Några mäklare menar på att yngre mäklare är mer noggranna för att göra ett så bra 
jobb som möjligt medan andra menar på att de mer erfarna mäklarna är de som också är 
mest noggranna gällande de etiska aspekterna. 
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Det som är väldigt tydligt är att det oftast är etablerade mäklare som menar på att de har 
en erfarenhet som gör dem mer noggranna medan de nyare mäklarna i sin tur betonar att 
deras grupp skulle vara mer noggrann. En av de mer etablerade mäklarna i mäklare E 
ger stöd för sin tes genom att peka på att de etablerade mäklarna oftast har en stabil 
kundkrets med återkommande kunder och därigenom också en tryggare lön, hen menar 
på att en etablerad mäklare har råd att utföra affärer på ett annat sätt jämfört med en 
nyutexaminerad som oftast sitter på en låg och osäker lön. En av de nyare mäklarna i 
mäklare C menar istället på att de som är nya i branschen måste göra ett så pass bra jobb 
gentemot kunden för att kunna få återkommande kunder i framtiden och att detta inte är 
möjligt om mäklaren tar förhastade beslut och bara ser till sig själv. På så vis menar 
mäklaren att det är en förutsättning för nya mäklare att göra ett så bra jobb så möjligt 
och att följa en god etik för att kunna skaffa sig en stabil kundkrets i den hårda 
konkurrensen. 
 
Mäklare F beskriver att branschen fått ett negativt rykte gällande en bristande etik på 
senare tid, något som hen upplever har skapats under de senaste åren. 
 
”När jag började med det här hörde man inga diskussioner om någon som var missnöjd 
på en mäklare, det var ju sällsynt.” 
 
Mäklaren beskriver att det stora utbudet av mäklare har lett till att konkurrensen blivit 
enormt mycket större och menar på en överetablering på marknaden generellt sett och i 
synnerhet i Umeå. Den allt högre konkurrensen har därigenom blivit synlig för byråerna 
och givetvis även för mäklarna själva menar hen. Mäklaren fortsätter och menar på att 
ett lönesystem som enbart bygger på provision givetvis kommer leda till vissa problem 
under en tuff konkurrens. Mäklaren F förklarar vidare: 
 
”Vi är ju nu 6000-7000 mäklare och på vissa orter är det en överetablering och är det 
en överetablering och alla ska leva på kakan så kan jag tänka mig att den här etiken 
och moralen inte följs till 100 procent av alla.” 
 
Samma mäklare menar dock på att jakten på att leta fel hos mäklare ofta kan gå till 
överdrift och att kritiken mot branschen ibland kan vara orättvis. Flera mäklare 
instämmer på samma sätt i resonemanget och menar på att det finns olämpliga personer 
inom alla branscher och att mäklaryrket inte är något undantag förutom det faktum att 
mäklarbranschen möjligtvis är något hårdare bevakad av media. 
 
Det många mäklare beskriver är att den ekonomiska tryggheten är grunden för att kunna 
agera så professionellt som möjligt i sitt arbete och att framtiden för kommande mäklare 
därför kommer att vara tuff. Mäklare E beskriver att hen tror att den ökade 
konkurrensen och pressen kommer leda till att många kommande mäklare blir 
kortvariga i branschen. 
 
”Jag tror inte de kan gå så många månader utan lön och vi har ju sett såna som fått 
byta tillbaka till sina gamla jobb. Vi hade en kvinnlig mäklare som hoppade av och som 
nu jobbar med annat. Jag tror vi kommer se det mer att man avancerar vidare till ett 
annat jobb för att det är tryggare som det är med månadslön. 
 
Flera mäklare beskriver också det faktum att det kan skapa en sämre branschstandard 
med en bristande etik om man ständigt måste ta in nytt folk. Detta förklaras med att om 
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du har ett stort flöde av mäklare som passerar in och ut på marknaden och hos din egen 
byrå så försvåras arbetet med att kunna hålla en god företagskultur som genomsyrar 
hela byrån och alla dess anställda. 
 
Mäklare E pekar på att även genus kan spela in och framförallt försvåra arbetet för unga 
kvinnliga mäklare. Respondenten förklarar att unga kvinnliga mäklare som arbetar 
under provisionslön får en extra svår arbetssituation och deras etik och moral ställs 
därmed mot sin spets när de måste arbeta extra hårt för att ens kunna dra in en liten lön. 
 
Flera av de etablerade mäklarna pekar på att det är just den ekonomiska stabiliteten som 
till stor del kommer att inverka på hur pass väl mäklaren följer etiken och moralen och 
där många menar på att en förändring gällande lönesystemet skulle kunna skapa en 
större stabilitet för framförallt unga mäklare med en del fast lön och en del rörlig. Detta 
lönesystem beskriver samtliga 8 mäklare som det optimala systemet som skulle ge 
mäklarna en bättre arbetssituation med lägre stress och en mindre osäkerhet. Många 
mäklare menar också på att detta system skulle bidra till att minska oetiska ageranden 
från det fåtal som i dagsläget missköter sig. 
 
I stort sett samtliga av våra respondenter ser Umeåmarknaden som väldigt etiskt där de 
flesta sköter sig och där utrymmet inte finns för att begå fel då det slår tillbaka på 
mäklaren själv. Flera av mäklarna tror dock att en stad som Umeå dock kan skilja sig 
jämfört med en storstad som Stockholm. Mäklare G beskriver: 

 
”Är det så att du gör fel här så är du ju bränd och tar du Stockholm som är ganska stort 
men där vi har samma villkor och upplägg så kan du ju där säkert göra felbedömningar 
och missköta dig och vara kvar för du har så pass stora områden.” 

 
Samtidigt som många pekat på att provisionslönesystemet tillsammans med den tuffa 
konkurrensen skulle skapa ett tuffare arbetsklimat för mäklaren med risk för att agera 
mer oetiskt så menar många även på att provisionslönesystemet också har många 
positiva aspekter som kan bidra till en bättre etik, något som mäklare F anser: 

 
”Jag tror att en hungrig mäklare som håller sig till etiken och moralen gör ett bättre 
jobb under en provisionslön än om du skulle haft fast lön, det tror jag.” 

 
Mäklaren menar på att Umeå som hen beskriver som en stad där alla känner alla 
kommer att leda till att mäklarna inte har råd att bränna sina broar och att detta faktum 
tillsammans med en provisionslön där man måste prestera högt i sin tur kan skapa en 
förbättrad etisk branschstandard. 

 
Många av mäklarna bedömer branschens framtid som relativt svår där de anser att 
marknaden överlag är överetablerad med ett för stort antal mäklare. Det som kan 
särskiljas här är hur de mer etablerade mäklarna ser på marknadens framtid jämfört med 
de som varit färre år i branschen. De mer etablerade beskriver framtiden för de 
nyutexaminerade mäklarna som väldigt svår där du måste vara beredd på att ta några 
hundår i branschen med låga löner för att sedan eventuellt jobba dig uppåt och om detta 
inte fungerar, ha en andra plan och vara beredd på att byta bransch anser mäklare F och 
fortsätter:  
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”Vi vet ju att de har svårt att leva på det. Ska du då jobba i branschen ska du verkligen 
vilja det här och kämpa 3-4 år, då kan det gå vägen.” 

 
De mäklare som inte varit i branschen lika länge ser mer positivt på sin framtid där 
många är medvetna om den tuffa väg de måste gå för att skaffa sig en stabil kundkrets 
och därigenom en säkrare lön månad för månad. 

Sammantaget menar dock i stort sett samtliga av mäklarna att Umeåmarknaden är så 
pass liten att utrymme inte finns för att agera oetiskt då detta kommer igen på en snabbt. 
Den slutsats många även har är att provisionssystemet dock givetvis spelar en roll för 
den egna etiken och att den är en av grundpelarna som leder vissa mäklare till att agera 
oetiskt. 	  

5.5Analys	  Etik	  och	  moral	  
Att sätta upp etiska riktlinjer kan betraktas som allt vanligare inom alla branscher där 
oftast självklara frågor punktas upp och besvaras på långa listor som branscher och 
företag sedan stolt visar upp. Att följa dessa etiska riktlinjer är dock en helt annan sak 
men däremot viktigare än någonsin av flera anledningar. Dagens konsumenter är de 
mest upplysta som någonsin funnits där dagens konsument, mycket tack vare internet 
kan granska och jämföra företagens utbud av tjänster och produkter där bara det bästa är 
gott nog. Den hårda konkurrensen medför därför ett väldigt begränsat utrymme för 
misstag från företagens sida och ett oetiskt beteende skapar snabbt ett dåligt rykte. Som 
en följd av den allt tuffare konkurrensen kommer arbetet med företagsetiken att 
påverkas. Från kundens sida efterfrågas det en perfektion gällande den produkt eller 
tjänst de köper, tillsammans med ett gott etiskt uppförande. Precis som för konsumenten 
så är detta också ett drömscenario för företaget där en perfekt produkt eller tjänst kan 
kombineras med en god etik mot kunden, företaget och samhället i stort, men oftast är 
det inte så enkelt. För att kunna hålla en god företagsetik så måste hela organisationen 
genomsyras av en kultur och en strategi där man optimerar möjligheten att agera så 
etiskt som det bara går. Inom mäklarbranschen så bör då den anställde mäklaren ses 
som den främsta resursen för företaget. 

Vid frågan hur mäklaren själv ser på branschen gällande dess etiska och moraliska 
standard så gick svaren isär. Vissa mäklare beskrev sin egen bransch som en bransch 
med en väldigt god etik där teknologin och konkurrensen kraftigt bidragit till att höja 
den etiska standarden. Facebook, internet och andra medier har försvårat det för 
mäklaren att begå misstag eller agera oetiskt då det snabbt slår tillbaka på dem själva. 
Mäklarna beskriver att de måste använda sig av sitt eget omdöme och göra det dom 
anser vara det bästa för varje situation, något som kan kopplas till pliktetiken där det är 
själva handlingens avsikt som ska värderas (Bonnedahl et. al. 2007, s. 31). Denna etik 
går därför att applicera på i stort sett alla våra respondenter där mäklaren måste vilja 
kundens bästa, dels för egen vinning men också för att kunna utföra ett bra jobb med 
nöjda och återkommande kunder. Ytterligare stöd som gör denna etik applicerbar på 
många mäklare kan ges genom detta citat: 

”Man kan inte arbeta som mäklare för att tjäna stora pengar för det gör man inte, 
iallafall inte i Umeå för konkurrensen är så stor, utan man måste verkligen tycka om 
jobbet.” 
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Flera respondenter förklarar samma aspekt där det är av stor vikt idag att vara medveten 
om den tuffa branschen och verkligen gilla sitt arbete för att agera etiskt riktigt där vi 
därför tolkar det som att de flesta agerar enligt Pliktetiken (Bonnedahl et. al. 2007, s. 
31). Samtidigt som de flesta av mäklarna resonerar på detta sätt så beskriver de att 
lönesystemet påverkar dem på ett eller annat sätt. Flertalet mäklare pekar på att 
lönesystemet skapar en osäkerhet. Denna osäkerhet kan förklaras genom Trevinos 
(1986, s. 602) ”interactionist model” där yttre omständigheter i form av lönesättning 
kan skapa en osäkerhet. Enligt denna teori så kommer osäkerheten som skapas genom 
en oviss lön att leda till att risken för ett oetiskt handlande ökar. Detta är också den 
verklighet som mäklarna beskriver där de dock inte anser sig själva påverkas av detta 
men samtidigt ser en problematik där de tror att andra mäklare kan känna en osäkerhet 
genom en oviss lön som kan leda till ett oetiskt handlande för andra mäklare. 
 
Majoriteten av mäklarna har uttryckt en viss förståelse för ett oetiskt agerande i ett 
scenario där den anställde agerat felaktigt, men för att kunna få ut någon som helst lön. 
Detta sätt att agera på stöds också enligt teorin av Trevino (1986, s. 613) där den 
personliga förlusten för individen inte får bli för stor vid ett etiskt dilemma. Om så är 
fallet så kommer individen att agera oetiskt för sin egen vinning, något som många 
mäklare hade förståelse för.  
 
Mäklarna benämner den ökade konkurrensen som en faktor som kan leda till två skilda 
utfall. Några anser att den ökade konkurrensen gör det svårare för mäklaren att dra in 
tillräckligt med pengar för att leva på sin lön och att de därför mer eller mindre frivilligt 
pressas till att agera oetiskt. Denna bild som flera av mäklarna ger skulle stämma in på 
Murphy’s modell (2000, s. 200) där en kraftig konkurrens leder till en press att agera 
oetiskt. Det som dock talar emot modellen är det faktum där några mäklare också 
beskriver konkurrensen som ett verktyg till att skapa en mer etisk bransch där mäklarna 
tvingas att arbeta så etiskt som det bara är möjligt för att få nöjda och återkommande 
kunder vilket därmed skulle innebära att konkurrensen även kan skapa en bättre etik, 
något som talar emot denna modell.  
 
Flertalet av respondenterna har spått en tuff framtid för de nyutexaminerade mäklarna. 
Motiveringen till denna framtidsprognos grundade majoriteten på det hårda arbetet som 
krävs av en ny mäklare som inte arbetat ihop en stabil kundkrets. En lön helt baserad på 
provision kommer därför att leda till att de nya mäklarna jobbar hårt samtidigt som 
flertalet tjänar för dåligt till en början. Respondenterna spådde därigenom en framtid 
med en stor ruljangs på mäklare inom branschen då många inte kommer att orka med 
yrket om det visar sig vara ekonomiskt ohållbart. Denna uppfattning skulle stämma bra 
överens med Murphys modell (2000, s. 200) på flera olika plan. En lön som baseras på 
provision, ekonomiskt svåra tider och begränsad erfarenhet beskrivs samtliga genom 
denna modell som faktorer som leder till en ökad risk för att agera oetiskt. De två 
förstnämnda går hand i hand med de svar vi fått från våra respondenter där en låg 
provisionslön givetvis leder till ekonomiska svårigheter för mäklaren, framförallt på 
lång sikt där mäklarna vi har pratat med benämnt att detta kan vara ett problem sett ur 
en etisk synvinkel. En hög omsättning av mäklare inom branschen skapar en bransch 
där mäklare kommer att besitta mindre erfarenhet överlag, något som också kommer att 
påverka etiken på ett negativt sett enligt samma teoretiska modell. 
 
Punkter i Murphys modell (2005, s. 200) som dock inte uppfylls enligt det empiriska 
resultat vi erhållit i våra intervjuer är “brist på etik och moralpolicy”, “korta 
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upplärningsperioder” samt delvis “oetisk standard i branschen”. Det samtliga av våra 
respondenter beskriver en enorm noggrannhet när det gäller de etiska riktlinjerna som 
satts upp inom branschen där dessa riktlinjer kan ses som branschens sätt att arbeta med 
“Corporate social responsibility”, CSR (Carroll, 1991, s.42). Dessa riktlinjer är 
uppbyggda utifrån kundens synvinkel och för att ta ett samhällsansvar för att kunna 
skapa en så god marknad som möjligt. Genom dessa tydligt utformade riktlinjer så 
kommer inte risken för ett oetiskt beteende att öka och denna punkt i Murphys modell 
uppfylls därför inte (2005, s. 200). För att idag bli fastighetsmäklare så krävs det en 
högskoleexamen och branschen kommer därför inte påverkas negativt enligt faktorn om 
korta upplärningsperioder. Vid den sista faktorn i Murphys modell rörande “oetisk 
standard i branschen” så går svaren isär. Vissa respondenter menar på att branschen 
håller en god etisk standard medan vissa menar på att standarden är det motsatta grundat 
på att provisionslönen kan få vissa att agera oetiskt vilket i sin tur leder till en oetisk 
bransch. Denna punkt bör dock förkastas då samtliga är rörande överens om att mäklare 
generellt sett agerar på ett etiskt riktigt vis. 
 
Ett stort antal mäklare betonade vikten av att ha ett bra ledarskap där tydliga riktlinjer 
sätts upp tillsammans med en god företagskultur där företagets värderingar och normer 
ska vara självklara att arbeta utifrån för den anställda mäklaren. Flertalet mäklare 
menade på att om så var fallet så minskade också risken för ett oetiskt agerande 
dramatiskt. Denna förklaring kan ges stöd genom teorin där Murphy förklarar hur en 
ledning måste arbeta för att stärka gruppdynamiken och för att få ett lagarbete där alla 
hjälps åt för att nå företagets uppsatta mål (Murphy et. al. 2005, s.195).  
 
Sammantaget så beskriver våra respondenter provisionslönens påverkan som en 
potentiell fara för en ökad risk av oetiska ageranden. Samtliga mäklare betonar dock att 
det är andra brister som tillsammans med provisionslön som kan komma att skapa det 
oetiska beteendet hos vissa mäklare. Vi tolkar detta som att provisionslönen kan vara en 
grund som skapar ett oetiskt beteende men där det finns andra både yttre och inre 
påverkansfaktorer som kommer att avgöra om mäklaren agerar oetiskt eller ej. Yttre 
faktorer såsom tuff konkurrens och ekonomiskt svåra tider eller organisatoriska brister 
kommer samtliga att öka risken för ett oetiskt agerande tillsammans med en 
provisionslön. Genom att jämföra empirin med Murphys 7 punkter som kan skapa en 
press till att agera oetiskt så kan vi se att det finns fog för att bedöma att denna risk 
tydligt finns där. Detta då branschen karakteriseras av en tuff konkurrens, för tillfället 
ekonomiskt svåra tider, lön baserad på provision och i långa loppet, brist på erfarenhet 
med en stor ruljangs. Samtliga dessa punkter har vi tolkat som uppfyllda genom de svar 
som vi fått vid våra intervjuer där de matchar Murphys teori om faktorer som skapar en 
större press till att agera oetiskt. (Murphy et. al. 2005, s. 195) 
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5.6	  Servicekvalitet	  
När vi i våra intervjuer ställt frågan angående hur det provisionsbaserade lönesystemet 
påverkar mäklarens arbete gällande att kunna leverera en så pass god service som 
möjligt så har respondenterna till stor del varit eniga. Flertalet av mäklarna anser att 
provisionssystemet skapar en arbetsmiljö där du själv är ansvarig för den lön du får i 
slutet av månaden. Denna aspekt tillsammans med den tuffa konkurrensen i branschen 
anser många av mäklarna leder till en arbetssituation där mäklaren måste leverera en så 
pass god service för att kunna få återkommande kunder. Mäklare G stödjer argumentet:  
 
“Jag tror det påverkar på ett positivt sett, just att som jag tänker att jag vill ge en bra 
service för jag vet att det är en större chans att de rekommenderar mig till någon 
annan.”   
 
Mäklaren beskriver därigenom den effekt som det provisionsbaserade lönesystemet har 
på den levererade servicekvaliteten och får medhåll från flera andra håll, däribland 
mäklare B: 
 
“Gör du för snabba och dåliga affärer kommer folk inte tillbaka. Så jag tror man ska 
tänka långsiktigt och göra affärer där båda parter är nöjda.“  
 
Detta uttalande går hand i hand med de etiska aspekterna och kommer därför leda till en 
förbättrad servicekvalitet enligt många mäklare. Flertalet mäklare menar också på att de 
kan tänka sig att det är de nya mäklarna som ger den bästa servicen då det är dessa 
mäklare som måste jobba betydligt hårdare för att få kunder och etablera en kundkrets. 
En mäklare påtalar dock risken med provisionslönen kopplat till servicekvalitet där hen 
anser att lönen i vissa fall kommer leda till situationer där mäklaren forcerar fram en 
försäljning, något som kan försämra servicekvaliteten. 
 
Mäklare E menar på att de låga arvodena har bidragit till en försämring av kvaliteten på 
servicen. Respondenten förklarar tesen genom att peka på den tuffa konkurrensen som 
har pressat ner arvodena generellt för hela branschen och att detta också har lett till att 
mäklarna varit tvungna till att dra ner på alla tänkbara kostnader och den tid som läggs 
ner på varje objekt. Detta menar mäklaren generellt sett har skapat en sämre 
servicekvalitet då mäklaren också bara får betalt genom procentsatser på arvodet.  
 
“Arvodena är för låga här i stan, så är det bara. Det går inte att utföra ett lika bra jobb 
om du inte får tillräckligt betalt för det jobb du gör” 
 
Det många mäklare pekat på när vi ställt frågan angående hur de blir påverkade i sitt 
arbete när det arbetar under provision så har flertalet beskrivit att det skapar en press 
och en otrygghet. Dessa aspekter har mäklare också beskrivit kan vara en bidragande 
faktor till att servicen kommer att påverkas, men åt olika håll. Återigen menar vissa på 
att pressen kan leda till en förbättrad servicekvalitet medan några menar på att detta kan 
leda till forcerade affärer och hafsigt genomförda moment under försäljningen av ett 
objekt.  
 
Flertalet mäklare beskriver en skillnad mellan Umeå och Stockholm där de tror att 
servicen kan tänkas skilja sig åt mellan städerna. På samma sätt som mäklarna beskrivit 
att det gäller att hålla sig till en god etik och moral, på samma sätt beskriver dem vikten 
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av att agera mer långsiktigt på en mindre marknad, som Umeå måste betraktas som i 
detta fall, något som mäklare G beskriver. 
 
“Umeå är väl 7-8 största stad och det går inte att bränna hur många broar som helst, i 
Stockholm kan man nog göra lite som man vill utan att det märks på samma sätt inbillar 
jag mig. Man måste se det långsiktigt om man ska vara med i branschen.” 
 
Flera mäklare besvarar frågan om en eventuell skillnad mellan Umeå och Stockholm 
där många anser sig tro att Stockholmsmarknaden är uppbyggd på ett annat sätt med en 
högre genomströmning av både kunder och mäklare. Respondenterna menar att detta 
kan leda till att en provisionslön för en mäklare i Stockholm därför kan utnyttjas till 
större grad på ett felaktigt sätt utan att mäklaren “straffas” för sina missar. 
 
Mäklare E beskriver hur hen tror att provisionslönen kommer att påverka en ung 
kvinnlig mäklare på ett hårdare sätt jämfört med en manlig. Mäklaren fortsätter och 
beskriver hur hen upplever att unga kvinnliga mäklare inte har samma förtroende bland 
kunder och att de därför måste prestera ännu bättre och leverera en god service. 
 
“Kommer du då ut som 25-årig tjej så tror jag inte att det är så lätt, vi lever i ett 
manssamhälle. Vi som varit med länge har ju en erfarenhet, kontakter och vi känner 
folket men som ung kvinna är det inte lika enkelt i början.”  
 
Arbetssituationen bedöms överlag som väldigt tuff bland mäklarna där framförallt de 
nya mäklarnas framtid bedöms som allra tuffast enligt mäklare F. 
 
“Jag tror inte att det kommer att komma ut lika mycket nya mäklare, det tror jag inte 
utan de som finns kommer säkert att vara kvar sen kan jag tänka mig att de som går på 
provisionslön kommer nog att försvinna, de här yngre.”   
 
Situationen med den oerhört tuffa konkurrensen kommer leda till att arvodena pressas 
ner vilket också på sikt kommer att drabba kvaliteten på servicen menar några mäklare. 
En bransch där arvodena överlag är för låga kan på sikt leda till att servicestandarden 
sjunker då mäklarna måste sälja ännu fler objekt för att nå upp till en vettig lön. Att 
kunna hålla en hög servicestandard kan därför försvåras menar ett par av mäklarna.  
 
Mäklare F beskriver att de låga arvodena och den tuffa konkurrensen även kan skapa en 
situation där mäklaren mer eller mindre “tvingas” ta på sig ett objekt för att 
konkurrenterna inte ska få det. I ett sådant fall så kan servicen sedan bli lidande menar 
mäklaren då uppdraget egentligen kanske inte är värt en krona i slutändan och att man 
därför prioriterar detta uppdrag lägst, vilket därmed kan innebära en sämre service. 
 
“Jag vet ju vad saker och ting kostar och låt mig säga att jag vill ha 3 procent medan 
en konkurrent vill ha 2 %. Då känner jag att vill jag ha det eller inte, det kanske finns 
prestige inblandat och jag vet dessutom jag kan sälja det snabbt. 2% är alldeles för lite 
men man tar det då för att ingen annan ska få det.”  
 
Mäklare C beskriver att det alltid kommer att finnas mäklare som kommer att försöka 
pressa ner arvodena för att vara billigast och för att på så vis få kunderna. I detta fall 
menar dock mäklaren att det också kommer att synas på servicen. En mäklare som tar ut 
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ett lågt arvode kan inte leverera på samma sätt som en mäklare med högre arvode 
fortsätter hen.  
 
När vi ställt den hypotetiska frågan angående hur servicekvaliteten hade påverkats om 
de istället för provisionslön haft en fast lön så är dock flertalet mäklare ense om att de 
med provisionslön kommer att anstränga sig mer och leverera en bättre service. 
Mäklarna menar på att mäklare som arbetar under provision ges en större morot för att 
prestera så bra som möjligt. Samtidigt påpekas det faktum att marknaden för tillfället är 
överetablerad och att provisionslönen därmed kan påverka servicen både positivt och 
negativt beroende på mäklaren och dess situation.  
 
Mäklarna är ense om att kunderna värderar en god service högt och att det också är en 
god service som kommer generera återkommande kunder och att man blir 
rekommenderad som mäklare. Mäklare E uttrycker sig på detta sätt: 
 
“Ja men självklart, en bilhandlare som är väldigt serviceminded jämfört med en som 
inte är det. Vem går du då till nästa gång?”   
 
Problematiken med provisionslönen som i stort sett samtliga mäklare ser är dock delvis 
sammankopplad med servicekvaliteten då lönesystemet kan komma att skapa stora 
problem inom branschen i framtiden om den tuffa konkurrenssituationen består. De 8 
respondenterna är därför helt och hållet eniga när de beskriver ett drömscenario av 
använt lönesystem inom mäklarbranschen för att kunna optimera sin arbetsinsats.  
 
“Det perfekta vore att ha en del fast och en del provision. Man vill ändå ha en trygghet 
samtidigt som jag tror att det är viktigt med en sporre och att kunna påverka sin egen 
lön.”  
 
Ett annat sätt att arbeta som mäklare diskuterades med en respondent då frågan om 
servicekvalitet ställdes. Mäklare F menar att förbättrad service skulle kunna ges om en 
mäklare enbart behövde fokusera på antingen köp- eller säljmäkleriet. Med andra ord 
agerar man då som t.ex. säljmäklare och har enbart kontakt med säljaren och agerar då 
främst som stöd för denne. Den andra parten anlitar då en köpmäklare som agerar stöd 
för köparen. Detta skulle då leda till att varje mäklare i affären skulle säkerställa att allt 
går rätt till i varje del av köpprocessen. Vidare skulle detta då enligt respondenten leda 
till en högre kvalité för både köpare och säljare.     
 
Sammantaget så beskriver dock mäklarna att de i dagsläget inte ser att de själva skulle 
leverera en sämre service på grund av lönesystemet utan snarare tvärtom. Möjligheten 
att kunna påverka sin egen lön gör att man vill prestera så bra som möjligt och få en 
nöjd kund beskriver en mäklare. 

5.7	  Analys	  av	  Servicekvalitet 
Att kunna hålla en god servicekvalitet kräver ett hårt och långsiktigt arbete där det finns 
ett flertal faktorer som kommer att spela in och som avgör den slutgiltiga 
servicekvaliteten. Inom mäklarbranschen så bör mäklaren ses som företagets främsta 
resurs i arbetet med att kunna leverera en god service. Enligt the ”gaps model” (Sharabi 
& Davidow, 2009, s. 191) så kan servicekvaliteten säkerställas genom att ha utbildad 
personal och en företagskultur som de anställda tagit till sig. Denna faktor 
överensstämmer i mångt och mycket med vad flertalet av mäklarna beskriver där 
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samtliga mäklare numera har en flerårig utbildning inom fastighetsmäkleri innan de kan 
registreras som mäklare. Denna bakgrund anser vi därför överensstämma med 
mäklarens motivering om att de inte anser sig bli påverkade av provisionslönesystemet 
på ett negativt sätt. Arbetet med att kunna bibehålla en god servicekvalitet kommer 
därför att förenklas genom att ha utbildad personal vilket samtliga mäklare numera är. 
Det finns dock brister där ett provisionslönesystem kommer att påverka den levererade 
servicekvaliteten och denna förklaras också väl genom en av mäklarna. 
 
”Visst kan det finnas sällsynta tillfällen där mäklare agerar fel och väljer att 
övervärdera ett objekt. Den personen kommer ju givetvis få uppdraget då säljaren vill 
ha ut så mycket pengar som möjligt men i slutändan får du bara en besviken säljare då 
du inte kunnat få ut det pris som du först sagt.” 
 
Detta tolkar vi som en effekt av provisionslönesystemet där mäklare som ställs mot 
varandra väljer att övervärdera objektet som ett sätt för att få det och kunna tjäna ihop 
sin lön. Detta kommer precis som mäklaren beskriver leda till att mäklaren levererar ett 
löfte till kunden som de sen ej kan hålla. Denna handling kan även den kopplas till ”the 
gaps model” och kommunikationsgapet (Sharabi & Davidow, 2009, s. 191). 
Kommunikationsgapet beskriver just detta fenomen där det finns ett glapp mellan de 
löften som ges och det man i själva verket levererar. Att arbeta under provisionslön kan 
därför komma att försvåra processen med att säkerställa en god service. 
 
En annan aspekt som mäklarna beskriver är det faktum att de anser att de själva 
presterar bättre gentemot kunden genom detta system då det är de själva genom sin 
prestation avgör vilken lön de får ut i slutet av månaden. Därigenom kommer 
prestationsgapet att täckas vilket underlättar arbetsprocessen för att kunna leverera en 
god service. 
 
Det som skulle kunna tala emot att mäklare som arbetar under provisionslön levererar 
en sämre service är den press och stress som provisionen innebär. Vår tolkning är att 
denna stress kan leda till att serviceprocessen hafsas igenom och att den funktionella 
kvaliteten försämras (Grönroos, 1993, s. 39). Genom ett lägre arvode så kan mäklaren 
heller inte leverera samma service beskriver en mäklare. Detta kommer därför att 
påverka servicekvaliteten negativt. 
 
Kundens upplevda servicekvalitet kan beskrivas genom Grönroos servicekvalitets-
modell där kundens bild av företaget spelar in (Grönroos, 1993, s. 39). Många mäklare 
har under våra intervjuer bedömt branschens rykte som relativt dåligt där media mer 
eller mindre befogat målat upp mäklarbranschen som en oetisk och omoralisk bransch. 
Flertalet av mäklarna beskriver provisionslönesystemet som en högst trolig faktor som 
skapat denna bild bland allmänheten då det finns vissa mäklare som utnyttjat 
lönesystemet på ett oetiskt sätt. Då samtliga mäklare beskriver samma negativa bild av 
branschen så tolkar vi det som att den allmänna bilden av mäklarbranschen är negativ 
även bland konsumenterna. Denna bild kommer påverka kundens förväntningar enligt 
Grönroos (1993, s. 39) och vara avgörande för hur servicekvaliteten bedöms av kunden. 
 
Trots att arvodena har sjunkit i takt med att konkurrensen inom branschen har ökat så är 
de flesta av respondenterna eniga i sin slutsats om att kunden oftast värderar en god 
service mer än ett lågt arvode. Denna tes kan även den stärkas av Grönroos där det är 
den funktionella kvaliteten som värderas över den tekniska kvaliteten (Grönroos, 1993, 
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s. 41). Detta är också ett av de vanligaste argumenten till varför man ska välja just den 
mäklaren då ett högre arvode leder till en ännu bättre och mer genomarbetat service. 
Rust et. Al. (1995, s. 59) menar att satsade pengar för att kunna förhöja servicen bör ses 
som en investering men att det dock inte alltid behöver leda till högre vinster. Den 
situation som flera av mäklarna beskrev var att de lägre arvodena dock automatiskt och 
på sikt kommer leda till en försämrad kvalitet då en mäklare har vissa fasta kostnader 
som måste täckas. Därmed kommer inte en investering i att förhöja servicen automatiskt 
att generera större inkomster då konkurrensen är så pass stor. Samtidigt beskrev flertalet 
av mäklarna att kunder allt oftare kommer att komma tillbaka om de är nöjda med 
serviceutförandet. Återkommande kunder inbringar större vinster och större 
marknadsandelar åt företaget. Denna motivering kan också stödjas av Zeithaml et. al. 
(1988, s. 35) där en bättre servicekvalitet också ger större marknadsandelar och en 
större ekonomisk vinst. 
 
En mäklare beskrev också risken med att provisionslönesystemet kan leda till att den 
anställde i allt större utsträckning väljer att avvika från företagets policy då 
lönesystemet inom branschen kan försvaga ”känslan för företaget”. En minskad känsla 
av företagstillhörighet kommer också innebära en svårighet för företaget att hålla en hög 
servicestandard på ett konsekvent sätt. Denna situation kan i sin tur leda till ett ökat 
prestationsgap (Sharabi & Davidow, 2009, s. 191). Ett glapp där inkonsekvensen har 
skapats genom att mäklarna bortsett från företagspolicyn och kundnöjdheten kommer 
således att påverkas på gott och ont. 
 
Att arbeta under provision beskrivs av samtliga mäklare som både krävande och 
stundtals stressande. Flera respondenter har därför också betonat vikten av ett gott 
ledarskap för att omvända de negativa aspekterna till något positivt och motiverande. 
Gällande serviceutförandet så anser flera av mäklarna att ett starkt ledarskap också 
kommer att krävas för att få sina medarbetare att dra åt samma håll, något som också 
kan kopplas som en handling för att minska prestationsgapet genom att motivera och 
utbilda sin personal (Sharabi & Davidow, 2009, s. 191). 
                  
Sammanfattningsvis så gör vi analysen att ett provisionsbaserat lönesystem kommer att 
inverka på servicekvaliteten på gott och ont beroende på kontexten. Mäklarbyråer med 
en mindre påtaglig företagskultur och policy kommer att löpa större risk för att hamna 
under prestationsgapet där personalen helt enkelt inte har den företagskänsla och 
motivation som krävs för att uppnå företagets uppsatta mål vilket kan skapa en sämre 
servicekvalitet. Den andra stora bristen som kan skapas är genom situationer där 
mäklare går ut och övervärderar objekt för att själva få uppdraget. Denna handling kan 
kopplas till förväntningsgapet om det sedan visar sig att mäklaren inte når upp till det 
försäljningsbelopp som hen först lovat, vilket kommer leda till en missnöjd kund och 
därigenom en bristande service. Fördelen med lönesystemet är det faktum att mäklaren 
kommer att vara triggad till att prestera så bra som det bara är möjligt för att få en nöjd 
och återkommande kund vilket kommer att leda till en bättre servicekvalitet (Sharabi & 
Davidow, 2009, s. 191).  
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5.8	  Sammankopplande	  analys	  och	  framtagande	  av	  modell	  
Utifrån den teori vi utgått ifrån och de svar som vi erhållit från mäklarna vid våra 
intervjuer så har vi sammanställt en modell över de faktorer som kommer att avgöra 
provisionslönens effekter på mäklaren. I vår frågeställning har vi fokuserat på att 
undersöka provisionens påverkan på mäklarens etik och moral, dennes motivation och 
hur det påverkar den levererade servicekvaliteten. I denna modell som vi döpt till 
provisionspåverkansmodellen så kommer vi att presentera ett flertal faktorer som direkt 
sett inte berör dessa tre teman men som indirekt kommer spela en stor roll och få en hög 
påverkan på dessa teman. Därför anser vi att det är relevant att presentera denna modell 
med samtliga faktorer som kan komma att påverka mäklarens arbetssituation under 
provisionslön. Genom denna modell med stöd från tidigare presenterad teori vill vi 
därför skapa en mer sammanfattande bild och analys av de faktorer som kan tänkas 
påverka en mäklare i sitt arbete. I kommande text kommer vi därför att gå igenom varje 
del av vår modell för att presentera våra respondenters tankar och så långt det går, 
stödja detta med teori från tidigare kapitel. 

 

 

Figur 3: Provisionspåverkansmodellen 

Denna modell beskriver de faktorer som kommer att påverka provisionslönens totala 
påverkan på mäklaren. Modellen presenteras med tre huvudfaktorer: marknadsfaktorer, 
personliga faktorer samt företagsfaktorer. Under varje av de tre huvudfaktorerna finner 
vi olika aspekter som kommer att tillsammans med provisionslönen, påverka mäklaren. 
Genom modellen kan vi utläsa att både företagsfaktorerna och marknadsfaktorerna 
filtreras genom de personliga faktorerna beroende på var den enskilde mäklaren 
befinner sig gällande sin ekonomiska situation, sin grundmotivation samt sin etik och 
moral. Exempelvis: En hård konkurrenssituation kommer att gå genom de personliga 
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faktorerna där provisionslönens påverkan på mäklaren kommer att skifta beroende på 
mäklarens personliga ekonomiska situation. Med andra ord kommer en dålig egen 
ekonomi att påverka mäklaren mer negativt vid tuff konkurrens men att påverkan inte 
blir lika stor för en mäklare med stabil egen ekonomi. Genom denna modell måste 
därför samtliga aspekter tas hänsyn till då de alla kommer att avgöra vilken effekt 
provisionslönen bringar beroende på kontext. 

Marknadsfaktorer: Marknadsfaktorer kommer till stor del att påverka en anställds etik 
och moral där etiken kommer att påverkas som allra mest under tuffare tider. Detta 
beskrevs också av i stort sett samtliga mäklare där de bedömde att lågkonjunkturen 
tillsammans med den hårda konkurrensen skapar etiska brister för vissa mäklare som 
sitter med en osäker lön genom provisionssystemet. Murphy beskriver också att en 
kraftig konkurrens tillsammans med lågkonjunkturer ökar risken att agera oetiskt vid 
arbete under provisionslön (Murphy et. al. 2005, s. 200). Under våra intervjuer så 
beskrev mäklare G problematiken med de nya stadgarna rörande den högre 
kontantinsatsen från 10 % till 15 %. Hen bedömer att kravet på en ökad kontantinsats 
jämfört med tidigare vid köp av fastighet lett till en försvårad sits för mäklarna. Denna 
förändring i stadgarna kommer att försvaga kundernas köpkraft vilket kommer att leda 
till en mindre aktiv marknad, något som skapar en ökad konkurrens bland mäklarna för 
att kunna få kunder. Konjunktursskiftningar beskrevs också av några mäklare som en 
faktor som kan komma att påverka mäklarens arbetssituation. Även här kommer 
lågkonjunkturer att ge effekt genom mindre köpstarka kunder vilket direkt sett skapar 
en mindre efterfrågan av mäkleri på marknaden. Att som mäklare då arbeta under 
provisionslön beskrevs av flertalet mäklare som problematiskt där samtliga gav sin 
förståelse för att vissa mäklare handlar oetiskt i sitt arbete för att få någon som helst lön. 
Därför har vi valt att presentera de underliggande marknadsfaktorerna som kommer att 
påverka en mäklare under provisionslön som: konkurrens, konjunkturer samt lagar och 
stadgar. 

Personliga faktorer: De personliga faktorerna som kommer att påverka mäklaren 
under provisionslön är motivation, etiken och moralen samt den egna ekonomiska 
situationen. Motivationen hos en anställd bestäms genom flera olika faktorer enligt 
Maslows behovstrappa (Maslow, 1954, s. 18). En av de grundläggande aspekterna som 
måste uppfyllas beskrivs som trygghet och säkerhet. Majoriteten av respondenterna 
beskriver att provisionslönen under vissa perioder skapar en otrygg lönesituation. Detta 
stöds också av teorin där ett arbete under provision kommer att påverka de 
grundläggande behoven genom att skapa en osäkerhet för mäklaren under tuffare 
ekonomiska tider då lönen helt eller delvis riskerar att utebli (Jacobsen & Thorsvik, 
2002, s. 306). Provisionslönen kan därför komma att påverka arbetsförhållandet för den 
anställde på två olika sätt. Antingen som ett pressande och osäkerhetsskapande 
belöningssystem eller tvärtom, som ett väldigt stimulerande sådant där goda resultat 
premieras.  

Detta resonemang styrktes också av flera av våra respondenter där mäklare H bedömde 
att provisionslönen bidrog som en morot till att utföra sitt arbete bättre och mäklare A 
ansåg att mäklarens utförda arbete skulle försämras utan provisionslön. En pressande 
situation för de anställda kan dock leda till försämrade arbetsförhållanden som i sin tur 
kan komma att leda till vantrivsel (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 313). En anställds etik 
och moral kommer även den att påverkas vid arbete under provisionslön. Enligt Trevino 
(1986, s. 602) så kommer vårt etiska beslutsfattande att påverkas av press från 
organisationshåll, exempelvis genom en lön baserad på provision. Samtliga mäklare 
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argumenterade också för att den egna etiken också var den aspekt som påverkas allra 
mest under provisionslön. Att detta skulle öka risken och pressen för att agera oetiskt 
ges stöd av Murphy (Murphy et. al. 2005, s. 200). Det ligger även till stor vikt att de 
personliga förlusterna inte får bli för stora vid ett etiskt handlande, om så skulle vara 
fallet så kommer individen att agera oetiskt för att minska de personliga förlusterna 
(Trevino, 1986, s. 613). Mäklare E beskrev också denna situation där en mäklare som 
inte fått sålt något under en längre tid kan komma att se till sig själv i första hand istället 
för att fokusera på kunden och därför agera oetiskt för att öka sin egen vinning. Den 
egna ekonomiska situationen kommer även den att påverka över hur vilken effekt 
provisionslönen kommer att få på den anställde.  

I detta läge beskrev majoriteten av mäklarna vikten av att ha en trygg egen ekonomisk 
situation för att minska de negativa effekterna som en provisionslön kan framtvinga. 
Ekonomiskt svåra tider är också en av de punkter som Murphy presenterar i form av 
lågkonjunkturer som i sin tur skapar en försämrad ekonomi på lång sikt för den 
anställde. Dessa tre delar är också de tre underfaktorer som vi väljer att ta med i vår 
modell där varje faktor kommer generera en viss påverkan på den anställde under 
provisionslön. 

Företagsfaktorer: De företagsfaktorer som kommer att påverka mäklaren är 
företagspolicy, belöningsmetoder samt ledarskap. Ett gott ledarskap beskrev några av 
mäklarna som oerhört viktigt för att få de anställda att arbeta åt samma håll där det är 
ledarens roll att skapa en stark och god företagskultur. Detta resonemang stöds också av 
artikeln “Determinants of pay levels and structures in sales organizations” (Coughlan, 
Anderson, 2009) där en omotiverad ledare kan komma att försämra förutsättningarna 
för en säljare avsevärt, medan en motiverad ledare kan sporra de anställda till att 
prestera bättre resultat.  

Det är även viktigt att ta hänsyn till att ett valt belöningssystem kommer att påverka 
företagskulturen och företagspolicyn. Kuhn beskriver att man med hjälp av 
lönesystemet kan styra vilken typ av extern bild man vill skapa av företaget och på så 
vis också styra vilken typ av människor man rekryterar (Kuhn, 2009, s. 1634). Därför är 
det extra viktigt att ledaren arbetar på ett sådant sätt som sätter företagets värderingar 
och normer i centrum för att undvika de negativa effekterna som ett 
provisionslönesystem kan ge för att istället maximera de positiva effekterna av 
systemet. Ett vanligt sätt att belöna de anställda är att belöna dem efter de resultat de gör 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 305), vilket också sammanfattar grunden för hur ett 
provisionslönesystem fungerar. Samtliga mäklare menar på att denna löneform skapar 
en stimulans då du själv kan påverka din lön genom det jobb du gör samtidigt som 
löneformen kan skapa en press och otrygghet som i sin tur renderar i en ohållbar 
arbetssituation för den anställde.  Mäklare H menade också på att motivationen för 
mäklaren inte enbart kan baseras på monetär ersättning utan att det är intresset för 
jobbet som måste prioriteras som nummer ett. Detta resonemang stöds av Jacobsen och 
Thorsvik (2002, s. 306) där de anser att de anställda bör motiveras av både lön och 
beteendemässiga faktorer som skapar stimulans för den anställde, något som krävs för 
att skapa en balans och en god motivation för den anställde. 

Samtliga dessa delar kommer alltså att påverka vilken effekt ett provisionslönesystem 
får på mäklaren där dock vissa delar kommer att spela en större roll beroende på vilken 
individ man studerar. Det som dock är gemensamt för alla dessa delar är att de i 
slutändan är avgörande för vilken etik och moral mäklaren har, dennes motivation samt 
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hur denne utför servicen och därigenom kvaliteten på servicen. I och med att denna 
modell är framtagen genom det empiriska resultat vi fått så anser vi att samtliga dessa 
faktorer är relevanta då de även stöds av tidigare presenterade teorier. Därför anser vi att 
denna modell är applicerbar i studien om hur en mäklare påverkas av provisionslön.  
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6.	  Diskussion	  och	  Slutsats	  
I detta kapitel vill vi med hjälp av de teorier vi använt, den data vi samlat in, samt den 
analys vi gjort, vidare diskutera ämnet provision. Vi vill här lyfta fram den tolkning vi 
gjort av de intervjuer vi genomfört, och på bästa sätt försöka besvara vår 
frågeställning, som följer: 
 
“Hur påverkar ett helt eller delvis provisionsbaserat lönesystem en mäklares 
arbetsprocess gällande motivation, etiska och moraliska ställningstaganden samt den 
levererade servicekvalitén?” 

 

När vi inledde denna studie och diskuterade fram vad vi ansåg var viktigt att belysa 
gällande ett provisionsbaserat lönesystem kom vi snabbt att tänka på motivation. Detta 
är något man med lön vill styra, vilket det också har visat sig vara bra till. Men vi insåg 
snabbt att det fanns fler intressanta aspekter att belysa förutom motivation, och 
framförallt aspekter som vi tror hänger ihop med ett valt lönesystem. Vi har genom 
studiens gång insett att mäklare i stor utsträckning är motiverade i sitt arbete och att det 
är just den motivationen som gör att man vill fortsätta med det man gör, och hela tiden 
leverera ett gott resultat. Men det har också visat sig att denna drivkraft att prestera 
spelar en stor roll i det etiska och moraliska ställningstagande man som mäklare ständigt 
står inför. De har visat sig att systemet kanske inte i alla lägen motiverar till att agera 
etiskt och moraliskt fullt ut, vilket vi kommer beröra senare i kapitlet. I och med vår 
förkunskap och utbildning blev således servicekvaliteten en naturlig del att belysa då 
vår uppfattning, vilket vi också funnit stöd för, att servicekvaliteten mot kund i 
slutändan är det som kommer påverkas och i viss mån det som borde räknas då 
mäklarens roll går ut på att leverera en service till kunden.  

När det gäller motivationsaspekten som vi även presenterar i vår provisionspåverkans-
modell så tror vi att ett provisionsbaserat lönesystem är att föredra, vilket nästan alla 
mäklare är överens om. Man får på så sätt kontroll över sin situation och den prestation 
man gör genererar direkt ett synbart resultat, både i form av lön men också i en 
förhoppningsvis nöjd kund. Detta i kombination med en lön som korrelerar med 
prestationen tror vi är det bästa sättet att öka motivationen. Dock finns det nackdelar 
och det är viktigt att man väger in dessa mot fördelarna innan man bestämmer sig för att 
använda systemet. Såklart kommer det aldrig gå att motverka dessa helt men en 
medvetenhet gör att man proaktivt kan arbeta för att begränsa dessa vilket vi tror är en 
nödvändighet om man ska driva en framgångsrik verksamhet.  

För att begränsa detta är det av stor vikt att ledaren först och främst är medveten om 
dessa nackdelar och arbetar fram strategier för att begränsa detta. Många mäklare som 
beskriver dessa problem belyser också vikten av ett väl fungerande ledarskap vilket gör 
att denna faktor bör betraktas som oerhört viktig att ta hänsyn till, därmed är det också 
en viktig faktor i provisionspåverkansmodellen. Samtidigt som lönesystemet motiverar 
att agera på ett visst sätt i positiv bemärkelse motiverar det också till andra mindre 
positiva beteenden. Många mäklare har belyst problemen, inte för att de nödvändigtvis 
berör den enskilde men att tendenser finns till att man ser mer till sig själv och att man 
sätter ”jaget före laget” för att säkra sin provision, och därmed sin inkomst.  

Samtidigt som den egna påverkan på lönen fungerar som en motivationsfaktor skapar 
det också ett stressmoment, vilket många mäklare har beskrivit. Detta är som vi 
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diskuterat tidigare i studien en stress som plockar bort den grundtrygghet som är 
nödvändig för att trivas på sin arbetsplats. En trygghet som vi är övertygad om går hand 
i hand med en god prestation. Detta är något vi fått stöd för i flertalet teorier och frågan 
är ju då om det helt enkelt kan vara så att denna stress och otrygghet kan väga över och 
ta ut lönesystemet som en god faktor till motivation.  

Något vi har diskuterat under intervjuerna är den inställning människor har till 
branschen och yrket. Yrket har nått en hög statusnivå i samhället och många tror att det 
finns lätta pengar att tjäna. Det är många som delar den uppfattningen att det kan vara 
en av anledningarna till varför så många väljer att utbilda sig till mäklare vilket lett till 
ett ökat utbud av mäklare och därmed också, en tuffare konkurrens ibland dem. I 
provisionspåverkansmodellen presenteras också konkurrens som en av de faktorer som 
kommer att påverka mäklaren under provisionslön. Denna hårda konkurrens som finns 
bland mäklare i Umeå, men också i övriga Sverige har därför försvårat klimatet 
avsevärt. För att klara sig som ny mäklare måste man vara beredd att jobba hårt i ett 
antal år för att bygga upp den kundbas som är nödvändig för att klara sig. Många nya 
mäklare är nog inte beredda på detta, vilket i sin tur leder till den höga ruljans av 
mäklare som finns enligt mäklarna. Vi tror även att, genom att ha intervjuat mäklare att 
detta kan vara en anledning till varför mäklare ibland väljer att ta genvägar och kanske 
inte riktigt hålla sig inom de normer och stadgar som finns.  

Det har också framkommit under studien att mäklare har erfarenheter av att folk i 
allmänhet har en felaktig bild/uppfattning av mäklare överlag. Många utgår ifrån att 
mäklare gör allt för att pressa upp priser och avsluta affärer för att tjäna så mycket 
pengar som möjligt. Denna bild bör givetvis ha sin grund i något men att generalisera en 
hel bransch är inte riktigt realistiskt. Precis som i alla branscher och yrken finns det 
såklart människor som inte sköter sig, vilket dock inte betyder att alla agerar på samma 
sätt. 

Detta tror vi dels kan bero på det system som används, vilket i sig kan pressa mäklare 
till felaktiga beslut, men också att folk tror att vinsten oavkortat går till den enskilde 
mäklaren. Detta i kombination med att mäklaren ska agera som en objektiv mellanhand 
mellan en köpare och säljare, och i en sådan situation är det alltid någon som inte blir 
helt nöjd. Säljaren vill ha så mycket betalt som möjligt medan köparen vill ha ett bra 
pris, detta sätter mäklaren i en otacksam roll och får därför ofta bära ansvaret för det 
missnöje som kan uppstå. 

Som vi diskuterade tidigare och även tagit upp i provisionspåverkansmodellen har också 
det provisionsbaserade lönesystemet en inverkan på mäklarens etik och moral. Samma 
sak gäller även här, att många har en felaktig bild av mäklare och bygger den på ett fåtal 
individer som missköter sig. Vi tror, tillsammans med vissa mäklare att det lönesystem 
som används och den konkurrens som existerar i viss mån leder till ett oetiskt 
handlande. Många mäklare vi pratat med håller med om att det i viss mån kan leda till 
detta, men många är samtidigt noga med att påpeka att det inte förekommer i Umeå, där 
studien är gjord. Vi tror dock att det såklart förekommer även i Umeå då lönesystemet 
är detsamma och konkurrensen är hård. Denna uppfattning visar sig även vara riktig då 
en lokal mäklare blivit varnad och sedermera uppsagd från sitt jobb som mäklare efter 
ett tvivelaktigt handlande (Västerbottens-Kuriren). 

Som situationen ser ut i Umeå och andra relativt mindre städer handlar det om att sköta 
verksamheten mer långsiktigt. Det är en mättad marknad och de kunder man har är till 
största delen återkommande kunder. Detta betyder att mäklaren inte har råd att ta 
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genvägar och riskera ett oetiskt handlande då det skulle skada ryktet och kunderna 
skulle försvinna, och med dem inkomsten. De slutsatser vi kan dra av detta är att 
provision i detta fall skulle motivera mäklare att handla mer etiskt i Umeå och andra 
mindre städer än i större, där kundbasen mer består av nya kunder. Eftersom 
provisionen mer handlar om att knyta och vårda värdefulla kontakter än att avsluta 
affärer och pressa upp priser. Samtidigt tror vi detta kan försvåra för nya mäklare då de i 
början av karriären måste slita hårt för att överleva.   

Vi ställde också frågan om det fanns någon skillnad på hur nya och mer erfarna ser på 
etik och moral och om de agerar på samma sätt. Som vi beskrev i empiridelen gick 
svaren isär då några ansåg att unga mäklare var mer noggranna och medvetna om de 
lagar och regler som finns, medan andra hävdade att de äldre mer erfarna inte pressades 
lika hårt då deras ekonomiska situation var mer stabil. Vi tror att detta också kan handla 
om vart i landet man befinner sig, och hur marknaden ser ut där man agerar. Tar vi 
Umeå som exempel har vi redan konstaterat att det handlar om att bygga upp en 
kundbas som är återkommande för att lyckas. Detta betyder att mäklare nya som gamla 
tvingas vara noggranna med etik och moral där man måste, för att klara sig, följa de 
lagar och regler som finns. Gör man inte detta har man svårt att både skaffa nya kunder 
men framförallt bygga upp ett förtroende för att få de att återkomma.  

Tar vi då istället Stockholm som exempel där det handlar mer om att skaffa nya kunder 
tror vi att situationen kan se lite annorlunda ut, något som våra respondenter också 
spekulerat i. Här har man som ny mäklare inget att förlora och måste konkurrera med ett 
stort antal aktörer. Här har man på ett annat sätt råd att göra misstag då det hela tiden 
finns nya kunder. Ett rykte sprider sig aldrig på samma sätt i större städer, man är helt 
enkelt mer anonym.  

Som vi nämnde tidigare handlar mäklaryrket i slutändan om att leverera en tjänst. Vad 
vi kommit fram till i studien gällande servicekvalitet är att provision i stort sett 
motiverar till att leverera en hög servicekvalitet. Samma sak gäller här som med etiken 
och moralen att kunderna kommer tillbaka om de får en god service, och det är det man 
lever på. Man måste lägga tid på varje kund och försäkra sig om att den kvalitet som 
förväntas också levereras. Även här tror vi dock det kan finnas stora skillnader på 
mindre och större städer. En sak som i viss mån kan försämra nivån på kvaliteten är den 
höga konkurrensen som finns på marknaden. När nivåerna på arvoden sänks måste 
företagen kompensera dessa förluster på andra sätt och här tror vi det finns stor risk för 
att servicen blir lidande. Man har helt enkelt inte tid eller råd att till 100 % kunna 
tillfredsställa allas behov. 

Vi tror också att lönesystemet kan påverka kvaliteten negativt då pressade unga mäklare 
måste prioritera. För att tjäna pengar måste man sälja objekt, vilket gör att man inte 
alltid kanske motiveras till att göra det lilla extra som krävs för att få en helt nöjd kund, 
utan istället ”tvingas” till att avsluta affärer och gå vidare. Trots att många är medvetna 
om att detta beteende i slutändan inte är lönsamt tror vi att många, speciellt nya mäklare 
har svårt att se det långsiktigt. Man tvingas säkerställa sin inkomst månad för månad 
och måste på något sätt se till så att det sker.  

Som mäklarbranschen ser ut idag så krävs det därför också oerhört mycket utav chefen 
och ledningen för att kunna optimera effekterna av provisionslönen i positiv 
bemärkelse. Framförallt så krävs ett gott ledarskap för att kunna få de anställda 
mäklarna att känna en tillhörighet som gör att de arbetar mot samma håll inom 
företagets normer. Ledarna måste därför stödja, klargöra och betona vikten av hur 
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mäklarna bör arbeta för att minimera risken att de anställda väljer att utnyttja 
provisionslönens negativa sidor.  

Sammantaget så anser vi att de delar vi tagit fram i provisionspåverkansmodellen 
beskriver mäklarens situation väldigt bra i sitt arbete under provision. För mäklaren 
själv så anser vi att denna modell kan öka förståelsen och medvetenheten över hur och 
varför de påverkas av provisionslönen. Sett ur ett ledningsperspektiv bör man vara 
medveten om att personliga faktorer, företagsfaktorer samt marknadsfaktorer alla 
kommer att påverka den totala effekt som provisionslönesystemet ger. Därför anser vi 
att det är viktigt att samtliga delar bör beaktas av ledaren för att denne ska kunna göra 
en bedömning över hur provisionslönesystemet påverkar just deras byrå. 

Så hur ser då mäklarna på framtiden?  

Många är överens om att marknaden är överetablerad och att den höga konkurrensen 
kommer att mattas av. Den hårda konkurrensen skapar tuffa förhållanden för mäklarna 
och då framförallt för de nyetablerade. Vi anser att dagens arbetssituation för vissa 
mäklare är ohållbar med för låga löner som inte täcker fasta kostnader så som hyra och 
mat, stress och att detta på sikt måste leda till en förändring inom hela branschen. Några 
av mäklarna spekulerar även i detta gällande en förändring inom yrket. Att kunna 
förändra branschens lönesättning i form av provisionslön är dock inte helt enkelt och 
därför bör andra alternativ övervägas. Flera av mäklarna beskrev att det har funnits 
diskussioner inom branschen att ta betalt av säljaren oavsett om ett objekt blir sålt eller 
inte för att på så sätt säkra en inkomstkälla då de fasta kostnaderna för mäklarna oavsett 
måste täckas. Detta tror vi också skulle kunna vara en öppning för en förändring 
gällande lönesystem där mäklarbyrån från start skulle kunna trygga sina inkomster på 
ett annat sätt och på så vis också erbjuda de anställda en grundlön som för många skulle 
kännas tryggare. Det som dock förmodligen skulle sätta stopp för denna tanke tror vi är 
att säljaren inte vill riskera att betala en mäklare ett arvode om objektet inte blir sålt. 
Därmed så tror vi inte att marknaden är redo för denna förändring. 

En annan lösning som en av våra respondenter beskrev var en förändring av hela 
marknaden där hen spekulerade i att vi på sikt kommer att gå från att ha mäklare som de 
fungerar idag till att ha köp och säljmäklare. Mäklaren beskrev en situation där du då 
ges möjligheten som mäklare att bara fokusera på en part, t.ex. köparen och att du då 
arbetar för att kunna söka upp önskade objekt och för att sedan förhandla till dig ett så 
bra pris som möjligt för köparen. Denna form beskrev mäklaren som redan testad och 
ganska vanligt förekommande i framförallt USA och vi anser att detta också kan vara en 
form som lämpar sig bättre då man arbetar under en provisionslön. Då mäklaren enbart 
behöver tillgodose en parts behov så tror vi att detta skulle skapa en optimal sits för att 
kunna optimera servicekvaliteten. Därför tror vi också att denna form mycket troligt 
kommer att bli allt vanligare även i Sverige med ett provisionslönesystem som då blir 
ännu mer effektivt. Detta tror vi skulle effektivisera funktionen av ett framtida 
fastighetsmäkleri och skulle på flera sätt förenkla arbetet för mäklaren. I detta scenario 
skulle mäklaren enbart behöva fokusera på en part istället för två, vilket vi tror skulle 
minimera riskerna för att hamna i etiska dilemman mellan de bägge parterna. 
Servicekvalitetsmässigt så är vi också övertygade om att detta skulle innebära en 
förbättring baserat på tidigare nämnt resonemang där mäklaren enbart behöver se till en 
part. Att denna arbetsform skulle fungera på Umeå-marknaden är dock inte säkert då det 
krävs en marknad som är villig att betala för denna typ av tjänst. I framtiden tror vi dock 
att denna arbetsform kommer att bli allt vanligare då det ur ett kundperspektiv skulle 
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innebära en optimal service, något vi därför tror kommer öka efterfrågan mer och mer. 
Med denna bakgrund så anser vi därför att detta skulle vara ett mer långsiktigt och 
hållbart system där framförallt servicekvaliteten skulle kunna optimeras. En förändring 
som vi tror skulle kunna skapa en mer hälsosam bransch för både mäklare och kund.  
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7.	  Praktiskt	  bidrag	  
Det praktiska bidraget som vi kan ge genom vår studie är en djupare förståelse i hur det 
provisionsbaserade lönesystemet påverkar mäklarens motivation, etik och moral och 
den servicekvalitet som de upplever att de levererar. Genom att beskriva och analysera 
dessa aspekter så kommer både mäklare och chefer inom denna bransch kunna dra nytta 
av det resultat vi kommit fram till. Vi presenterar och skildrar en mäklares vardag och 
hur provisionen påverkar dem, och personer som tar del av vår studie kommer att se att 
det är kontexten runtom provisionslönen som ofta kommer att avgöra vilken påverkan 
lönesystemet får. 

Mäklare har själva beskrivit att lönesystemet skapar en otrygghet och en större press, 
något som även blivit allt större då konkurrensen är större än någonsin. Denna 
grundinformation måste tas hänsyn till tillsammans med andra faktorer för att förstå 
varför provisionslönen påverkar den anställde på ett visst sätt. 
 
Mäklare och chefer kommer därmed att kunna ta hjälp av vår studie i sitt arbete för att 
optimera de positiva aspekter som provisionslönen för med sig samt att minimera de 
negativa sidorna som systemet kan skapa. Vår studie kommer därför att generera en 
relevant analys som ger företagsledningen en större förståelse i hur de bör arbeta för att 
på bästa sätt optimera mäklarens arbetssituation. 
 
Vår studie kommer även att ge en inblick för kommande mäklare hur det anses vara att 
arbeta inom branschen och en möjlighet för dem att få en rättvis bild över hur 
marknaden och arbetssituationen i Umeå ser ut. Vår förhoppning är att nya mäklare 
också kommer att ges en större möjlighet att öka sin medvetenhet över hur de själva kan 
tänkas bli påverkade av provisionslönen och att de därigenom kommer öka sin 
förståelse till varför de agerar på ett visst sätt. Nya mäklare kommer också att 
förberedas på vad som krävs inom branschen och hur den nuvarande standarden ser ut 
vilket är av stor vikt så att de kommande mäklarna vet vad som förväntas av dem. 
 
Till sist så anser vi att vår studie är applicerbar på fler branscher där provisionslöner 
används, exempelvis inom telemarketing eller annan försäljning. Det resultat som vi 
kommit fram till tror vi därför i mångt och mycket kan liknas vid andra branscher men 
där man givetvis måste ta hänsyn till att det kan finnas aspekter som spelar olika stora 
roller inom olika branscher. För att jämföra så kan fastighetsmäklarbranschen ses som 
en försäljningsprocess som är mer långsiktig till skillnad från telemarketingbranschen 
som ofta handlar om direktförsäljning. Dessa aspekter måste tas hänsyn till men vi anser 
att vår studie kan ligga till grund för att appliceras på fler branscher som arbetar med 
provisionslöner som standard. 
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8.	  Vidare	  forskning 
Under den studie vi genomfört så valde vi att beröra detta intressanta ämne från den 
ände som vi ansåg skulle kunna skapa en god grund att stå på vid eventuell vidare 
forskning. Då vi undersökt mäklare i Umeå och deras syn på provisionslönens påverkan 
så har vi endast fått vår input från en synvinkel. Det som dock har framkommit under de 
intervjuer vi gjort och de teorier vi läst om är att det finns väldigt många aspekter inom 
detta tema som tillsammans med vår studie skulle kunna skapa en djupare förståelse 
varför lönesystemet används, eventuella geografiska skillnader och andra 
påverkansfaktorer på både mäklare och kund. 

Den studie som vi presenterat skildrar den bild som mäklare i Umeå har över hur 
provisionslön påverkar dem själva i sin arbetsprocess samt hur de tror att andra mäklare 
påverkas. En av punkterna som vi fann intressant var det faktum att flertalet mäklare 
ansåg sig tro att provisionslönesystemets påverkan kommer att skilja sig åt delvis 
baserat på geografiska grunder. Den aspekt som framförallt hamnade under diskussion 
var skillnaden mellan en stad som Umeå kontra Stockholm där flertalet mäklare 
bedömde att provisionslönen i en storstad som Stockholm i större mån kommer att 
skapa ett mer oetiskt beteende och delvis försämrad servicekvalitet. På dessa grunder 
anser vi därför att det vore intressant att gå vidare till detta område utifrån vår studie 
genom att undersöka ifall det finns skillnader i hur mäklare blir påverkade av 
provisionslön beroende på geografiskt läge, stad och stadsstorlek. 
 
En annan aspekt som vi även funnit intressant under våra intervjuer och den research vi 
gjort är att en större förklaring till hur provisionslöner påverkar skulle ges genom att 
göra en studie utifrån ett kundperspektiv. De svar vi nu erhållit under våra intervjuer 
kopplat till temat servicekvalitet har också enbart besvarats från ett mäklarperspektiv. 
För att skapa en helhet inom detta tema så skulle en studie i hur kunderna upplever att 
mäklarna blir påverkade av lönen att vara nyttig. 
 
Utöver dessa två delar så anser vi också att vår studie skapat en grund för en kommande 
uppföljning. Samtliga av de mäklare vi intervjuat har beskrivit en hårt belastad bransch 
överlag med en enorm konkurrens. Flertalet av mäklarna bedömde också läget som 
oerhört krävande för de mäklare som nu utbildar sig och som snart ska beträda 
marknaden. Att därför göra en uppföljning på den studie vi gjort bedömer vi därför som 
viktig för att kunna se förändringar i beteende kopplat till provisionslöner. 
 
Avslutningsvis så tror vi att en vidare studie i hur ledarens roll tillsammans med 
lönesystemet påverkar mäklaren skulle vara intressant. Det som uppkommit i våra 
intervjuer är åsikten om att negativa beteenden skapade av provisionslönen kan 
minimeras om det finns ett bra ledarskap inom mäklarbyrån. 
 
Den studie som vi gjort anser vi därför ligga till god grund för att gräva lite djupare i 
något av dessa fyra områden och skapa en ännu bättre helhetsbild. 
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9.	  Sanningskriterier	  
När man ska bedöma en kvalitativ studie utifrån ett antal sanningskriterier används 
andra kriterier än i en kvantitativ studie, då reliabilitet och validitet är vanliga kriterier 
att utgå ifrån (Bryman & Bell, 2005, s. 306). Dessa två kriterier får alltså en annan 
innebörd i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2011, s. 105). Anledningen till detta 
är att dessa två kriterier bygger på att en studie består av ett absolut svar, alltså en social 
verklighet (Bryman & Bell, 2005, s. 306).  I och med att vi använder oss av en 
hermeneutisk vetenskapssyn och genomför en kvalitativ studie med syfte att finna en 
förståelse och inte ett definitivt svar kommer vi således att använda oss av andra 
kriterier. Vi kommer att analysera vår studie utifrån två kriterier, trovärdighet och 
äkthet. 

Trovärdighet består av fyra underkriterier, Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet 
och Möjlighet att styrka och bekräfta. Äkthet i sin tur består av fem underkriterier, 
Rättvis bild, Ontologisk autenticitet, Pedagogisk autenticitet, Katalytisk autenticitet och 
Taktisk autenticitet. Vi kommer först att beskriva trovärdighet och dess underkriterier 
samt koppla till vår studie. 

Tillförlitligheten bygger på att man i studien tydligt redogör för hur processen gått till 
och att den är utförd enligt de regler och restriktioner som finns. Ett annat sätt att styrka 
tillförlitligheten är att de respondenter man använt får ta del av materialet och på så sätt 
säkerställa att den tolkning man gjort verkligen stämmer. (Bryman & Bell, 2005, s. 
307). I vår studie har vi för att säkerställa tillförlitligheten beskrivit hela processen så 
tydligt som möjligt, vi har förklarat och motiverat de val vi gjort men också belyst saker 
vi kunnat göra annorlunda. Alla intervjuer som transkriberats kommer att sparas för att 
utomstående ska kunna bedöma den tolkning vi gjort. 

Överförbarhet belyser hur pass bra den studie man genomfört går att överföra (använda) 
i andra sammanhang än vad studien var ämnad för, eller om den kommer att kunna 
användas i samma kontext vid ett senare tillfälle. För att motivera detta uppmanas 
författare att på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva de särdrag som finns i den 
bransch eller kontext man gör studien i. Genom att göra detta kan läsaren själv bilda sig 
en uppfattning om hur väl studien kan passa in i andra situationer. (Bryman & Bell, 
2005, s. 307). Användbarheten i vår studie anser vi vara hög, då provision är ett vanligt 
sätt att motivera anställda i flera branscher och att de särdrag som finns i just 
mäklarbranschen kan kännas igen i flera branscher. Vi har genom studien på ett tydligt 
sätt försökt beskriva dessa särdrag så tydligt som möjligt samt lyft fram orsaker i just 
mäklarbranschen som kan påverka resultatet. På så sätt kan läsaren då själv bilda sig en 
uppfattning om eventuell överförbarhet. 

Pålitligheten i studien handlar om att man på ett tydligt sätt redogör för hela 
forskningsprocessen och alla dess delar. Det ska alltså finnas en tillgänglig beskrivning 
av studien. (Bryman & Bell, 2005, s.307). Detta motsvarar alltså validiteten i en 
kvantitativ studie men att man istället för att intressera sig för enbart pålitligheten av 
själva datainsamlingen vill man studera hela processen (Patel & Davidson, 2011, s. 
106). Applicerar vi detta på vår studie kan man som läsare enkelt följa hela processen 
och alla steg. 

När det gäller Möjlighet att styrka och konfirmera måste man som forskare säkerställa 
för läsaren att studien är gjord på ett så neutralt och riktigt sätt som möjligt. Detta är 
ytterst viktigt i en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt synsätt då vetskapen om att 
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det inte finns någon objektiv generell bild av verkligheten. Det ska med andra ord 
framgå att man icke medvetet har styrt studien i någon riktning. (Bryman & Bell, 2005, 
s. 307). I vår studie har vi hela tiden varit tydliga med att förklara att vi ska hålla oss så 
neutrala som möjligt och inte medvetet styra studien. Vi har också beskrivit detta 
fenomen och visat på att vi är medvetna om riskerna, men att det i vissa fall kan tänkas 
ha påverkat enstaka delar i studien. Men genom att vi har varit öppna och visat på en 
medvetenhet kan läsaren skapa sig en egen uppfattning.  

Vidare ska vi också gå igenom Äkthet och dess fem underkriterier som vi nämnde 
tidigare. När vi talar om en Rättvis bild så menas det om studien visar en rättvis bild av 
det som undersökts. Har den grupp vi valt att använda som respondenter gett en så riktig 
och rättvis bild som möjligt, har alla fått komma till tals och har alla åsikter 
framkommit. Med Ontologisk autenticitet menas om resultaten kan hjälpa den grupp 
man valt att studera till en bättre förståelse av sin sociala miljö de verkar i. Den tredje 
punkten Pedagogisk autenticitet handlar om hur pass väl studien hjälper deltagarna att 
skapa en förståelse om hur övriga medlemmar upplever sin situation. Katalytisk 
autenticitet beskriver hur pass väl studien har underlättat för deltagare att förändra sin 
situation. Och sist Taktisk autenticitet som har betydelse för hur väl studien underlättar 
för deltagare att agera och vida de åtgärder som krävs för att förändra sin situation. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 309) 

Genom att välja ut mäklare från olika mäklarfirmor med olika åldrar och erfarenheter i 
branschen har vi säkerställt att alla åsikter och uppfattningar har framkommit. Detta har 
gett oss en rättvis bild av det vi har undersökt. Vi har också framställt studien och dess 
resultat på ett sätt som kan hjälpa mäklare att skapa en förståelse för den miljö de verkar 
i. Detta säkerställer vi genom att studera de aspekter som vi tror har störst inverkan. 
Mäklare som tar del av studien kommer också kunna se hur andra mäklare i samma 
situation resonerar kring de aspekter som har belysts, vilket kan underlätta för den 
enskilde mäklaren att förändra sin situation och vidta de åtgärder som krävs.  
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Bilaga	  1	  
 
Intervjuguide 
I studien ämnar vi att titta närmare på ett provisionslönesystem. Tanken med studien är 
att få en uppfattning om hur detta lönesystem påverkar arbetsprocessen för den 
anställde. Vi kommer att utföra studien utifrån tre huvudfaktorer, Motivation, etik/moral 
samt den levererade servicekvalitén. Syftet med intervjun är att få en bredare och 
djupare förståelse om hur lönesystemet verkligen påverkar den anställde. Vi kommer 
därför att grunda intervjun på ett antal öppna frågor som täcker de valda faktorerna. 
Intervjun kommer att vara semistrukturerad och frågorna kommer att vara öppna där det 
kommer finnas utrymme för följdfrågor. Egna tankar och idéer kring ämnet kommer att 
uppmuntras och intervjun kommer vara helt anonym. 
   
Inledande frågor: 
1. Beskriv din bakgrund, hur länge har du arbetat som mäklare, utbildning, 
erfarenheter? 
 
2. Vilken typ av lönesystem arbetar du under? Delvis provisionsbaserad eller helt 
provisionsbaserad? Andra bonusar? 
 
3. Vilka olika typer av lönesystem har du arbetat under?  
Följdfråga: Hur upplever du att det provisionsbaserade skiljer sig från de övriga 
lönesystemen? 
 
4. Hur upplever du att det är att arbeta under ett provisionslönesystem? (Allmän 
uppfattning) 
 
5. Vilka fördelar ser du med detta system? 
 
6. Vilka nackdelar ser du med detta system? 
 
Motivation: 
7. Hur motiverar lönesystemet dig till att utföra ditt arbeta? 
 
8. Hur skulle det perfekta lönesystemet se ut enligt dig för att utföra jobbet så bra som 
möjligt? 
 
9. Hur påverkar lönesystemet ditt sätt att arbeta, (arbetsprocessen)? 
Följdfråga: Hur tror du att det kan påverka andra mäklare? 
 
 
Etik och Moral: 
10: Vad är din allmänna uppfattning av etik och moral inom mäklarbranschen? 
 
11. Hur påverkar lönesystemet din etik och moral i ditt beslutsfattande? 
 
12. Hur tror du att lönesystemet kan påverka andra mäklare, (etiskt)? 
Följdfråga: Hur tror du att detta påverkar branschen i stort? 
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Servicekvalitet: 
13. Hur ser relationen ut mellan mäklaren, säljaren och köparen? 
 
14. Vad är din uppfattning om mäklarbranschen gällande att kunna erbjuda en god 
service? 
 
15. Hur upplever du att lönesystemet påverkar den levererade servicen? 
 Fördelar/Nackdelar? 
 
16. Hur skulle det perfekta lönesystemet se ut enligt dig för ge en så bra service som 
möjligt? 
 

Avslutande fråga: 

17. Hur ser du på framtiden för mäklare i sitt arbete under provisionslön? Förändringar? 

 


