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Sammanfattning  
Examensarbete i företagsekonomi, Linneuniversitetet i Kalmar, ekonomistyrning, 
höstterminen 2016.  
Författare: Carl-Johan Herslow och Mattias Åberg 
Handledare: Krister Bredmar 
Examinator: Petter Boye  
Titel: En balansgång mellan morot och piska- En flerfallstudie om att arbeta med provision 
som huvudsakligt belöningssystem  
_______________________________________________________________________ 
Bakgrund och problem: Ekonomistyrning handlar om att påverka och styra en organisation 
mot uppsatta mål för en viss period. Det finns olika styrmedel för att lyckas styra en 
verksamhet och de burkar delas in i formella, informella och organisationsstruktur. För att 
uppnå kontroll och maximal prestation i ett företag måste de olika styrsystemen integreras 
med varandra. Ett företags olika styrmedel kommer att påverka varandra och te sig på olika 
sätt beroende på hur de kombineras. Belöningssystemet är ett viktigt styrmedel för 
verksamheten som syftar till att motivera och påverka medarbetares engagemang. Provision 
är ett av de vanligaste belöningssystemen som existerar i försäljningsintensiva branscher. 
Utifrån detta ser vi ett behov av att undersöka hur provision som huvudsakligt 
belöningssystem relaterar till andra styrmedel i företag.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse och kunskap för hur relationerna mellan 
provision som belöningssystem och andra huvudsakliga styrmedel ter sig. Ett annat syfte är 
att bidra till ökad förståelse för hur provision som belöningssystem kan påverka 
kombinationen av andra styrmedel och genom detta utveckla och bidra till dagens 
teoribildning kring ekonomistyrning.  
 
Metod: I denna studie har vi använt oss av en abduktiv ansats med en kvalitativ 
forskningsstrategi. Insamlingen av den empiriska data som ligger till grund för våra slutsatser 
har samlats in med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuer gjordes 
fysiskt med personer verksamma i mäklarbranschen i södra Sverige.  
 
Slutsats: Det finns starka relationer mellan provision som huvudsakligt belöningssystem och 
andra styrsystem. Provision kommer att behöva kombineras med icke-finansiella belöningar 
för att tillfredsställa alla medarbetare i organisationen. Policys och riktlinjer behöver 
implementeras för och se till att arbetet utförs på rätt sätt. En annan slutsats vi kan dra är att 
budget som styrmedel har en stark anknytning till provisionen. Budgeten skapar kontroll och 
grund för uppföljning och sätter upp målsättningar både individuellt och för företaget som 
helhet. Intern konkurrens är en av konsekvenserna av provision som huvudsakligt 
belöningssystem som kommer påverka företagets andra styrmedels utformande. 
 
Nyckelord: Provision, belöningssystem, mäklarbranschen, ekonomistyrning, styrmedel   
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Summary 
Degree in Business Administration, Linnaeus University in Kalmar, management control, 
autumn term in 2016. 
Authors: Carl-Johan Herslow and Mattias Åberg 
Supervisor: Krister Bredmar 
Examiner: Petter Boye 
Title: Working with commission as the main reward system, a multiple case study on real 
estate frims. 
_______________________________________________________________________ 
Background and problem: Financial control is about influence and control an organization 
against set goals for a certain period. There are various instruments to manage to control a 
business, and the management control systems are divided into formal, informal and 
organizational structure. To achieve maximum performance and control in a company, the 
various control systems have to be integrated with each other. A company's various policy 
instruments will affect each other and appear differently depending on how they are 
combined. The reward system is an important instrument for the business that aims to 
motivate and influence employees' commitment. Commission is one of the most common 
reward system that exists in sales-intensive industries. From this, we see a need to examine 
how the commission as the main reward scheme relate to other management control systems 
in companies. 
 
Purpose: The purpose of this study is to create understanding and knowledge of how 
relations between the commission's reward system and how other primary instruments 
appear. Another aim is to contribute to greater understanding of how the commission's reward 
system can affect the combination of other instruments and through this develop and 
contribute to the current theories on management control. 
 
Methods: In this study, we used an abductive approach with a qualitative research strategy. 
The collection of empirical data is the basis for our conclusions that have been collected with 
the help of six semi-structured interviews. All interviews were conducted physically with 
people active in the real estate business in southern Sweden. 
 
Conclusions: There are strong relationships between the commission as the main reward 
system and other control systems. Provision will need to be combined with non-financial 
rewards to satisfy all employees in the organization. Policies and guidelines need to be 
implemented to ensure that  the work is done correctly. Another conclusion we have come to 
is that companies budget have a strong connection to the commission. The budget creates 
control, a basis for follow-up and sets up goals both individually and for the whole company. 
Internal competition is one of the consequences of using commission as the main reward 
system, that will affect the rest of the management control systems in a company.  
 
Keywords: commission, reward systems, real estate firm, management control systems  
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer vi redogöra för relevanta förkunskaper kring ämnet ekonomistyrning 
samt vad som ligger till grund för vår studie. Syftet med detta är att läsaren ska få med sig 
tillräckligt med kunskap för att kunna följa med i de resonemang, analyser och slutsatser som 
presenteras. Avslutningsvis kommer vi föra en problemdiskussion som mynnar ut i studiens 
problemformulering och syfte. 
______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Ekonomistyrning handlar om att påverka och styra en organisation mot de mål som är 

uppställda för en viss period (Haglundh och Nilsson, 2000). Vidare förklarar författarna att 

ekonomistyrning handlar om systematik och upprepning där olika procedurer ska garantera 

att de anställda beter sig likadant. Ekonomistyrning består enligt Haglundh och Nilsson 

(2000) utav olika styrinstrument vars syfte är att underlätta arbetet för beslutsfattare som 

fattar beslut och utövar makt. Nationalencyklopedin definierar ekonomistyrning på följande 

sätt:  

 

“Avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå 

vissa ekonomiska mål”. 

-Nationalencyklopedin, ekonomistyrning. 2016 

 

För att styra företaget i rätt riktning belyser Ax, Johansson och Kullvén (2015) tre olika typer 

av styrmedel; formella styrmedel som fastställer och mäter strategier och planer för att hålla 

sig i riktning mot företagets affärsidé, exempelvis resultatplanering, produktkalkylering och 

budgetering. Organisationsstruktur innefattar bland annat verksamhetens utformning, ansvar 

och personalstruktur och belöningssystem. Mindre formaliserad styrning karakteriseras som 

mjuka styrmedel som förhåller sig till företagskultur, lärande och medarbetarskap (Ax m.fl. 

2015). 

 

Stor del av den teoretiska grund och forskning som idag existerar menar att ett företags 

styrmedel inte kan implementeras enskilt utan måste kombineras till en styrmix för att bli 
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effektiv vilket är något Malmi och Brown (2008) belyser. Fokus har i författarnas mening 

legat på formella styrmedel och hur de kan komplettera varandra, vilket har lett till mindre 

förståelse för informella styrmedel såsom kultur och administration. Vidare förklarar 

författarna att ökad förståelse för olika typer av styrsystem och hur en styrmix kan skapa 

bättre kontroll, som i sin tur leder till ökade prestationer i verksamheten. Författarna har valt 

att kategorisera ett företags olika kontrollsystem på följande sätt:  

 

Kontroll genom planering 

Planering bidrar till att mål för de funktionella områdena i en organisation byggs upp. Detta 

leder i sin tur till att det blir lättare att styra individers prestationer och beteende. Planering 

skapar dessutom standarder för vad som ska uppnås i förhållande till målen och klargör 

vilken nivå av ansträngning och vilka beteenden som förväntas av individerna i 

verksamheten. Dessutom möjliggör planering samordning och justeringar av de mål 

verksamheten sätter upp och på så sätt styra verksamheten så att medarbetarna arbetar i linje 

med det önskade resultatet. Malmi och Brown (2008) skiljer på finansiell planering såsom 

exempelvis budget och icke finansiell, exempelvis strategisk planering.  

 

Kontroll genom uppföljning  

Cybernetic controls beskrivs i Malmi och Browns (2008) rapport som en process där företag 

använder sig av olika verktyg för att mäta informations och beslutstöds system. Ledningen 

kan enligt författarna genom denna mätning påverka företagets framtida prestationer, genom 

att blicka tillbaka på underliggande beteende för exempelvis olika typer av 

tillverkningsprocesser som företaget står för. Vidare förklarar författarna att mätningarna kan 

bestå av budget, finansiella likaså icke-finansiella mätningar, samt mätningar som innehåller 

en kombination av finansiella och icke-finansiella mått. Att genomföra mätningar på samtliga 

områden ger ledningen ett bredare perspektiv på hur företaget ligger till och resultaten kan 

även enligt Malmi och Brown (2008) ligga till grund för dess beslutsfattande.  

 

Kontroll genom administration  

Administration kan skapa direkt kontroll av anställdas beteende genom organisering av 

individer, grupper och fördelning av ansvar samt skapa administrativa riktlinjer för hur 
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uppgifter ska utföras. Malmi och Brown (2008) delar in den administrativa kontrollen i tre 

delar: verksamhetens uppbyggnad och design, ledningsstrukturen samt riktlinjer och policys. 

Dessa delar kan på olika sätt skapa kontroll över verksamheten och kommer att behöva 

integreras med resterande styrmedel.  

 

Kontroll genom kultur 

Kultur kan ses som en sammansättning av värderingar, tro och sociala normer som tenderar 

att bli densamma mellan medarbetare på företag, vilka influerar dem till samma tankar och 

likvärdiga prestationer, enligt Malmi och Brown (2008). Vidare förklarar författarna att 

kulturen kan vara bortom ledningens kontroll, men att den är viktig att arbeta med, och ta i 

beaktande för att kunna reglera medarbetares beteenden.  

 

Kontroll genom belöning  

Belöningar i verksamheter syftar till att skapa kontroll genom att belöna det önskade 

beteendet inom verksamheten både individuellt och i grupp. Kontroll genom belöningar kan 

enligt författaren påverka på tre olika sätt, vilken eller vilka uppgifter medarbetaren fokuserar 

på, hur långt tid medarbetaren ägnar sig åt en uppgift och slutligen hur stor uppmärksamhet 

medarbetaren lägger på uppgiften. (Malmi och Brown 2008) 

 

Belöningssystem är funktioner som syftar till att belöna medarbetare utefter deras 

prestationer i organisationer, för att öka motivationen. Många organisationer använder sig 

idag av formella belöningssystem, med nedskrivna och klara riktlinjer för vad medarbetare 

får vid uppnådda prestationer, exempelvis lön. Det finns även informella belöningar som 

bygger på att individer erhåller en annan typ av återkoppling för sina insatser, exempelvis 

beröm för gott samarbete eller goda idéer. (Nilsson & Olve, 2015) 

 

Enligt Svensson och Wilhelmson (1989) är lönen en viktig del av en organisations 

belöningssystem, trots det ses den sällan som en belöning utan snarare som en självklarhet. 

För de anställda är det ett viktigt sätt att få ut ett värde av sina prestationer och för många kan 

det vara det viktigaste av allt.  

 



  

 
 
 

 
Carl-Johan Herslow  
Mattias Åberg  
 

10 

En bransch som i hög utsträckning arbetar med provision som belöningssystem är 

mäklarbranschen. Enligt Mäklarsamfundets årliga rapport för 2016 arbetar 58 % av alla 

mäklare enbart med provisionslön. Resterande arbetar antingen med fast lön eller en 

kombination av fast lön och provision. Av de mäklare som enbart arbetar med provision som 

lön har de flesta en årsinkomst på mellan 300.000- 500.000 kr. Vidare förklarar rapporten att 

nackdelar som mäklare själva anser yrket har är långa dagar, helg och kvällsjobb och den 

ständiga osäkerheten kring lönen. (Mäklarsamfundet, 2016) 

 

Ett vanligt missförstånd som Mäklarsamfundets rapport (2016) belyser är att den provision 

som säljaren betalar mäklaren för att genomföra uppdraget är densamma som mäklarens 

faktiska lön. Provisionen som säljaren betalar för det utförda arbetet ska täcka andra 

kostnader som försäkringar, administrativa kostnader, registreringsavgifter, fotografer och 

stylister. Vidare förklarar rapporten att mäklaren ska arbeta helt opartiskt mellan både säljare 

och köpare, bistå med rådgivning åt båda parter, samt se till att processen går hand i hand 

med rådande lagstiftning. I arbetet kring försäljningen av en fastighet står mäklaren själv som 

ansvarig för sina handlingar och företaget som mäklaren arbetar för har inget ansvar. 

(Mäklarsamfundet, 2016) 

 

År 2015 fanns det 2406 företag verksamma som fastighetsmäklare med 6896 anställda. 78 % 

av dessa företag har endast en till fyra anställda och det är mycket ovanligt att företag i 

branschen har fler än 20 anställda. (Mäklarsamfundet, 2016) Enligt vår tolkning tyder denna 

statistik på att majoriteten av företagen verksamma i branschen är av mindre art och att få av 

dem har fler än 20 anställda.  

 

Företag, små som stora skulle idag inte fungera utan ekonomistyrning, det är en central del i 

verksamheten. Skulle ekonomistyrning tillsammans med dess olika konsekvenser försvinna 

skulle fabriker producera på måfå, mataffärerna skulle fattas varor, polisen skulle arrestera fel 

brottslingar och banker skulle behöva stänga. (Macintosh och Quattrone, 2010) 
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1.2 Problemdiskussion   

Enligt Malmi och Brown (2008) bör ledningen studera företagets styrmix, som består av olika 

styrsystem som används ihop. Ett styrsystem kan inte agera på egen hand utan måste 

kombineras och integreras med andra styrsystem för att uppnå en bra styrmix. Nilsson och 

Olve (2015) bekräftar vikten av att kombinera olika typer av styrmedel för att lyckas styra 

verksamheten mot de uppsatta målen. Vidare förklarar författarna hur olika huvudsakliga 

styrmedel kommer vara av större eller mindre betydelse över tid. Organisationens struktur 

kommer exempelvis ha större betydelse vid mer omfattande förändringar i företaget jämfört 

med mindre formaliserade styrmedel som kan styra bolaget mot ett specifikt mål. Företagets 

styrmedel kommer oavsett vad vara beroende av varandra och måste kombineras så att de 

tillsammans styr mot företagets uppsatta mål (Nilsson och Olve, 2015). 

 

Enligt Holmblad (2005) beskrivs ekonomistyrning med hjälp av teorier och modeller som 

visar på olika aktiviteter och händelser som är av betydelse för företags styrningsarbete. 

Vidare förklarar författaren att teorierna och modellerna visar hur styrningen och styrda 

enheter går ihop med andra enheter för att nå de mål organisationen har satt upp. 

Ekonomistyrning handlar om människor, där vad som helst kan hända, det kan därför enligt 

författaren vara svårt att hitta sambanden ute i praktiken. Vidare menar Holmblad (2005) att 

skillnaden mellan modeller och hur det ter sig i praktiken i vissa hänseenden kan skilja sig åt. 

Däremot bygger många av dagens teorier kring ekonomistyrning på praktiska 

undersökningar, vilket skapade ett intresse hos oss att utifrån teoribildning undersöka ett 

praktiskt fenomen.  

 

Enligt Lindström och Lundbäck (2015) kan provision och kultur inom försäljningsintensiva 

företag ha ett betydelsefullt samspel. En annan slutsats som Lindström och Lundbäck (2015) 

kom fram till var att företags gemenskapskultur tillsammans med medarbetarens egenintresse 

styrdes mot gruppens intresse. Vidare förklarar Lindström och Lundbäck (2015) att de i sin 

studie kunde utläsa vikten av kulturen i företagen och hur denna motiverade medarbetarna. 

Författarna föreslår utifrån detta, vidare forskning kring samspelet mellan kultur och 

provision.  
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Att skapa motivation och tillfredsställelse är centrala begrepp företag måste ta i beaktande i 

sin ekonomistyrning. Många har forskat inom området och kommit fram till att varje individ 

kan motiveras på olika sätt, men likheten mellan varje individ och anställd på ett företag är att 

tillfredsställande behov inte längre kan fortsätta motivera en människa. En anställd kommer 

därför behöva nya incitament och nya sätt att bli motiverad på. Provision kan tillfredsställa en 

individ på många olika plan, där denne kan känna prestige, få bekräftelse eller bli 

tillfredsställd av monetära medel som gör att människan kan köpa materiella saker (Hein, 

2012). Våra förkunskaper säger att en individ någon gång kommer till ett stadie där pengar 

och bekräftelse inte är lika motiverande längre. Vi lägger därför ner vikt vid att hitta 

kopplingar mellan provision och andra effektiva sätt att styra på för att kunna möta individens 

behov innan denna känner sig omotiverad.  

 

Det som inte blir lika tydligt är hur provisionsbaserade företag styr medarbetarna mot icke-

finansiella mål. Detta då provision som belöningssystem skapar tydliga ekonomiska 

målbilder för de anställda. Dock kommer provision inte i samma utsträckning kunna 

tillfredsställa anställdas utvecklingsbehov eller hur kunderna upplever företaget. Här skapas 

enligt oss en intressant aspekt, hur arbetar företag med provision som belöningssystem i 

kombination med andra styrmedel i verksamheten?  

 

“ Det verkar också som att de mindre företagen i större utsträckning har en mer begränsad 

ekonomisk styrning medan de som börjat växa upplever att de måste formalisera den 

ekonomiska styrningen, vilket de gör med hjälp av generella modeller och tekniker” 

- Krister Bredmar, 2015, s.15.  

 

Utifrån Bredmars (2015) konstaterande samt storleken på företagen som existerar i 

mäklarbranschen, anser vi att en studie i ekonomistyrning bland mäklarfirmor kan bidra till 

en större förståelse för ämnet.  

 

Mäklarbranschen är en bransch som vi tidigare nämnt till stor del baserar lönerna på 

provision och där majoriteten av bolagen är av mindre art. Forskare menar att teoretiska 

modeller kring ekonomistyrning och praktik kan skilja sig åt. Ekonomistyrning handlar om 
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människor, och då kan vad som helst hända, samtidigt som många av de teorier som existerar 

bygger på praktiska undersökningar.  Dessutom menar Malmi och Brown (2008) att det finns 

tydliga kopplingar mellan ett företags olika styrmedel. Detta ledde oss fram till följande 

problemformulering  

1.3 Problemformulering  

Vilka relationer finns det mellan provision som belöningssystem och andra huvudsakliga 

styrmedel i företag verksamma i mäklarbranschen?  

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse och kunskap för hur relationerna mellan 

provision som belöningssystem och andra huvudsakliga styrmedel ter sig. Ett annat syfte är 

att bidra till ökad förståelse för hur provision som belöningssystem kan påverka 

kombinationen av andra styrmedel och genom detta utveckla och bidra till dagens 

teoribildning kring ekonomistyrning.  
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1.5 Disposition  

Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till vår rapport samt problemformuleringen. Här ska 

läsaren få en grundlig bild av ämnet samt den problematisering studien grundar sig i. 

Avslutningsvis kommer studiens syfte att presenteras.  

 

Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer läsaren få den teoretiska referensramen som ligger till grund för 

studien presenterad. Kapitlet är indelat i tre avsnitt, belöningssystem, styrmedel och 

motivation. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande teoretisk modell.  

 

Metod 

I detta kapitel får läsaren inblick i hur studien är genomförd genom att de olika metodvalen 

presenteras och argumenteras för. Kvalitén på studien diskuteras också här tillsammans med 

eventuella brister. Syftet med metoden är att läsaren ska kunna återskapa samma studie och 

testa resultatet.  

 

Empirisk data  

Här presenteras den data vi samlat in utifrån intervjuerna som empirin bygger på. 

Respondenterna består av sex mäklare aktiva inom fem olika mäklarfirmor i södra Sverige.  

 

Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med stöd av den teoretiska referensramen. 

Vidare kommer resultatet testats mot en del av den teoretiska referensramen och eventuella 

skillnader redogörs.  

 

Slutsats  

Detta kapitel inleds med studiens syfte redovisas. Därefter  presenteras slutsatserna som 

studien mynnat ut i. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning.   
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2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. 
Kapitlet består av tre huvuddelar, belöningssystem, andra styrmedel samt motivation. Dessa 
delar är nära kopplade till studiens syfte och ligger även till grund för insamlandet av det 
empiriska materialet. Vi avslutar med att presentera en sammanfattande teoretisk modell.   

  ______________________________________________________________________ 

2.1 Belöningssystem   

Belöningssystem finns i nästintill alla organisationer, formella såväl som informella (Nilsson 

och Olve, 2013).  Vidare förklarar författarna att formella belöningssystem ofta är nedskrivna 

regler eller kriterier för vilka belöningar medarbetaren kan få vid uppnådd prestation. 

Informella belöningssystem innebär att medarbetaren får återkoppling på sina insatser 

exempelvis genom beröm vid ett månadsmöte. Shields m.fl. (2015) förklarar att en belöning 

inte nödvändigtvis behöver vara finansiell utan i lika stor utsträckning kan handla om icke 

finansiella belöningar. Detta menar författarna skapar komplexitet vid analys av 

belöningssystem i företag då det ofta är många aspekter som går att väva in och koppla till ett 

företags belöningssystem.  

 

Ett styrmedel som kan påverka engagemanget positivt och som dessutom skapar större 

möjligheter för medarbetarna till utbyte från verksamheten genom att själv prestera, är enligt 

Nilsson och Olve (2013) ett fungerande belöningssystem. Det blir ett tvåvägsperspektiv, den 

anställde presterar och för prestationen får individen en belöning. Författarna beskriver syftet 

med belöningssystem på följande sätt:  

 

”Syftet med belöningssystem är att bidra till ökat värde i organisationen genom att rekrytera, 

informera, behålla och motivera värdefulla medarbetare eller att skapa en rörlig 

kostnadsstruktur för organisationen”. 

- Nilsson och Olve, 2013, s. 227. 

 

Enligt Armstrong och Stephens (2005) är belöningssystemets huvudsakliga syfte att på ett 

rättvist och konsekvent sätt belöna medarbetare i enlighet med deras prestationer mot 
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företagets strategiska mål. På ett mer utförligt sätt förklarar Shields m.fl. (2015) att det finns 

tre viktiga syften med ett belöningssystem:  

 

- Rekrytera och locka medarbetare till företaget.  

Belöningssystem ska enligt författarna locka rätt individer till rätt positioner i företaget. Det 

handlar om att företaget måste bygga ett belöningssystem som uppfyller medarbetares 

potentiella behov genom belöningar som lockar.  

 

- Behålla medarbetarna i företaget. 

Företagets belöningssystem ska erkänna och belöna de medarbetarna som bidrar till 

verksamheten. Att lyckas med detta kommer sannolikt resultera i att medarbetarna väljer att 

stanna inom företaget och på det sättet kommer verksamheten gynnas.  

 

- Motivera medarbetare i företaget. 

Det tredje syftet med ett företags belöningssystem är att motivera medarbetarna till att 

maximera sina prestationer.  

 

Några svårigheter och problem med belöningssystem som Controllerhandboken (Nilsson och 

Olve, 2013) tar upp är:  

 

• Medarbetare inom organisationer är individer och kommer att motiveras av olika 

saker. Vissa medarbetare kommer exempelvis värdera möjligheten att utvecklas högre 

än en ekonomisk fördel i form av provision.  

 

• Belöningssystem berör många dimensioner av en verksamhet. Väljer en verksamhet 

att belöna medarbetare som lyckas prestera mot långsiktiga strategiska mål och en 

medarbetare som presterar i den dagliga verksamheten inte blir belönad, kan detta 

kännas orättvist och skapa negativa konsekvenser för företaget.  

 

• Att mäta prestationer är komplext, och alla belöningssystem kommer att grunda sig i 

någon form av mätning av en prestation. Det kan vara svårt att avgöra hur prestationer 
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inom en verksamhet ska bedömas och dessutom har medarbetarna ofta olika 

arbetsuppgifter.  

 

För att belöningssystemet ska uppnå sitt syfte menar Arvidsson (2005) att ledningen i 

verksamheten måste fundera och klargöra vilka de önskade effekterna är. Ett ogenomtänkt 

belöningssystem kan enligt författaren göra mer skada än nytta och därför bör ledningen 

ställa sig frågan, vilka effekter positiva som negativa kan tänkas uppkomma?  

 

Belöningssystemet är en del av en organisations styrmix som kommer att kräva löpande 

analys för att se till att det passar med resterande styrsystem. För att uppnå de förväntade 

effekterna krävs noggrann utformning och en tydlig avsikt till varför företaget väljer att 

använda sig av det. Det är också viktigt och förstå att det finns risk för effekter som är 

omöjliga att förutse och att organisationen är beredd på att hantera dessa. (Nilsson och Olve, 

2013)  

2.1.1 Finansiella belöningar  

Att arbetsgivaren betalar ut en fast lön till sina anställda kommer svara på det ansedda värdet 

av prestationerna som medarbetaren bidrar med till företaget (Armstrong m.fl. 2007). På 

vilken nivå den fasta lönen ska befinna sig på menar författarna kan beror på flera faktorer, 

varav marknaden företaget befinner sig på kommer vara avgörande. Andra exempel är antal 

år inom företaget och medarbetarens individuella prestationer.  

 

Resultatbaserade löner bygger på att den anställde får en lön som baseras på prestationer som 

redan tidigare är uppsatta och förstådda av de anställda (Armstrong, 2015). Provision är en 

variant av prestationsbaserad lön och är det vi har studerat. Arvidsson (2015) beskriver 

grundtanken med resultatlön på följande sätt: 

 

“ Grundtanken med resultatlön är att en överenskommelse om önskvärd prestation 

(incitamentskontrakt) kommer först och betalning efter prestation sedan.” 

 - Arvidsson, 2005, s. 24. 
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Resultatbaserade löner fyller olika funktioner där motivationen är en del, men det är också ett 

sätt för företaget att kommunicera mål på både företags och individuell nivå (Armstrong 

2015). Enligt författaren förenklar det även ledarens roll, genom att det kommer att skapa ett 

tillvägagångssätt att styra medarbetarna i riktning mot företagets vision och mål. Arvidsson 

(2005) beskriver också att resultatbaserade löner kommer fylla ett större syfte i organisationer 

som har en tydlig företagsekonomisk anda.  

 

Vid användandet av resultatbaserade löner menar Armstrong (2015) att det kan uppstå en del 

svårigheter och utmaningar. Bland annat förklarar författaren att det är något som 

administrativt kan ta väldigt mycket tid att genomföra. Dessutom kommer bedömningen av 

prestationerna ske med förutbestämda ramar vilket gör att det finns risk för att en del 

värdefulla prestationer som medarbetarna bidrar med inte belönas eller uppmärksammas. En 

annan utmaning som Armstrong (2015) uppmärksammar är de interna diskussionerna som 

kan skapas vid resultatbaserade löner.  

 

Finansiella medel kan enligt Armstrong (2015) ha olika betydelse i belöningssammanhang. 

Dels kan det bidra till tillfredsställelse av de grundläggande behoven för en människa att 

överleva, det kan symbolisera prestationer eller så kan det vara en avgörande faktor till varför 

en individ väljer en arbetsplats eller stannar hos sin nuvarande arbetsgivare. Vidare redogör 

Armstrong (2015) att monetära medel inte alltid behöver vara avgörande och författaren 

refererar till Hertzberg som menar att pengar inte kommer att bidra till en långvarig 

tillfredsställelse. Individer kommer att behöva andra former av belöningar för att 

tillfredställelsen och motivationen ska hålla på lång sikt.  

 

Det går enligt Arvidsson (2005) att skilja på två typer av bonuslöner, individuell och 

gruppbonus. Den individuella bygger på en individs prestationer jämfört med en gruppbonus 

som bygger på en grupps prestationer. Fördelen med individuell bonus menar författaren är 

att den ger ett omedelbart resultat på individuella prestationer medans nackdelen kan bli att 

det ger lägre effekt på anställdas lojalitet. Vidare förklarar Arvidsson (2005) att gruppbonus 

kan leda till att ansvarskännandet för gemensamma prestationer och lojaliteten för gruppen 

stärks. För att en gruppbonus ska ge maximal effekt menar författaren att den enskilda 
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medarbetaren måste ha kontroll över gruppens prestationer och därför får inte gruppen bli för 

stor.  

 

2.1.2 Icke finansiella belöningar 

Icke-finansiella belöningar beskriver Rose (2014) som belöningar som medarbetaren inte på 

något sätt kan förändra till monetära medel. Vidare förklarar författaren att det dels kan 

handla om utbildning och presenter eller så kallade psykologiska belöningar såsom 

utmärkelser och positivt resultat av relationerna i företaget, med chefer och andra anställda.  

 

Företag måste arbeta för att skapa både finansiella och icke-finansiella belöningar, vilket är 

något Armstrong och Stephens (2005) betonar som viktigt för att uppnå något de väljer att 

benämna “total reward”. Detta uttryck går att återfinna i många av tidigare studier kring 

ämnet och det handlar om strävan att hitta ett fullständigt belöningssystem i företag.  

 

Oavsett om belöningen är finansiell eller icke-finansiell kommer den att kosta företaget och 

det gäller att kombinera kostnad med nytta enligt Rose (2014). Är de fasta lönerna höga 

kanske inte provisionen eller bonusen kan vara lika hög som om den fasta lönen var lägre. 

Vidare beskriver Rose (2014) vikten av att företaget hittar en balans i sitt belöningssystem 

och ser till att måluppfyllelsen blir maximal både för anställda och verksamheten.  

2.1.3 Processer och företagskultur  

Det är viktigt att processerna för att implementera och upprätthålla ett belöningssystem 

stämmer överens med företagets värderingar och mål (Armstrong m.fl., 2007). Om det inte 

görs finns det enligt författarna risk för att prestationer som inte förhåller sig till målen och 

värderingarna belönas. Det krävs också att systemet stämmer överens med företagets mål 

samtidigt som det uppfyller medarbetarnas behov, vilket författarna benämner som en av de 

största utmaningarna. Vidare förklarar Armstrong m.fl. (2007) att belöningarna måste 

signalera förväntningar på medarbetarna och resultatet för att systemet ska uppfylla sitt syfte. 

Processen kring belöningssystemet ska alltså vara utformad så att förväntningarna och 

resultatet av prestationerna är tydligt för medarbetarna.  
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Belöningssystem kan enligt Armstrong (2010) stärka och bygga upp organisationens 

företagskultur. Detta genom att bland annat förstärka beteendet som är nödvändigt för 

högpresterande resultat, belöna beteende hos de anställda som stämmer överens med 

företagets mål eller kultur, visa för medarbetarna att deras välmående är viktigt genom att 

belöna dem med pensionsförmåner och liknande. Vidare förklarar Armstrong (2010) att 

belöningssystemet slutligen ska betona vikten av höga prestationer hos medarbetarna genom 

lön och andra belöningar, som i sin tur kan sätta ramar för företagskulturen.  

2.2 Andra huvudsakliga styrmedel  

2.2.1 Budget   

Det formella uttrycket för budget enligt Shim och Siegel (2009) innefattar planer, mål och 

mål för ledningen som är tänkt att täcka alla typer av olika områden som är planerade att 

dyka upp under en viss period. Vidare förklarar författarna att budgeten är ett verktyg som 

tillhandahåller kontroll över miljön man verkar inom och vid utformandet av budgeten 

granskar företaget gamla vinster, förluster, avtal och överenskommelser. Enligt Wildavsky 

(2002) är budget även en blick in i framtiden, som försöker knyta an förutspådda utgifter med 

önskvärda framtida händelser och att det handlar om att förutspå samband mellan ord och 

summor där det görs jämförelser med gamla dokumentationer. Vidare förklarar författarna att 

en budget därför blir en plan som ska förutse framtida affärer genom ett antal typer av olika 

affärer som kommer ske under året. Shim och Siegel (2009) menar att vanligtvis görs en 

budget under en kortare period, exempelvis på årsbasis. Författarna förklarar att det finns de 

som gör en mer långsiktig budget som täcker 1-3 år, ibland ända upp till fem år. Den 

kortsiktiga budgeten på ett år blir mer detaljerad än vad den långsiktigt budgeten på 3-5 år 

blir. I många fall bryter företaget även ner den långsiktiga budgeten, vilket gör att även den 

blir mer detaljrik. 

 

Under senare delen av 70-talet utformades budgetsystemet som fram tills dess var ett 

kontrollsystem som ledningen skulle ta fram, till att nu vara ett verktyg som områdeschefer 

skulle ha hand om. På så sätt förde ledningen över mer kontroll och förtroende på sina 
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enhetschefer, där ledningen såg till att göra periodvisa utvärderingar. Cheferna fick därmed 

större ansvar för sin avdelning, samtidigt som ledningen kunde behålla sin kontroll över 

resultatet efter varje utvärdering, samt få en inblick i hur varje enhet i sig presterade. I mitten 

på 90-talet började många svenska företag använda sig av budget för att planera och 

samordna sin verksamhet. Det kom att bli ett verktyg som kopplades ihop med företagens 

strategiska plan. Den strategiska planen angav företagets färdriktning där budgeten blev ett 

centralt verktyg för att kunna förverkliga de strategier som var framtagna. (Greve, 2011) 

 

En genomarbetad budget kan enligt Shim och Siegel (2009) förhöja en avdelning till att 

prestera bättre och i sin tur skapa goda möjligheter för att nå framgångar. Författarna menar 

att en budget bland annat visar branschmässiga villkor, konkurrens, graden av risk och hur 

stabiliteten ser ut i företaget. Det blir därför ett starkt understöd som en chef måste gå igenom 

och överväga. Emmanuel, Otley och Merchant (1990) understryker att ledningens kontroll 

underlättas när individer kan samarbeta och göra justeringar bland olika aktiviteter för att 

kompensera för andra områden inom organisationen som kräver mer eller mindre resurser. 

Vidare förklarar Shim och Siegel (2009) att en budget kan vara det viktigaste verktyget vid 

utformandet av strategier och kommunikation.  

 

Planering och ”control” är enligt Greve (2011) två faktorer till varför företag använder sig av 

budgetering. Vidare menar författaren att ett företag alltid utgår ifrån grundtanken om att fatta 

ett så bra beslut för verksamheten som möjligt och för det måste beslutsfattaren med 

avseende för beslutet få så mycket information som möjligt. Vikt måste också läggas vid 

planeringssystemet och dess modeller och Greve (2011) menar att planeringssystem är ett 

rationellt verktyg för att kunna fatta goda beslut. Vidare förklarar författaren att ”control” är 

ett centralt verktyg som ledningen använder sig av för att styra medarbetarnas beteende, 

”control” översätts här inte till just kontroll, det handlar istället om styrning. Ur ett 

controlsynsätt är budgeten enligt författaren organisationens viktigaste system för styrning av 

medarbetarnas beteende. Vidare menar Greve (2011) på att budget som helhet handlar om 

ansvarsstyrning, för att kunna styra medarbetarna mot de mål som ägarna tagit fram för 

företaget som helhet.  
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Budget fungerar enligt Emmanuel m.fl. (1990) ofta som ett verktyg för att motivera 

ledningen att sträva efter målen som är satta inom organisationen. Vidare förklarar författarna 

att olika typer av bonusar samt belöningar för goda prestationer kan vara kopplade till 

budgeten. Om det i en budget finns en viss grad av utmaning kommer detta skapa motivation 

och menar författarna och förtydligar att budgetar som inte uppnås också kan vara 

motiverande till en viss grad. Vidare förklarar författarna vikten i att budgeten inte ständigt 

får peka på medarbetare om de gör fel och att den på så sätt slutas ses som ett sunt system. 

Detta skulle i sådana fall sluta med att budgeten gör medarbetarna omotiverade istället för 

motiverade.  

2.2.2 Kontrollsystem 

För att företagsledningen i en organisation ska kunna kontrollera sina medarbetare krävs det 

ofta ett eller flera utarbetade system för att lyckas (Bergstrand, 2009). Vidare beskriver 

författaren att ett företag anställer individer för att de individuellt och tillsammans med 

resterande medarbetare ska arbeta mot företagets mål. Denna utmaning handskas genom att 

implementera kontrollsystem som skapar ramar och tillvägagångssätt för att styra arbetet. 

Vidare gör Bergstrand (2009) skillnad på direkt kontroll och programstyrning, där direkt 

kontroll är den typ av kontroll som mindre bolag oftast omedvetet använder sig av för att 

styra verksamheten. När organisationer växer behöver de i förebyggande syfte utveckla 

utarbetade styrsystem som tillsammans utgör kontroll i företaget, vilket kallas för 

programstyrning. Därför refererar oftast direkt kontroll till mindre företag jämfört med 

programstyrning som vänder sig till större verksamheter. 

  

Det finns enligt Chapman (2005) en tydlig koppling mellan belöningssystemen i ett företag 

och den kontroll som existerar i organisationen. För att kunna lyckas med företagets 

belöningssystem krävs kontroll och uppföljning, som blir en stor del av implementeringen av 

belöningarna i bolaget. Att integrera kontrollsystemen tillsammans med belöningssystemet 

menar Chapman (2005) är nödvändigt. Samtidigt redogör författaren för att kontrollsystemen 

i bolaget som inte är sammankopplade med företagets arbete med belöningar måste vara nära 

förankrade med målen och visionen i företaget.  
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Människor kan misslyckas arbeta efter organisationens intressen ifall de: 

1. Inte vet vad som förväntas av dem  

2. Vissa kanske vet vad som förväntas av dem men själva har otillräckliga initiativ som 

påverkar deras motivation till att prestera 

3. Eller har för dåliga möjligheter på företaget, genom att företaget exempelvis delar ut 

för komplexa arbetsuppgifter som blir för komplexa för den enskilda individen, enligt 

Emmanuel m.fl. (1990). 

 

Vidare förklarar författarna att företag med bristfälliga kontrollsystem och de som inte kan 

förebygga ovanstående problem får olämpliga medarbetare. Företag som består av sådana 

medarbetare kan enligt författarna leda till sämre prestationer för den enskilda individen, i 

värsta fall till organisatoriska misslyckande för hela företaget. Målet med varje 

kontrollsystem är god kontroll, enligt Emmanuel m.fl. (1990) .  

2.2.3 Företagskultur 

Företagskultur handlar om att skapa gemensamma värderingar och normer, som mynnar ut i 

grundläggande antaganden och leder människor i vissa riktningar. Företagskultur bygger på 

att individer i en grupp tolkar något på ett likartat sätt. I företag krävs en känsla av 

gemenskap och självklarhet för att bedriva aktiviteter inom företaget. Den gemensamma 

kulturen plockar bort ständiga omtolkningar för hur företaget ska arbeta. (Alvesson och 

Sveningsson, 2014) Kultur kan brytas ner i två delar, produkt och process. Produkten handlar 

om insamling av all visdom som kommit med åren, den erfarenhet som kulturen präglas av. 

Produktens byggs succesivt upp tack vare att händelser både internt och externt sker och 

kommer att påverka kulturen. Processen utgörs av förändringen där nya medarbetare får ta 

del av visdom samt lärdom i hur företaget arbetar, för att sedan kunna lära och förmedla 

kulturen vidare. Processen blir alltså förloppet då produkten förmedlas vidare och på så sätt 

implementeras och kan spridas vidare i organisationen.  (Bolman och Deal, 2015) 

 

Det kan ofta vara svårt att förstå vissa händelser i en organisation och varför de ter sig som de 

gör (Schein, 2006). Vidare beskriver författaren att förståelse och tolkning av en 

organisations kultur kommer hjälpa företaget att analysera sin verksamhet. Ledaren har enligt 
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Schein (2006) stor del att göra med både skapandet och reflektion av företagskulturen. 

Författaren beskriver att ledaren skapar kulturen och att kulturen definierar och skapar 

ledaren.  

 

Många av de organisationer som har problem eller är dysfunktionella beror enligt Schein 

(2006) på att ledaren antingen inte kan hantera den existerande företagskulturen eller förstör 

den med sitt ledarskap. En viktig nyckel för att minimera risken för missnöje bland de 

anställda är för ledaren att anpassa och ta till sig företagskulturen (Yiing och Ahmad, 2008).  

 

Ibland kan företag hamna i svårhanterliga krissituationer för att medarbetare och chefer inte 

kommer överens, som i många fall kommer ut till media, vilket enligt Philipson (2004) kan 

leda till allvarliga konsekvenser för företaget. Författaren menar att det i många fall rör sig 

om rena lagöverträdelser, men inte för att det föreligger brist på kunskap kring lagar och 

regler, utan handlar istället om bristande moralisk vilja. Många ledare ser sig som undantag, 

där de kan kringgå lagen för att de ser sig som mer viktig än andra på företaget. Det 

framkommer en girighet hos många, som hade kunnat förhindras med en god företagsetik. 

Många företag söker därför efter regelverk i form av normer och regler som kan skapa en 

moral. Syftet är att förhindra övertramp och felsteg. (Philipson, 2004) 

 

Etik ses som en process företag måste förankra hos medarbetare och chefer. Av den 

anledningen att samtliga ska kunna känna till innehållet och acceptera de normer och regler 

som byggts fram. Viktigt att tänka på är att skriva ner sina etiska principer och normer. 

Upprättas ingen dokumentation gör företaget det svårare för sig själv samtidigt som det kan 

leda till att det blir svårhanterligt att bestämma målsättningar i praktiken. Nedskrivna policys 

fungerar som ett stöd för medarbetarna, som även minskar risk för oklarheter eftersom 

samtliga på företaget utgår från samma riktlinjer. Men lika viktigt som det är att göra 

samtliga på företaget införstådda handlar det om att från början kunna skapa system som gör 

någon nytta i praktiken. (Philipson, 2004) 
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2.3 Motivation  

Motivation kan tolkas på olika sätt, vilket gör att begreppet och dess betydelse kan ses 

som oklar. Handlar det om att motivera sig själv till att utföra en specifik uppgift? Att en 

individ behöver förhålla sig till något för att fortsätta vara motiverad? Eller att helt enkelt 

som chef motivera sina medarbetare till att göra saker som de tidigare inte hade viljan att 

göra? För att bryta ner begreppet menar forskare att motivation handlar om att hitta de 

faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett särskilt beteende mot ett givet 

mål. (Hein, 2012)  

 

Enligt Hein (2012) har begreppet motivation under en lång tid gett upphov till en mängd 

olika teorier. Forskare har byggt upp förklaringar och modeller på vad som motiverar, samt 

inte motiverar människor. Abraham Harald Maslow är en motivationsteoretiker, som med sin 

behovshierarkimodell är känd för att dela upp motivationen i olika trappsteg; Fysiologiska 

behov, trygghetsbehov, behov av gemenskap, behov av uppskattning och behov av 

självförverkligande. Enligt Maslow är dessa dynamiska och hierarkiskt ordnade. Vilket 

betyder att när en människa har blivit tillfredsställd av ett behov söker denne tillfredställelse i 

nya behov. Maslows teorier bygger på två grundläggande påståenden, det ena utgår från att 

när en människa har gått igenom ett behov och känner sig tillfredsställd, inte längre känner ett 

behov. Det andra påståendet betyder att ett tillfredsställande behov inte längre kan motivera 

en människa. (Hein, 2012) Vad som är tillfredsställande ligger däremot  enligt Nilsson och 

Olve (2013) på individnivå, där personen exempelvis triggas av olika typer av belöningar. 

Emmanuel, m.fl. (1990) menar att individer har olika typer av behov som kräver olika typer 

av utgångar, vilket i sin tur sannolikt leder människor till att motiveras av olika typer av 

belöningar. Vidare förklarar författarna vikten av förståelse för individuell motivation när 

ledningen ska designa och utvärdera system vars incitament är att leda till effektiva 

prestationer.  

2.3.1 Motivation genom tre processer 

Inom process-teorin ligger fokus på den psykologiska processen eller vilka grundliga behov 

en människa har och vad som påverkar motivationen (Armstrong, 2010). Vidare beskriver 

författaren att teorin utgörs av tre delteorier, förväntansteori, målsättningsteori och 
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rättvisande teorin. Förväntningsteorin syftar till att motivation skapas när människor vet vad 

de ska göra för att få en belöning, samt att den är värd att kämpa för. Målsättningsteorin 

handlar om att människors motivation och prestationer blir högre när individer får uppsatta 

mål, när målen ibland kan vara svåra att nå men ändå inom ramen för acceptans, och när 

feedback ges för det som åstadkommits. Rättvisandeteorin menar att människan känner 

motivation när denne blir rättvist behandlad, men att den och andra sidan blir omotiverad vid 

mindre rättvis behandling. (Armstrong, 2010)  

2.3.2 Individuell motivation och ledarskap  

Att människan är i behov av att känna tillhörighet menar Baumeister och Leary (1995) är 

grundläggande för människors motivation. Det finns enligt författarna en hypotes kring 

behovet att tillhöra något, där människan har behov som präglas av drivet efter att få bevara 

ett minimerat antal av hållbara, positiva och betydande relationer. Skulle interaktionen mellan 

olika parter ständigt vara föränderliga skapas en mindre tillfredsställelse än vad upprepade 

interaktioner med samma person gör. Författarna förklarar att det finns många teorier som 

lyfter fram exempel som tyder på att människor har ett behov av makt, att kunna få utföra 

uppgifter, behov av intimitet samt att få ett godkännande. I mindre utsträckning har det 

däremot pratats om att människor vill känna tillhörighet, vilket Baumeister och Leary (1995) 

lyfter fram i sin rapport. De menar att människor föredrar att prestera något som sedan 

valideras, är igenkännbart och som värderas av andra, istället för att jobba i ensamheten och 

inte få uppskattning för sitt arbete.  

 

Att arbeta med motivation samt bevara den är centralt för att medarbetare ska vilja fortsätta 

med sitt arbete, saknas ett syfte bakom arbetsuppgifterna blir det lätt att personen tappar 

motivationen (Whiteley, 2002). Människor motiveras av olika faktorer, där vissa gärna 

belönas med fester och resor, medans andra inte har den tiden och istället motiveras av att få 

spendera tid med sin familj menar Nilsson och Olve (2015). 

 

Det har med tiden enligt Whiteley (2002) blivit mer och mer viktigt att få en ”work-life 

balance” på sin arbetsplats och det är något både den anställde och arbetsgivaren bör sträva 

efter. Författaren menar att pengar klart och tydligt motiverar arbetstagare till att prestera, 
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men i dagens samhälle kan det finnas andra aspekter som är viktiga för motivationen. Det kan 

exempelvis vara självkänsla, social ställning eller igenkännbara prestationer. Pengar kommer 

förvisso vara en stor faktor till motivation och anledningen till att människan utför ett arbete, 

i slutändan jobbar människor för att få ut en lön. Vidare trycker författaren på att det är 

viktigt att lyfta fram andra faktorer som även de påverkar motivationen och dess prestationer 

på en arbetsplats.  

 

“People do not work only for pay; but they do work for pay” – Whiteley, 2002, s. 80. 

 

Ledarskap och sättet att leda har enligt Whiteley (2002) kommit att bli en viktig del hos 

många företag. Författaren menar att inspirerande ledarskap är viktigt och kan även komma 

att påverka en medarbetares inställning till arbetet den utför på ett företag. En genomgående 

nyckelaktivitet hos många företagsledare är hur ledare väljer att leda sina anställda. Vidare 

förklarar författaren att det blir mer tydligt att större företag anser det är viktigt att lägga ner 

mer tid, energi och pengar på att lära ledare att coacha sina medarbetare, istället för att peka 

med handen genom att visa vad som får och inte får göras.  

 

Ledarskap handlar om en påverkansprocess där ledaren skapar inflytande över sina 

underordnade. Det innebär att en ledare utövar inflytande över viktiga mål och strategier, 

över gruppsammanhållning och för hur organisationskulturen ska se ut. Ledarskap kan ha 

många definitioner och tolkningar, då det är ett brett och ibland svårtolkat begrepp. För att 

bryta ner, och översätta begreppet, definieras ledarskap som när någon annan frivilligt, och 

med en viss entusiasm följer ledarens råd. (Alvesson, 2013) 

2.3.3 Ett transformativt och postheroiskt ledarskap 

Ett nytt sätt att se på ledarskap enligt Lind och Westerberg (2011) är genom att belysa en 

ledare som åstadkommer förändringar genom inspiration och karisma, även kallat ett 

transformativt ledarskap. Denna typ av ledarskap syftar till att ledare får sina medarbetare att 

anstränga sig mer än vanligt för att kunna genomdriva olika typer av förändringar.  

Motsatsen till en transformativ ledare enligt Sveningsson och Alvesson (2010) är en som 

lägger sig i alltför mycket och som saknar förtroende för sina anställda. En transformativ chef 
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är istället en person som är nyskapande, utvecklar, och inspirerar andra, som leder till att de 

får med sig medarbetare. Lind och Westerberg (2011) belyser även ett postheroiskt ledarskap 

där ledare i det vardagliga arbetet lyssnar och uppmärksammar sina medarbetare genom att 

vara synlig på arbetsplatsen. Sveningsson och Alvesson (2010) menar att det handlar om att 

ta ner ledarskap på jorden genom att chefer ska synas nere på golvet genom att lyssna, 

småprata och generellt uppmärksamma medarbetare i det dem gör i vardagen. Genom denna 

typ av beteende blir chefen en vardagshjälte som blir centralt för människors motivation 

(Lind och Westerberg, 2011).  

2.4 Teoretisk modell  

Utifrån vår tolkning av den teoretiska referensramen finns det tydliga kopplingar mellan de 

tre teoretiska huvudbegrepp. Belöningssystem är ett styrmedel som oftast är en stor del av ett 

företags styrning. Det skapar möjligheter att styra medarbetarna mot mål och visioner och ett 

övergripande syfte är att genom belöning motivera medarbetarna. Ett annat syfte kommer att 

vara att styra medarbetarna mot företagets mål och vision. Företag kommer därför behöva se 

till att belöningssystemet utformas så att det går hand i hand med målen som sätts upp.  

 

Det är också viktigt att integrera resten av ett företags styrmedel med belöningssystemet för 

att uppnå maximal nytta. Vissa styrmedel kommer påverkas direkt av hur belöningssystemet 

är uppbyggt, såsom olika former av kontrollsystem. Exempelvis kommer kontrollen utav 

uppsatta mål och försäljning vara en förutsättning för att kunna belöna medarbetarna. Andra 

styrmedel kommer att påverkas indirekt av belöningssystemet, såsom att företagskulturen 

kommer formas utifrån hur belöningssystemet fungerar. Arbetar ett företag med provision 

kommer kulturen sannolikt att vara fokuserad och präglas utav försäljning. Budgeten som 

styrmedel har också nära koppling till belöningssystemet då den ofta fungerar som ett sätt och 

kommunicera företagets mål. Budgeten kommer därför kunna fungera som ett verktyg för 

uppföljning av de mål verksamheten satt som sedan ligger till grund för belöningen som 

företaget utfärdar.  

 

Motivationen hos medarbetarna i företaget kommer i sin tur också att vara avgörande för hur 

belöningssystemet utformas. Dels kommer medarbetarna motiveras av olika faktorer 
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samtidigt som vissa tillfredsställs lättare än andra utifrån det existerande belöningssystemet. 

Det är av stor vikt att belöningssystemet är flexibelt så att det kan bemöta förändringar både 

när det gäller medarbetarnas olika motivationsfaktorer samt eventuella förändringar i andra 

styrsystem. Motivationen i företaget kommer att vara avgörande för prestationerna som i sin 

tur ligger till grund för belöningarna som utfärdas inom verksamheten. Det finns alltså en 

tydlig koppling över hur motivationen påverkas av belöningarna samtidigt som belöningarna 

kommer att styras av hur medarbetarna motiveras. Upplever ledningen att motivationen hos 

medarbetarna sjunker kommer sannolikt belöningssystemet kräva förändring. Så fort en 

förändring av belöningssystemet sker kommer behovet av förändringar i andra styrmedel 

inom verksamheten bli större.  

 

Dessutom måste belöningssystemet vara utformat både långsiktigt och kortsiktigt för att 

kunna fortlöpa över tid. Belöningssystemets utformning kommer i sin tur påverka hur 

resterande styrmedel kommer att utformas och arbetas med. Företagskulturen i ett företag är 

ett viktigt informellt styrmedel som kommer att påverkas och påverka belöningssystemet. 

Ledare i organisationer kan spela stor roll i skapandet av företagskulturen samt motivationen 

i ett företag. Detta i sin tur knyter ihop både styrmedel och motivation. Övriga styrmedel och 

belöningssystemet måste samtidigt ta hänsyn till företagets mål, värderingar och vision. För 

att förstå sig på och kunna analysera ett företags styrmedel och belöningssystem kommer 

ledaren behöva behärska kulturen inom företaget.   

 

Dessa kopplingar ligger till grund för vår insamling och analys av empiri.  
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Provision

Belöningssystem	

Andra	styrmedelMotivation

  

Figur 1. Teoretisk modell för relationerna mellan provision som huvudsakligt 
belöningssystem, motivation, belöningssystem och andra styrmedel. 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi presentera de metoder vi valt att använda för att genomföra denna 
studie. Vi kommer även redogöra för eventuella övervägande av andra metoder samt 
argumentera för våra val av tillvägagångsätt. Detta kapitel kommer att ge läsaren en 
möjlighet att bedöma trovärdigheten i resultatet samt att genomföra en liknande studie med 
samma tillvägagångsätt. 
______________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsansats 

Det finns olika sätt att utgå ifrån hur empiri och teori ska relateras till varandra. Dessa 

förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) utifrån två olika förklaringsmodeller, induktion och 

deduktion. När forskaren utgår ifrån en induktiv metod samlar den ihop flera olika fall och 

utgår ifrån att informationen forskaren får ihop är generellt giltig (Alvesson och Sköldberg, 

2008). Forskarna drar helt enkelt sina slutsatser genom observationer, för att sedan koppla 

ihop det med teorin. En deduktiv ansats jobbar från andra hållet, där fokus ligger på 

teoretiska överväganden och den kunskapen forskaren besitter inom ett område deducerar en, 

eller flera hypoteser som blir till föremål för en empirisk granskning. (Bryman och Bell, 

2011)  

 

Det finns en tredje forskningsansats, som utgår ifrån att forskaren går fram och tillbaka 

mellan den induktiva och deduktiva ansatsen. Bryman och Bell (2011) ser det som ett 

upprepande och kallar det för en iterativ metod, där forskaren går fram och tillbaka mellan 

insamlad data och teori. Alvesson och Sköldberg (2008) ser det som att enskilda fall tolkas 

utifrån teori som på ett hypotetiskt sätt appliceras på fallet för att ge förklaring, som sedan 

kan komma att ge nya synvinklar och angreppssätt.  I denna process kommer det empiriska 

tillämpningsområdet att successivt förändras och förfinas, det benämns som en abduktiv 

ansats. Däremot får det inte ses som en enkel mix som enbart kokas ihop, utan den tillför helt 

nya moment till forskningen. (Alvesson och Sköldberg, 2008) 
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Vi valde att arbeta växlande mellan teori och företagen vi studerade, vilket kopplade studien 

till den abduktiva ansatsen. Då våra förkunskaper kring ekonomistyrning samt hur arbetet i 

mäklarbranschen ter sig var begränsade, hade undersökningen inte fått samma teoretiska djup 

om vi hade valt den induktiva metoden. Samtidigt som om vi hade valt och utgå ifrån den 

deduktiva ansatsen, hade svårigheten att hitta lämpliga teorier att testa i mäklarbranschen 

varit påtaglig. Därför var den abduktiva ansatsen ett lämpligt val för att uppnå ett så bra och 

trovärdigt resultat som möjligt.  

 

Den teoretiska utgångspunkten grundade sig i vår problematisering av ämnet. Vid vidare 

arbete med studien fick nya teorier och infallsvinklar styra arbetet. Vi hade inte i början av 

denna studie kunnat avgöra vilka teorier som kommer vara bäst lämpade att applicera och 

använda sig av då kunskapen och förståelsen för fenomenet inte var tillräckligt. Då vi inte 

visste hur respondenterna skulle svara och att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 

växte en del teoretiska aspekter fram under datainsamlingen. Många av intervjuerna vi gjorde 

skiljde sig åt i vilka ämnen och infallsvinklar som berördes då respondenten till stor del 

styrde samtalet utifrån de frågorna vi ställde. Vårt syfte med studien talar också för att vi var 

tvungna att vara flexibla i arbetet med teorier då resultatet var svårt att förutspå.  

3.2 Forskningsstrategier  

Vid en företagsekonomisk forskning klassificeras två olika metoder eller tillvägagångssätt, 

som ligger till grund för vilken roll teorin ska ha i relation till forskningen. Det går att utgå 

ifrån två olika forskningsmetoder, kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoden 

betonar en kvantifiering vid insamling av data där forskaren förhåller sig till ett deduktivt 

synsätt mellan teori och forskning, huvudsyftet med metoden bygger på att testa teorin. Till 

skillnad från det använder kvalitativa forskare sig åt ett induktivt synsätt mellan relationen för 

teori och forskning, syftet blir istället att skapa fler teorier. (Bryman och Bell, 2011) 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att de utgår från studiesubjektetens perspektiv. En 

kvalitativ studie bygger på att forskaren studerar och undersöker saker i den naturliga 

omgivningen, och utifrån detta försöka att tolka samt få förståelse för fenomenet, tillsammans 

med hur människor kan ge fenomenet betydelse. (Alvesson och Sköldberg, 2008)  
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I vår studie var det viktigt att få en helhetsbild av ekonomistyrningen. Vi utgick ifrån att 

aktivt försöka tolka hur varje företag arbetade med sin omgivning, provision, samt andra 

styrmedel för att nå sina mål på bästa sätt. Därför valde vi att använda oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi. En annan faktor som enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är viktig och 

ta i beaktning vid en kvalitativ studie är att fokusera på en öppen och varierande empiri. Med 

tanke på den brist som finns inom ekonomistyrning i praktiken, enligt Holmblad (2005), samt 

att de förkunskaper hos de vi intervjuar kan se väldigt olika ut har vi varit tvungna att kunna 

anpassa oss. Vi valde därför att hålla förhållandevis öppna intervjuer, där vi skapade en 

förståelse för området och anpassade vissa frågor utefter situationen och individens 

förkunskaper. Hade vi valt och utgå från den kvantitativa metoden hade vi behövt skapa 

parametrar inom vårt ämne applicerbart på mäklarbranschen. För att lyckas med detta hade vi 

behövt en betydligt bättre förkunskap om hur arbetet såg ut i branschen och näst intill själva 

befinna oss i den. Dessutom har en del av syftet med studien varit att försöka skapa större och 

djupare förståelse av ett specifikt fenomen och inte att testa teori i praktiken. Detta gav oss 

ytterligare anledning att välja och utföra denna studie utefter den kvalitativa metoden.  

3.3 Fallstudie  

En fallstudie är en form av undersökning eller forskning av ett specifikt fenomen. Fallstudier 

kännetecknas också av att de inte har några specifika metoder för insamling av data eller 

analys av denna. Genom att enbart studera en företeelse blir syftet att hitta och eller belysa 

samspel mellan olika omständigheter som kännetecknar situationen. Slutprodukten av en 

fallstudie ska bli deskriptiv vilket innebär att beskrivningarna av det forskaren studerat är tät 

och omfattande. (Merriam, 2010) Vidare förklarar författaren att en fallstudiemetod är 

lämplig när syftet med en utvärdering är att skapa bättre förståelse eller vad som ligger 

bakom en situation. Vi har valt att göra en flerfallstudie, då vi utgick från flera olika företag i 

mäklarbranschen. På detta sätt kunde vi undersöka och belysa samspel under de rådande 

omständigheterna vid arbete med provisionsbaserade löner som belöningssystem. Det var 

fenomenet vi valde att studera som fick styra insamlingen av data och den teoretiska grunden 

vilket ytterligare bekräftar att vår studie är av arten fallstudie.  
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En fallstudie som är heuristisk syftar till att den kan förbättra förståelsen av fenomenet som 

studeras, hos läsaren. Detta kan utveckla läsarens vyer, skapa nya betydelser eller bekräfta det 

läsaren visste från början. Det heuristiska draget i en fallstudie beskrivs enligt Merriam 

(2010) genom att det bland annat förklarar varför en förändring går att genomföra eller varför 

den misslyckas, diskutera och göra en bedömning av val forskaren inte valt, ge bakgrund till 

en situation samt att utvärdera och sammanfatta. 

 

Då vi undersöker ekonomistyrning och dess utformning i praktiken hos företag, anser vi att 

en fallstudie var den mest lämpade metoden. Det gav oss utrymme att använda oss av olika 

metoder vid insamling av data samtidigt som egenskaperna för en fallstudie passar bra ihop 

med vårt syfte av rapporten.  Förståelsen av ett fenomen ska förbättras hos läsaren, det ska 

utveckla läsarens vyer och slutprodukten ska bli en tät beskrivning av det en forskare studerat 

(Merriam, 2010). Dessutom har vi valt att studera företag och genom att göra en fallstudie 

som metod kunde vi komma närmare det problem vi studerat och kunnat göra analyser som 

annars hade varit svåra att lyckas med. Vi har dock varit medvetna om att det finns en rad 

risker med användningen av en fallstudie som metod. Merriam (2010) redogör för en risk 

som vi har haft i åtanke under arbetets gång. Enligt författaren handlar denna risk om att 

fallstudier kan överförenkla eller förstora upp faktorer i en situation, detta kan i sin tur leda 

till att läsaren drar felaktiga slutsatser. Vi har varit noggranna med att ha detta i åtanke, och 

menar att fördelarna med fallstudie som metod är övervägande nackdelarna för forskning runt 

vårt problem. Dessutom skapar medvetenheten och kunskapen kring nackdelarna, mindre risk 

för eventuella brister i studien. 

3.4 Avgränsningar och urval  

Vårt urval av företag som vi valt att intervjua bygger till stor del på tillgänglighet. Många 

företag och mäklare vi har kontaktat har avböjt att ställa upp på intervjuer i brist på tid. De 

som valt och ställa upp har ofta varit genom en kontakt eller så har personen i fråga tyckt 

ämnet varit väldigt intressant. Med anledning av rapportens omfattning har vi fått begränsa 

oss till mäklarfirmor som ligger i de södra delarna av Sverige. Detta för att vi ville ha så 

många fysiska intervjuer som möjligt då vi ansåg att det skulle bidra till vårt resultat. 

Samtidigt ville vi skapa ett så brett perspektiv som möjligt för att kunna dra generella 
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slutsatser, och idealsituationen hade varit och kunna få intervjuer runt om i hela Sverige för 

att lyckas ännu bättre med att dra generella slutsatser. Firmornas storlek är varierande och det 

anser vi skapar en större tillförlitlighet samtidigt bör läsaren ha i åtanke att mäklarfirmor 

generellt är av mindre storlek enligt Mäklarsamfundets rapport (2016). Då vi har valt att 

intervjua personer från flera olika mäklarfirmor har vi inte kunnat vara lika djupgående i vår 

studie kring varje enskild firma. Detta skapar och andra sidan mer generella resonemang och 

förhoppningen är att läsare får ett brett perspektiv av hur ekonomistyrningen fungerar i 

branschen. När vi tog kontakt med mäklarfirmorna har vi försökt komma i kontakt och 

intervjua personer med olika befattningar i företagen. Vi ville försöka få både ledningens och 

de anställdas perspektiv för att göra rapporten tätare och mer intressant och läsa.  

 

Trost (2010) belyser vikten av att inte använda sig av ett för stort urval vid arbete med en 

kvalitativ studie. Vid för många intervjuer kan materialet bli svårt och hantera och det kan bli 

komplicerat att få en överblick, och samtidigt se detaljerna som förenar och skiljer (Trost, 

2010).  Med detta som grund i kombination med tillgängligheten på mäklare som ville ställa 

upp på intervjuer har vi byggt denna rapport på 6 djupintervjuer med personer från 5 

mäklarfirmor.  

3.5 Intervjuer 

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer bygger enligt 

Bryman och Bell (2003) på att forskaren utgår ifrån en så kallad intervjuguide där riktlinjer 

och frågor är förberett sedan tidigare. Vidare förklarar författarna att intervjupersonen 

däremot kommer ha stort utrymme att styra samtalet och frågor som inte var planerade innan 

får ställas. Vi har genom detta tillvägagångssätt fått ett så neutralt perspektiv som möjligt på 

hur styrningen i företagen fungerar. Dessutom menar Bryman och Bell (2003) att 

semistrukturerade intervjuer ger utrymme för respondenten att ge mer utvecklade svar. Detta 

ledde i sin tur till en djupare förståelse för företagens ekonomistyrning, processer och 

struktur.  Under intervjuerna fick vi detta bekräftat och det skapade också insikt och 

förståelse för fenomenet som vi inte tidigare tänkt på. Att vi var flexibla i våra intervjuer gav 

möjligheten till många spännande infallsvinklar samtidigt som respondenten gavs mer 

utrymme att beskriva och känna. De intervjuerna vi höll blev också avslappnade och öppna 
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vilket vi tror kan bero på att vi valde semistrukturerade intervjuer. Hade vi inte haft en grund 

att utgå ifrån, i form av en förberedd intervjuguide tror vi att samtalen hade blivit för öppna 

och vi hade inte kommit tillräckligt nära problemet, eller om vi hade haft redan givna frågor i 

en given ordning hade samtalet förmodligen inte gett oss nya infallsvinklar.  

 

Vi valde att genomföra alla intervjuer fysiskt med respondenterna för att vi på det sättet 

kunde få ännu djupare förståelse för svaren. Detta genom att exempelvis tolka och analysera 

kroppsspråk samt att göra respondenten mer bekväm i situationen, med förhoppning att få 

mer uttömmande svar. Nackdelen med detta metodval var att det var mer tidskrävande då vi 

geografiskt höll dem på olika platser. Genom att träffa alla respondenter fysiskt är vi säkra på 

att vi fick ut så mycket som möjligt utav intervjuerna samt att det blev lättare för oss att tolka 

svaren på detta sätt. Ett möjligt alternativ hade varit att hålla intervjuerna på telefon, men vi 

ansåg att den extra tid fysiska intervjuer skulle ta skulle ge oss ett större mervärde för 

rapportens kvalitet. Dessutom fick vi inblick i arbetsmiljön som mäklarna arbetar i då många 

av intervjuerna hölls på företagens kontor, vilket vi tror ökade vår förståelse kring yrket samt 

respektive organisation.  

 

De respondenter som medverkade i vår studie kom att representera olika delar av branschen. 

Vi har fått både respondenter i ledningsbefattningar, nyexaminerade mäklare, egenföretagare 

och erfarna anställda mäklare. Detta har gett oss ett brett perspektiv av hur branschen 

uppfattar olika fenomen som vi studerat samt har det gett oss bredare möjligheter för 

analyser.  

 

Alla intervjuer spelades in för att underlätta arbetet i efterhand och kunna gå tillbaka och 

lyssna på exakt hur respondenterna uttryckte sig. Detta skapade också större möjligheter för 

oss att hänga med i samtalet och ställa följdfrågor. Alla inspelningar hanterades varsamt 

under sammanställningen av data för att garantera att tredje person inte fick åtkomst till 

dessa.  
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3.5.1 Intervjuguide  

Innan vi höll intervjuerna fick alla respondenter en intervjuguide ett par dagar innan 

intervjun. På detta sätt kunde personen i fråga förbereda sig på ämnet samtidigt som frågorna 

som skulle ställas inte framgick i guiden. Vi valde att inte delge frågorna innan då vi tror att 

det hade kunnat få respondenten att fundera och förbereda svaren. Detta i sin tur hade kunnat 

skapa ett mindre trovärdigt resultat. Intervjuguiden talade även om för respondenten att 

rapporten skulle publiceras offentligt och riktlinjerna som gällde när personen ställde upp på 

intervjun. Anledningen till detta var för att minska risken för missförstånd och för att vi 

skulle vara säkra på att alla respondenter var införstådda med hur processen skulle gå till.  

3.5.2 Anonymitet  

Vid utförandet av intervjuerna gav vi alla respondenter möjligheten att få vara anonyma. 

Detta för att öka möjligheten till information och förståelse till rapporten. Genom att låta 

valmöjligheten finnas för respondenten att vara anonyma minimerar vi risken för dem att 

känna sig begränsade i vad de valde att berätta i intervjun. En av våra respondenter valde 

efter den utförda intervjun att vara anonym och kommer genom vår rapport ha ett annat namn 

än hens riktiga. Vi har även valt och inte namnge arbetsplatsen för att försäkra oss om att det 

inte på något sätt går att härleda personen i fråga. 

3.6 Pilotstudie   

Innan vi genomförde ordinarie intervjuer gjorde vi en pilotstudie på en anställd mäklare på en 

firma i Malmö. Denna intervju blev inte en del av resultatet utan syftet var att undersöka hur 

frågorna uppfattades och vad som kunde bli tydligare. På detta viset kunde vi också få en 

uppfattning ungefär hur respondenterna kommer att svara och vilka frågor som var mer 

uttömmande än andra. Hade vi inte valt att göra en pilotintervju hade vår första intervju 

sannolikt blivit grunden till förändringarna vi gjorde efter vår pilotintervju. Risken med det 

hade varit att vi inte hade fått ut lika mycket av den intervjun, och med tanke på antalet 

intervjuer vi gjorde hade resultatet kunnat förändras.  
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3.7 Förförståelse  

Vi har under 2,5 års tid studerat företagsekonomiska ämnen och har kommit i kontakt med 

ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, organisation och ledarskap vid flertalet tillfällen 

tidigare. Vårt fördjupningsämne har varit ekonomistyrning vilket har gett oss goda 

grundkunskaper kring ämnet vilket också har varit en stor del till val av ämne och problem. 

När det gäller försäljning och arbete med provision har vi båda erfarenhet av detta tidigare 

och kan relatera till det, som en anställd som har arbetat med provision.  Ingen av oss har 

arbetat i mäklarbranschen men vi har anhöriga som har arbetat i branschen under en längre 

tid och på det sättet har vi haft en grundlig förkunskap om yrket. Detta sammantaget innebär 

att vi kring det företagsekonomiska ämnet har bra förkunskaper, mäklarbranschen och 

fenomenet vi valt att studera har vi dock grundlig förståelse för.   

3.8 Validitet och reliabilitet  

Vid kvalitativa studier sammanflätas begreppen validitet och reliabilitet i så stor utsträckning 

att forskare vid en kvalitativ studie sällan använder sig av begreppet reliabilitet (Patel och 

Davidson, 2011). 

3.8.1 Validitet  

Validitet handlar om hur och vida forskaren lyckats studera det den ville studera (Alvehus, 

2013). Hög validitet är något forskaren i så stor utsträckning som möjligt ska eftersträva 

under arbetsprocessen och kommer tala för hur tillförlitlig studien är. Patel och Davidsson 

(2011)  förklarar även att i en kvalitativ studie syftar validitet på hela forskningsprocessen 

och inte enbart datainsamlingen som det gör vid en kvantitativ studie. Vid datainsamlingen i 

en kvalitativ studie menar Patel och Davidsson (2011) att hög validitet handlar om att 

forskaren lyckas skapa så goda underlag som möjligt för trovärdigheten. För att få så hög 

validitet av sin studie som möjligt beskrivs begreppet triangulering, att skapa datainsamling 

på olika sätt, exempelvis intervjuer, dokument, observationer och dagböcker. Vidare redogör 

Pate och Davidsson (2011) att triangulering även kan ske teoretiskt vid analys av den 

kvalitativa informationen. Genom att använda olika teoretiska perspektiv förklara och relatera 

det studerade fenomenet, skapar också underlag för mångfald i tolkningen.  
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Vi har under forskningsprocessen valt och använda oss av en passande teoretisk referensram 

för att på ett tillförlitligt sätt kunna relatera till ekonomistyrningen i företagen vi valt att 

studera. För att skapa så hög validitet som möjligt har vi som ovan nämnt genomfört en 

pilotintervju innan vi började med intervjuerna som skapade vår empiri. Resultatet av detta 

var att vi reducerade risken för att behöva ställa om frågor till samma respondent flera 

gånger. För att ytterligare försäkra oss om att få så hög validitet som möjligt gick vi igenom 

frågorna som låg till grund för intervjuerna grundligt samt försökte förbereda relevanta 

följdfrågor. Under intervjuernas gång valde vi också att analysera och utvärdera frågorna, 

vilket ledde till ett fåtal korrigeringar för att komma så nära problemet som möjligt i 

nästkommande intervju.  Nackdelen med detta var att varje respondent inte fick identiska 

frågor men och andra sidan är det en del av att utföra semistrukturerade intervjuer.  

 

Vid analysen av vår kvalitativa data använde vi oss av passande teori som i sin tur kunde ge 

olika infallsvinklar på fenomenet och även detta ökar validiteten för studien.  

3.9 Metodkritik 

Vid urvalet och kontakten med företagen som medverkade i studien skapade vi oss ingen 

förkunskap vad gällde vilket belöningssystem som existerade i respektive verksamhet. Det 

gjorde att vi innan intervjuerna inte kunde förbereda oss, dessutom kunde inte urvalet göras 

utifrån vetskapen vilket som var det rådande huvudsakliga belöningssystemet. Under arbetets 

gång framkom det att ett företag inte arbetade med provision som grund för lönerna, vilket 

och andra sidan skapade ett helt nytt perspektiv på studien.  

 

En annan faktor att ta i beaktning är att de vi intervjuat i ledningspositioner sannolikt är 

restriktiva med vad de delger. Det anser vi beror på två huvudorsaker, det ena handlar om att 

företagen är namngivna i studien och att ledningen inte vill avslöja allt för mycket om det 

interna arbetet på grund av konkurrensen. Den andra anledningen är att ledningen i respektive 

företag inte vill delge allt för mycket information som kan tolkas negativt då varumärket 

kommer att offentliggöras och att det då finns risk för negativa konsekvenser. Därför bör 

läsaren ha det i beaktande vid läsandet av resultaten då resultatet sannolikt sett annorlunda ut 
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om alla företagen var anonyma eller om vi hade fått anställdas anonyma personliga åsikter. 

Vi upplevde dock att fördelarna var större med att förespråka att samtliga företag inte skulle 

anonymiseras, och det gjorde att enbart en respondent valde att vara anonym i studien.  

 

Vårt mål var att lyckas få både ledningens och anställdas mening från respektive företag för 

att få en så bred och neutral bild som möjligt. Detta lyckades vi tyvärr inte med mer än på 

Pontuz Löfgren AB, vilket gör att vi bara fått ett perspektiv från de andra företagen. 

Medveten kring detta har dock tagits i beaktning vid analysen av resultatet. Sannolikt hade 

resultatet sett annorlunda ut om vi hade lyckats få både ledning och medarbetarperspektivet 

hos samtliga företag. Tidsbrist var anledningen till detta i samtliga fall och hade eventuellt 

kunnat undvikas om vi hade varit ute i bättre tid och även ställt det som krav för att medverka 

i studien.  

 

Då vi valde och göra semistrukturerade intervjuer kom respondenternas svar att skilja sig 

något. En del intervjuer blev mer djupgående kring vissa ämnen som andra inte berörde i 

samma utsträckning. Detta har lett till att vissa av respondenterna med tillhörande företag 

berörs mer än andra, i delar av presentationen av den empiriska datan. Hade vi valt och göra 

strukturerade intervjuer med identiska frågor till respektive respondent hade resultatet sett 

annorlunda ut. Sannolikt hade respondenterna fått lika stort utrymme och redogöra för 

respektive fråga, vilket hade lett till att fördelningen mellan företagen i den empiriska datan 

hade varit mer jämna. Dock anser vi att fördelen med att låta intervjuerna bli mer öppna 

samtal var övervägande och skapade en större dimension för rapporten.  

 

Den geografiska spridningen när det gäller företagen som har medverkat i studien är 

begränsat till södra Sverige vilket gör att resultatet inte går att hänföra i ett större perspektiv 

än så. Vi menar dock att resultatet ändå kan ge generella slutsatser då mäklaryrket inte skiljer 

sig, dock kan marknaderna sannolikt förändra perspektivet när det gäller provision.   
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4. Empiri 
Detta kapitel bygger på intervjuer som genomförts med sex respondenter på fem olika 
mäklarfirmor i södra Sverige. Intervjuerna gjordes alla fysiskt i ett semistrukturerat format, 
vilket innebar att samtalen var öppna och alla respondenter inte fick identiska frågor. 
Kapitlet inleds med en presentation av varje respondent och en kort beskrivning om företaget 
denne är verksam i. Det empiriska materialet presenteras sedan indelat utifrån samma 
utgångspunkt som den teoretiska referensramen: belöningssystem, andra styrmedel och 
motivation. 

_____________________________________________________________________ 

Intervjuer:  

 

Hammarström, Johan- Ägare och VD för Fastighetsmäklare Bergstrand. Företaget har ett 

kontor i Växjö med 3 anställda förutom Hammarström själv, två mäklare och en fotograf. 

Företaget startade 1992 och har alltid arbetat på marknaden i och runt om Växjö. Intervjun 

hölls i Växjö den 8 december 2016.   

 

Linde, Johan- VD på Våningen & Villan, en mäklarfirma verksam i Skåne med sju kontor 

och 65 anställda. Har tidigare verkat som anställd men var en av grundarna till Våningen & 

Villan 1998. Intervjun hölls i Malmö den 2 december 2016.  

 

Frändevi, Mitzi- Villamäklare som driver sin egen firma och är huvudsakligen verksam i 

södra Skåne. Har tidigare varit anställd på Håkan Sköld och Mäklarhuset i Malmö. Intervjun 

hölls i Malmö den 1 december 2016. 

 

Nilsson, Eva - Tog examen för ca 1.5 år sedan och har tidigare varit anställd på en 

mäklarfirma verksam i Malmö. Nyanställd på en av de största mäklarfirmorna i Sverige, 

sedan cirka 1 månad tillbaka. Intervjun hölls i Malmö den 2 december 2016.  
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Rosenlund, Mattias - Delägare på Pontuz Löfgren, en mäklarfirma verksam i Kalmar med ett 

kontor och 15 anställda. Företaget grundades 1994 av Göran Johansson och Pontuz Löfgren. 

Mattias började arbeta på Pontuz Löfgren 1998, och har sedan 2004 varit delägare i företaget. 

Tidigare anställning har han på Sparbankens Fastighetsbyrå (idag Fastighetsbyrån). Intervjun 

hölls i Kalmar den 7 december 2016 

 

Gustafsson, Henrik - Anställd mäklare på Pontuz Löfgren sedan 2007. Har tidigare varit 

anställd på Fastighetsbyrån. Intervjun hölls i Kalmar den 7 december 2016 
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4.1 Belöningssystem 

4.1.1 Provision 

Mäklarens arvode för försäljningen av ett objekt består enligt Frändevi oftast av en 

procentuell ersättning på försäljningspriset eller ett förutbestämt fast arvode. Det intjänande 

arvodet blir sedan basen för provisionen som i sin tur blir mäklarens lön. Vidare förklarar 

Frändevi att många mäklarfirmor har en så kallad trappa för provisionen, vilken bygger på att 

vid x antal kronor i intjänat arvode ökar procentsatsen för provisionen. Exempelvis om 

mäklaren har ett intjänat arvode på 100.000 kr får denna 25% i provision men om mäklaren 

skulle sålt för 200.000 kr blir procentsatsen istället 27 %. Linde bekräftar detta och berättar 

att trappan blir ett sätt att belöna mäklare som lyckas sälja mer samtidigt som det kommer att 

skapa motivation. Det kan enligt Hammarström ses som omänskligt att enbart arbeta på 

provision och tycker att det är bra om det ges någon form av trygghet i lönesystemet för 

mäklare.  

4.1.2 Garantilön 

Förr arbetade nästintill alla mäklare enligt Linde med enbart provision som bas för lönen 

jämfört med det idag då det förekommer att mäklaren har en garantilön. Garantilön fungerar 

som en garanti som den anställde kan vara säker på att denne får utbetald varje månad även 

om provisionen når upp till garantilönen förklarar Frändevi. Vidare betonar Frändevi dock att 

garantilönen ofta är avräkningsbar mot månader där mäklaren i fråga med sin provision har 

kommit över garantilönen och att den dessutom inte går att ses som en grundlön. Mäklaren 

som har en garantilön på 25.000 kr i månaden och en månad har tjänat in en provision på 

30.000 kr får inte 55.000 kr i lön utan enbart de 30.000 kr. Däremot om mäklaren har en 

intjänad provision på 20.000 kr har denne rätt till 25.000 kr i lön tack vare garantilön. 

Frändevi poängterar dock att mäklarfirman i många fall har rätt att räkna av de resterande 

5000 kr som de betalat ut på månader då mäklaren kommer över sin garantilön. Detta görs 

dessutom oftast per år vilket innebär att om en mäklare har ett högt intjänat arvode en månad 

men inte vet hur det går resterande månader sparar den sannolikt hellre in lönen tills det ska 

räknas av i slutet av året. Frändevi förklarar det och benämner det som en typ av bokslut, där 

alla årets månader vägs in och jämförs med garantilönen. Nackdelen med att göra detta per år 
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menar Frändevi handlar om att det oavsett om det går bra en månad skapar en osäkerhet och 

mäklaren kan sällan med gott samvete plocka ut hela sin intjänade provision.  

 

Mäklare arbetar med olika förutsättningar när det gäller provision och lön berättar Nilsson.  

Däremot menar Nilsson att det oftast inte skiljer sig speciellt mycket från de olika firmorna 

och förtydligar att det beror på vad mäklaren förhandlat fram. Garantilön är något som ofta 

förekommer vid nyanställning som mäklare och fungerar som en trygghet innan den anställde 

kommit in i arbetet berättar Frändevi. Line menar också att det är viktigt och skapa den 

tryggheten för en nyanställd och att det senare inte kommer spela någon roll med 

garantilönen då förhoppningen är att mäklaren ska komma över denna efter uppstartsfasen. 

Enligt Nilsson är garantilönen en trygghet och skapar möjlighet för en nyanställd att arbeta 

sig uppåt i början av sin karriär. 

 

Fastighetsmäklare Bergstrand arbetar med en mindre fast lön som en del och sen har de 

anställda mäklarna en provisionsdel, förklarar Hammarström. De kombinerar alltså en mindre 

fast lön med en provisionsdel för att behålla tryggheten samtidigt som det ska finnas ett 

individuellt incitament. Hammarström förklarar att konkurrensen i branschen är stor och att 

det är tillräckligt och oroa sig för det som anställd och att anledningen till den fasta lönen är 

för att mäklarna inte ska oroa sig för mycket över sin personliga ekonomi. Det är viktigare att 

mäklarna får fokusera på försäljningen utan att behöva vara orolig att lönen ska vara 0 kr en 

månad. De anställda kommer enligt Hammarström göra ett bättre jobb när de känner sig 

trygga i sin anställning även om det blir företaget som tar risken när de betalar ut fasta löner. 

Samtidigt förklarar Hammarström att han är övertygad om att provisionen har en stor 

inverkan på motivationen. Vidare beskriver Hammarström att han tror att det finns en risk för 

någon som arbetat med provision under längre tid och sedan får en fast lön, tappar en del av 

sin motivation. Detta förklarar Hammarström utifrån egen erfarenhet då de på 

Fastighetsmäklare Bergstrand under har åren provat på olika uppbyggnader av 

belöningssystemet. De har både arbetat med enbart provision, fast lön samt en kombination 

av dessa.  
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4.1.3 Att arbeta med fast lön 

De nio mäklarna som arbetar på Pontuz Löfgren arbetar alla med en fast lön som grund 

berättar Gustafsson. Utöver den fasta lönen berättar Rosenlund att det på företaget också 

finns utarbetade bonussystem som baseras på omsättningen. Gustafsson tror inte det är många 

chefer i branschen som kan ha nio anställda mäklare med en fast lön och ändå få dem och 

prestera så bra som de gör hos Pontuz Löfgren. Syftet med den fasta lönen är att skapa 

trygghet, som i sin tur gör att medarbetarna vågar. Risken ligger hos ägarna, som oavsett hur 

bra eller dåligt mäklaren säljer måste betala ut samma lön. Det har dock inte varit något 

problem enligt Rosenlund, som alltid sett goda resultat hos de nya på företaget.    

 

“En trygg mäklare är en bra mäklare” - Rosenlund, Mattias - 2016 

 

Om de anställda på Pontuz Löfgren istället enbart hade arbetat med provision som grund till 

lönen tror Gustafsson inte att sammanhållningen hade varit lika bra. Däremot förklarar 

Gustafsson att han skulle vara öppen för att arbeta med provision men att det finns så mycket 

andra fördelar med att arbeta med fast lön som gör att han trivs bra med det. 

Sammanhållningen på företaget menar Gustafsson är den största fördelen, att de internt i 

företaget kan prata öppet om varje kund och att det inte finns någon konkurrens.  

 

När det gäller att använda sig av olika lönesystem, exempelvis enbart fast lön eller bara 

provision menar Hammarström att han oavsett skulle se till att den slutliga lönen kommer 

vara densamma oavsett vilket system företaget använder sig av. Tjänar mäklaren in ett arvode 

på 100.000 kr bör lönen till mäklaren med enbart provision vara densamma som om mäklaren 

hade haft provision och fast lön. Hammarström menar att det i denna situation istället handlar 

om vilken risk företaget väljer att ta i förhållande till trygghetskänslan hos medarbetaren.  

4.1.4 Bonussystem  

De anställda på Pontuz Löfgren har utöver den fasta lönen en bonus om de anställda 

individuellt klarar redan givna mål berättar Gustafsson. Rosenlund förklarar att företaget 

utöver det individuella bonussystemet har gemensamma mål för hela företaget som i sin tur 

genererar gemensamma bonusar. Detta görs på årsbasis och Gustafsson förklarar att det på 
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andra mäklarfirmor kan se annorlunda ut när det gäller detta, vissa arbetar månadsvis andra 

kvartalsvis. Fördelen med att ha ett bonussystem som löper per år är att de anställda inte för 

lätt ger upp sina mål vilket är lättare om ett företag arbetar månadsvis. Att arbeta månadsvis 

menar Gustafsson skapar en känsla av att det finns en månad efter som skapar fler 

möjligheter att lyckas få bonus, och gör att anställda lättare ger upp målen för en månad då de 

inte presterat lika bra.  

 

De administrativt anställda på Pontuz Löfgren har även dem rätt till bonus om företaget 

uppnår vissa nivåer av intjänat arvode berättar Gustafsson. Detta har företaget valt att göra 

för att de har stort ansvar i allt arbete runt omkring försäljningen av objekten, exempelvis 

förberedelser inför visningar eller kontraktsskrivning, vilket är en stor del av affärerna. 

Vidare beskriver Gustafsson att detta även leder till att de administrativt sporrar mäklarna i 

firman att göra bättre ifrån sig. För att undvika orättvisor och känslan av otrygghet när 

ledningen på Pontuz Löfgren anställer nya individer arbetar nyanställda med ren fast lön i sex 

månader. Detta förklarar Rosenlund och förtydligar att de inte heller blir en del av 

bonussystemet då de inte ska ta del av de andra anställdas prestationer. Dessutom ses det 

första halvåret som en inskolningsfas i företaget där ledningen vill undvika osäkerhet och 

otrygghet hos den anställde.  

 

För att öka prestationerna och motivationen ytterligare hos de som arbetar på 

Fastighetsmäklare Bergstrand berättar Hammarström att de ibland har mindre bonusar för 

vissa givna försäljningsmål under året. Detta menar Hammarström dels får de anställda att bli 

mer sporrade samt att det kan ses som något som bidrar till organisationen. Dessa typer av 

bonusar är i dagsläget gemensamma för hela kontoret men Hammarström förklarar att detta 

har sett annorlunda ut tidigare, då det även fanns individuella bonusar. På Pontuz Löfgren 

arbetar de med mindre bonusar för att öka försäljningen vissa månader, berättar Rosenlund. 

Mindre bonusar som exempelvis resor är inget som egentligen motiverar Gustafsson. 

Däremot tror Gustafsson att det kan bero på vart han befinner sig i livet och att andra 

sannolikt kan bli mer motiverade och presterar bättre när de vet att det finns en bonus vid 

genomförandet av ett givet mål. 
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Om de anställda på Våningen & Villan uppnår vissa givna försäljningsmål existerar olika 

typer av bonussystem som belönar medarbetare med icke-monetära belöningar såsom 

exempelvis resor, berättar Linde. Ett konkret exempel som Linde redogör för är att de ofta 

har säljtävlingar under sommarmånaderna för att få verksamheten att vara igång över 

sommaren också, vilket alltid brukar ge bra resultat. Samtidigt betonar Linde att 

arbetsgivaren inte alltid kan mäta prestationer i försäljning.  

4.1.5 Intern konkurrens  

Provisionen hämmar den kollegiala känslan menar Frändevi, då det lätt skapas intern 

konkurrens inom mäklarfirmorna. Vidare förtydligar Frändevi att när det finns begränsat 

antal objekt på marknaden och mäklarnas lön bygger på provision kommer det att skapas 

konkurrens. Då lönen är grundläggande för en persons arbete och ett objekt kan vara 

avgörande för den månadens lön finns det risk för att det skapas friktion mellan de anställda. 

Däremot håller inte Nilsson med om detta och förklarar att hon aldrig stött på det problemet 

dels för att sammanhållningen i företaget inte tillåter att det bildas intern konkurrens men 

också för att administrationen delar ut kundmöten där inte en specifik mäklare efterfrågas. På 

liknande sätt förklarar Linde att de på Våningen & Villan arbetar med kundmöten. Ledningen 

kommer att dela ut dessa kundmöten efter mäklarens egenskaper och arbetsbelastning. På 

detta sättet skapas inte den interna konkurrensen mellan mäklare inom företaget.  

 

Då Pontuz Löfgren inte arbetar med provision som grund för lönen och dessutom har 

gemensamma bonussystem så existerar inte någon intern konkurrens, berättar Gustafsson. De 

arbetar som ett team och har inga problem att ge ifrån sig objekt om en annan mäklare är mer 

lämpad eller om någon har för mycket att göra. Då branschen oftast består av 

tävlingsmänniskor menar Rosenlund att det oavsett alltid kommer finnas en intern 

konkurrens, men inte på det sättet som det hade gjort ifall de anställda hade jobbat på ren 

provision. Vidare berättar Rosenlund att företaget inte har påverkats negativt av någon intern 

konkurrens. Han förtydligar att deras provisionssystem ska förhindra intern konkurrens. De 

anställda på Pontuz Löfgren ska enligt Rosenlund inte behöva känna av lika stor intern 
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konkurrens då han anser att den är tillräcklig utanför bolaget, och förtydligar att den fasta 

lönen bidrar till detta.  

 

Att de på Fastighetsmäklare Bergstrand inte upplever någon intern konkurrens tror 

Hammarström beror på att han fördelar ut objekten som kommer in till företaget om de inte 

efterfrågar en specifik mäklare. Anledningen till detta enligt Hammarström är för att se till 

och göra en jämn arbetsfördelning eller kunna styra om någon har speciell kompetens för ett 

specifikt objekt. 

4.2 Andra styrmedel 

4.2.1 Budget  

Pontuz Löfgren arbetar enligt Rosenlund efter att sätta en gemensam budget mellan ledning 

och medarbetare, där mäklarna får chans att lyfta sina egna mål för hur mycket de beräknas 

sälja under året. Ledningen tar målen i beaktning och jobbar vidare för att sätta den slutgiltiga 

budgeten och formulerar tillsammans ihop målen som företaget ska ha för året. Budgeten och 

belöningssystem är kopplade med varandra, mäklarna vet exakt vad de finns för mål och när 

den individuella bonusen kickar in. Ledningen jobbar enligt Rosenlund med kontinuerlig 

kontroll över hur företaget ligger till och vad som är på gång genom att jobba med 

uppföljning av resultat två dagar i veckan. Vidare berättar Rosenlund att de jobbar med 

kvartalsmål och halvårsmål. Gustafsson förtydligar att alla anställda har tydliga budgetar för 

hur de ska prestera under året och de har insikt i varandras budgetar, och får även ta del av 

företagets långsiktiga planer för flera år framöver.  

 

Våningen & Villan bygger enligt Linde upp sin budget utifrån individuella mål kombinerat 

med vad företaget vill prestera under året. Budgeten är även den kopplad till deras 

belöningssystem. Ledningen beaktar de individuella målen som mäklaren själv har satt upp, 

samtidigt som de jämför med föregående års försäljning för hela företaget, där de kollar på 

konjunktur och tar fram prognoser för tidigare år. Varje kontor sätter upp sina egna mål och 

budget, men Linde förtydligar att det finns en gemensam budget för vad företaget ska klara 

av under året. Både de individuella, kontors samt den övergripande budgeten kommer att 
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följas upp och jämföras. Anställda och kontorschefer samt ledning kan kontinuerlig gå in och 

följa budgetarna och hur respektive kontor ligger till i förhållande till de uppsatta målen. 

Dessutom blir detta ett redskap för ledningen och följa upp hela verksamheten nedbrutet i 

olika nivåer.  

 

På mäklarfirman som Nilsson arbetar hos får de göra en egen budgetplan, där de sätter upp 

mål och förväntningar för året. Tillsammans med en teamledare går varje mäklare enskilt 

igenom målen. Vidare förklarar Nilsson att korrigering sker ifall målen skulle vara för högt 

eller lågt satta. Varje månad gör mäklaren och teamledaren en uppföljning där de går igenom 

siffrorna, även här kan det ske ändringar beroende på hur det har gått under perioden. Nilsson 

förtydligar att de inte har så bra koll på den genomgående budgeten för hela företaget, utan 

att mäklarna mest håller koll på sina egna budgetar. På Fastighetsmäklare Bergstrand 

förtydligar Hammarström att mäklarna tillsammans med ledningen, i detta fallet 

Hammarström jobbar med enskilda försäljningsmål. Mäklarna är inte delaktiga i själva 

utformandet av budgeten. Däremot kan de sätta upp gemensamma målsättningar för vad de 

på företaget ska klara av som i sin tur leder till den gemensamma bonusen. 

4.2.2 Kontrollsystem  

På Pontuz Löfgren gör de uppföljning av alla köpare och säljare som en kvalitetskontroll på 

arbetet som utförs av mäklarna berättar Gustafsson. De har en kundvårdsgrupp på företaget 

som arbetar med att ringa upp alla involverade kunder, som får svara på ett tiotal frågor om 

hur de har upplevt mäklarens arbete. Den information analyseras sedan och det går att 

använda den som både feedback till de anställda men också som goda exempel på 

veckomötena, berättar Gustafsson.   

 

På Våningen & Villan arbetar de också med tydlig uppföljning när det gäller sina kunder, 

både säljare och köpare förklarar Linde. Denna informationen analyseras och används både 

för att ge de anställda feedback men också för att ta lärdom av olika arbetssätt som funkar bra 

eller mindre bra. Får en anställd på företaget en väldigt bra feedback berättar Linde att de 

ibland uppmärksammar detta på veckomötena för att ge den anställde en extra eloge.  
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På mäklarfirman som Nilsson arbetar hos, arbetar de med kunduppföljning genom att 

frågeformulär skickas ut till alla kunder. Responsen på dessa frågor sammanställs sedan och 

skickas ut till respektive ansvarig mäklare som kan gå igenom feedbacken. Feedbacken de får 

berättar Nilsson självklart kan skapa motivation men att hon personligen inte ser allt för 

allvarligt på kommentarerna hon får. Vidare poängterar Nilsson att för att lyckas som mäklare 

är nöjda kunder viktigt för vidare affärer, vilket gör att arbetet självklart måste innehålla god 

kundservice.  

 

Kunduppföljning är inget som Fastighetsmäklare Bergstrand arbetar med i dagsläget men 

Hammarström berättar att det är något som han har tänkt på och sannolikt kommer att 

implementera i framtiden.  

 

De anställda på Fastighetsmäklare Bergstrand har flexibla arbetstider i den bemärkelsen att 

med tanke på att provisionen och viljan hos de anställda att tjäna pengar, inte skapar 

anledning att styra de anställdas tider, förklarar Hammarström. Däremot understryker 

Hammarström att han försöker se till att de anställda inte arbetar sju dagar i veckan utan att 

om de har arbetat helg tar en dag ledigt i veckan eller går tidigare från arbetet. Annars menar 

Hammarström att det är lätt att de anställda arbetar för mycket och glömmer bort sitt privatliv 

då yrket för många också är en livsstil.  

 

På Våningen & Villan förklarar Linde att arbetstiderna är förhållandevis flexibla men att det 

förväntas att de anställda ska arbeta 40 timmar i veckan. Samtidigt beskriver Linde att det 

inte går att komma in vid 11:00 varje dag utan att ledningen då ofta kommenterar detta, Linde 

understryker dock att detta sällan är ett problem på företaget. Rosenlund understryker att det 

är 40 timmar i veckan som gäller, men att det ofta som mäklare blir fler timmar än så.  

 

Arbetstiderna som mäklare är väldigt varierande menar Nilsson och poängterar att det ibland 

kan röra sig om 60-80 timmar per vecka. Dessutom menar Nilsson att det är självklart för en 

mäklare att arbeta sina timmar då ofta provisionen avspeglar sig i antalet arbetade timmar.  
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För att kunden ska få samma upplevelse oavsett vilken mäklare de väljer att anlita på 

mäklarfirman Nilsson arbetar på berättar hon att de har tydliga ramar för hur de ska arbeta. 

Detta underlättar även arbetet för mäklaren själv och skapar en struktur som gör processen 

lättare vid exempel upprättande av objektsbeskrivningar och kontraktskrivande menar 

Nilsson. Det finns otroligt mycket regler, lagar och restriktioner vid arbetet som mäklare och 

därför har ledningen hos Pontuz Löfgren upprättat tydliga riktlinjer och processer för hur 

arbetet ska gå till, berättar Rosenlund. Dessutom gör de kontinuerliga kontroller i dokument 

och mappar för att se till att allt är gjort på rätt sätt så att de kan försäkra sig på att allt görs 

hand i hand med de lagar och regler som existerar.  

 

De anställda på Våningen & Villan förses med tydliga dokument för hur arbetet ska gå till 

och hur arbetsprocessen ska utföras, berättar Linde. Nyanställda får 14 dagars utbildning där 

ledningen går igenom processer, dokument och arbetssätt. Vidare förklarar Linde att detta är 

något som de anställda sedan lär sig men att det till en början blir ett arbetsverktyg som 

försäkrar företagets arbete. Detta menar Linde leder till att de anställda kan prestera bättre då 

de kan vara helt säkra på att de vet hur de ska göra i arbetsprocesserna. Dessutom skapar 

detta kontroll över att kunden känner att de får samma känsla oavsett vilken mäklare de väljer 

på företaget, Linde betonar detta som viktigt och att det inte hade gått och ha en så stor 

mäklarfirma om inte de anställda arbetade på samma sätt.  

 

Ansvaret för att arbetet som mäklaren utför är inom ramen för de lagar och regler som finns 

förklarar Frändevi ligger hos den enskilde mäklaren. Mäklarfirmorna kommer inte ställas 

som ansvariga om någon anställd har brutit mot någon befintlig regel, berättar Frändevi. 

Däremot menar Nilsson att hon känner sig trygg och vet att hennes arbetsgivare hjälper till i 

en eventuell rättsprocess eller om ett misstag skulle begåtts. Vidare förklarar Rosenlund att 

nyanställda får gå igenom policys, dokument och arbetssätt redan från början. Mäklare som 

är nya i branschen får även börja jobba med administrationen, så att de ska lära sig den biten 

innan de börjar mäkla på riktigt.  
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4.2.3 Företagskultur 

På Våningen & Villan hälsar alla anställda alltid på varandra, det finns frukost varje morgon, 

det erbjuds fika och mäklaren får support i form av olika interna tjänster berättar Linde.  

En annan viktig aspekt som Linde redogör för är att de inom deras organisation finns ett 

frivilligbeteende, att anställda själva vill förbättras och bli utvärderade. Frivilligbeteendet i 

organisationen menar Linde är tecken på sund företagskultur samt att det blir ett tecken på att 

medarbetaren mår bra.  

 

“Mår medarbetaren bra mår vi bra i vårt jobb” - Linde, Johan, 2016 

 

Företagskulturen är otroligt viktig och är något som kommer att synas i resultatet menar 

Linde och förklarar också att ledningen aktivt arbetar med detta på Våningen & Villan.  

En av anledningarna till varför Gustafsson ville börja arbeta på Pontuz Löfgren handlade om 

att det syntes att det var en otrolig sammanhållning, ett vinnande team med bra resultat och 

stor framgång i Kalmar. Att företagskulturen på Pontuz Löfgren är viktigt för organisationen 

är något Rosenlund understryker och tillägger även att arbetsmiljön på företaget är fantastisk.  

 

På Fastighetsmäklare Bergstrand har sättet de arbetar på skapats med tiden och att de 

tillsammans på företaget skapat det, förklarar Hammarström. Vidare förklarar Hammarström 

att i och med företagets storlek har riktlinjerna formats genom att de anställdas personliga sätt 

och arbeta på sammansvetsas med gruppens. Hammarström har ingen avsikt att kontrollera 

att det utförs på ett visst sätt utan är övertygad om att det gör det och att skulle arbetssättet 

förändras så görs det av gruppen. Det är viktigt för Hammarström att kunden upplever samma 

arbetssätt vid försäljningen av ett objekt men att den anställde gärna få ha sin personliga tvist 

på det.  

4.3 Motivation   

Systemet för provision som existerar i mäklarbranschen menar Linde är avgörande. Vidare 

förklarar han att provision skapar en möjlighet att tjäna en hyfsat bra lön utan att behöva sälja 

jättemycket. Du går inte in i mäklarbranschen om det inte finns ett driv att sälja, tävla och 
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tjäna pengar, menar Nilsson och Gustafsson. Vidare förklarar dem att provisionen är något 

som sporrar och motiverar mäklare i sitt arbete.  

 

“ Provisionen är den största motorn i branschen” - Linde, Johan, 2016 

 

Linde förklarar att han tror att provisionen kommer att sporra medarbetaren att göra bättre 

ifrån sig och att det inte krävs så många affärer för att som mäklare ska börja tjäna bra med 

pengar.  

 

Pontuz Löfgren, delägare och chef för företaget är enligt Gustafsson inte bara är en chef utan 

en av Sveriges främsta mäklare, detta ser Gustafsson som något väldigt positivt. Det finns 

inte så många chefer som arbetar som mäklare till 100 %, vilket enligt Gustafsson leder till 

inspiration och för honom någon att se upp till. Håkan Sköld, som var Frändevis första chef, 

gav henne den erfarenhet som hon sökte efter. Håkan hade mycket kunskap som han kunde 

lära ut, det i sig skapade motivation hos Frändevi och var en av anledningarna till varför hon 

började jobba på Håkan Sköld. Att se upp till någon på en arbetsplats och få med sig 

erfarenhet är viktigt för Nilsson. För den långsiktiga motivationen menar Nilsson att det är 

viktigt att ha medarbetaren att se upp till och kunna utbyta erfarenhet med.   

4.3.1 Mål och feedback 

Hos Pontuz Löfgren berättar Gustafsson att de har möten två gånger i veckan där alla 

anställdas objekt gås igenom för att ledningen ska kunna kontrollera de anställdas 

arbetsbörda. På detta sätt kommer ledningen också kunna veta vem som kanske är mest 

lämpad att ta på sig fler objekt eller vem som kanske inte ska ta på sig mer. Alltför att 

arbetsbördan ska fördelas så jämnt som möjligt. Detta menar Gustafsson inte hade fungerat i 

samma utsträckning om de enbart hade arbetat på provision för då hade de anställda velat ha 

så många objekt som möjligt för att maximera sin omsättning. Att hitta balansen gör också att 

företagets tjänster blir av högre kvalitet för att det inte enbart blir en instinkt att sälja så 

mycket som möjligt.  
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På Fastighetsmäklare Bergstrand förklarar Hammarström att de har möten varje vecka där de 

går igenom kunder, potentiella intag och andra praktiska bitar som måste diskuteras. Vidare 

förklarar Hammarström att dessa möten är rätt informella då de enbart är fyra totalt på 

företaget.  

 

Veckomötena på Våningen & Villan är enligt Linde centrala och det är viktigt att alla 

anställda närvarar vid dessa. Vad som tas upp på mötena menar Linde varierar men ofta går 

ledningen genom budget, intag av nya objekt, statistik av de som sålt bäst under månaden och 

eventuell annan praktisk information. Linde förklarar att det också är ett sätt för alla de 

anställda att träffas och framföra eventuella synpunkter, vilket leder till motivation. Under 

mötena kommer anställda som presterat bra att lyftas fram som goda exempel och har det 

varit några tävlingar internt så belönas dem under mötena också, berättar Linde. För Linde är 

det viktigt att ledningen lyfter fram goda prestationer istället för att klanka ner på mindre bra 

prestationer. Dessutom tror Linde att det har en positiv effekt om alla de andra anställda får 

se utmärkelser av goda prestationer. Samtidigt förklarar Linde att de inte enbart ger positiv 

feedback på mötena utan att han ofta går runt på arbetsplatsen och pratar med de anställda 

och berömmer dem dagligen. Detta tror Linde är otroligt viktigt för att de anställda ska känna 

sig sedda men det blir också ett sätt för ledningen att se till att alla på företaget mår bra.  

 

Vi har som krav att sätta 16 möten i månaden, där ledningen portionerar ut åtta stycken till 

varje mäklare berättar Nilsson. Hur kollegorna och stämningen är på arbetsplatsen kan enligt 

Nilsson spela en avgörande roll för motivationen i det dagliga arbetet. Dessutom tror Nilsson 

att möjligheten att få vara i en stor organisation med många att se upp till kan skruva upp 

drivet hos anställda. Under mötena lyfts även utmärkelser fram som månadens medarbetare 

eller vilka som ligger högst upp på listan i försäljning. Detta blir både en form av uppföljning 

och feedback enligt Nilsson. Dessutom har teamcheferna individuella möten med de anställda 

där personliga mål genomgås och uppföljning över hur det har gått. Detta är något som 

motiverar Nilsson då prestationer mäts och att mål sätts upp på individuell nivå. Att få tydliga 

mål uppsatta tror Nilsson skapar motivation och gör att de anställda kommer att prestera 

utifrån dessa, därför betonar Nilsson vikten av att ha individuella möten med sin teamchef. 
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Vidare förklarar Nilsson att hennes arbetsgivare ofta anordnar afterwork, kick-offer och andra 

möjligheter för personalen att socialisera utanför arbetet. 

4.3.2 Motivation över tid  

Att Gustafssons motivation skulle ha förändrats över tid är inget han håller med om men  

förtydligar att motivationen har gått upp och ner i perioder. Däremot förklarar han vidare att 

tryggheten med fast lön fick honom till att börja hos Pontuz Löfgren. Gustafsson valde att dra 

sig ifrån sin gamla mäklarfirma som istället jobbade med provision, och att det var tryggheten 

som delvis motiverade honom till att byta företag. Att de anställda på Fastighetsmäklare 

Bergstrands motivation har förändrats över tid är inget Hammarström har lagt märke till och 

betonar att grunden till motivation skapas av att säljandet och intjänandet av pengar. Däremot 

betonar Rosenlund att hans motivation har förändrats under sina 20 år i branschen. I ung ålder 

var Rosenlund mer fokuserad på att driva på, där han mest ville bli något och göra bra 

resultat.  

 

Att motivation förändras över tiden är något Frändevi är övertygad om, och menar att olika 

faser i livet kommer skapa olika motivationsfaktorer. När Frändevi började sin karriär var 

utveckling en stor del av motivationen och att få upp en kundkrets, för att sedan övergå till att 

provisionen motivera och senare valde Frändevi att starta eget. Branschen hade sett helt 

annorlunda när det gäller motivationsfaktorer om alla hade arbetat på fast lön, då hade 

utbildning och utveckling spelat större roll menar Frändevi. Vidare förklarar hon att det för 

många idag handlar om att försöka tjäna ihop en lön för att överleva och att utbildning och 

personlig utveckling helt och hållet bortprioriteras.  

 

Mäklarbranschen handlar mycket om att tjäna pengar, men enligt Linde motiveras inte alla av 

monetära medel, utan det kan finnas andra saker som triggar igång en till att prestera. Som 

mäklare och individ kan du ha olika saker som motiverar dig, Linde förklarar att individer har 

sina egna faser i livet och att det därför inte går att anta att alla mäklare motiveras av samma 

saker. Personer kan motiveras av olika saker under olika perioder, Linde förklarar vikten 

kring ämnet motivation, och hur pass viktigt det är att mäklare kan få olika typer av resurser 

och hjälp beroende på vad mäklaren har för behov. Våningen & Villan har enligt Linde 
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utformat en behovsanalys som speglar vad varje individ på företaget motiveras och triggas 

igång av. Ledningen måste kunna jobba med en överblick för att i det tysta se vad som 

motiverar mäklarna på Våningen & Villan, något som Linde själv jobbar mycket med.  

4.3.3 Anställd eller egenföretagare  

När du som anställd arbetar för en mäklarfirma har du rätt till en förutbestämd procentuell del 

av arvodet. Frändevi förklarar att det kan handla om att 30 % går till mäklaren jämfört med 

att 70 % går till arbetsgivaren. Argumentationen kring denna split bygger på att de 70 

procentenheterna ska täcka kostnaderna som den anställde medför samt för utnyttjande av 

bolagets rykte och tjänster. Här menar Frändevi att det skulle vara mer logiskt om spliten var 

omvänd, och att det var en av de stora anledningarna till varför hon startade eget. På det sättet 

får hon 100 % av arvodet och oftast är kostnaderna inte speciellt höga då arbetet är flexibelt 

och kostnaderna går att styra efter uppdragen. Däremot menar Nilsson att du som anställd får 

motivation av att kunna se upp till andra och sträva om att exempelvis bli bäst på den 

mäklarfirman du är anställd på.  

 

Det finns en viss trygghet i att vara anställd enligt Gustafsson och att osäkerheten med att 

starta eget är för hög. Samtidigt beror det på vart individen i fråga är i livet med familj och 

andra faktorer som kan vara avgörande. Gustafsson är dock enig om att mäklaryrket oavsett 

om du väljer och starta eget eller är anställd kommer handla om ett personligt varumärke. Att 

varje mäklare efter hand kommer vara sitt eget varumärke men att ett företags varumärke kan 

vara en trygghet att ha i ryggen.  

 

Att starta eget är en stor risk oavsett om mäklaren har arbetat upp ett eget varumärke, enligt 

Hammarström då konkurrensen i branschen är så pass stor. Dessutom är det mycket annat 

arbete som krävs av dig som egenföretagare, det administrativa, ekonomin och redovisningen 

samt sköta personalfrågor om det finns anställda.   
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras den empiriska data utifrån den teoretiska referensramen för att 
skapa den grund som krävs för att förstå studiens slutsatser. Detta avsnitt är uppdelat utifrån 
samma utgångspunkt som den teoretiska referensramen: belöningssystem, andra styrmedel 
och motivation. 

______________________________________________________________________ 

5.1 Belöningssystem  

5.1.1 Provisionen  

Att mäta prestationer är något som Nilsson och Olve (2013) redogör som komplext. Att 

arbeta med provision som belöning är generellt sätt mindre komplext då det ofta finns givna 

tydliga ekonomiska mål. Trappan som både Frändevi och Linde förklarar, skapar tydliga 

riktlinjer för hur prestationerna ska mätas. Armstrong (2015) beskriver att finansiella 

belöningar fyller olika syften där motivation är ett och att kommunicera mål både individuellt 

och för hela företaget är ett annat. Att mål kommuniceras ut direkt eller indirekt med hjälp av 

provisionen är något samtliga respondenter beskriver. Individuella budgetar och möten 

förklarar Nilsson och Linde som vanligt förekommande på deras firmor. Mäklarna får under 

mötena möjlighet att arbeta fram individuella mål samt får ta del av företagets generella mål.  

 

En problematik med belöningssystem som Nilsson och Olve (2013) tar upp är att personer 

motiveras av olika saker. Att rekrytera och locka, behålla och motivera medarbetarna är tre 

syften som Armstrong och Stephens (2005) redogör för. Dessa syften tillsammans med att 

individer motiveras av olika saker, skapar förståelse för varför provisionssystemet kan te sig 

olika från företag till företag. En del av de företag vi har varit i kontakt med arbetar enbart 

med provision andra har en kombination av fast lön och provision. Personers olika behov 

kommer locka dem till olika arbetsplatser beroende på hur belöningssystemet fungerar på de 

olika arbetsplatserna. Det går därför och anta att människors olika motivationsfaktorer också 

kommer påverka företagens uppbyggnad av belöningssystem. Belöningssystemet måste 

enligt Armstrong m.fl. (2007) både stämma överens med företagets mål och visioner 

samtidigt som det måste ta tillvara på de anställdas behov.  
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Utifrån de respondenter som arbetar med provision fick vi uppfattningen att garantilön ska 

verka som ett komplement i belöningssystemet, framförallt vid nyanställning. Garantilönen i 

sig verkar inte ha någon större funktion i förhållande till prestationen utan snarare ett sätt att 

få de anställda och känna trygghet. Tryggheten kan däremot få de anställda att stanna på 

företaget vilket är ett av syftena med belöningssystem, enligt Shields m.fl. (2015). Detta blir 

ett tydligt exempel på hur företagen bemöter sina anställdas behov samtidigt som deras mål 

ligger till grund för belöningen, att exempelvis maximera försäljningen.  

 

Däremot menar Frändevi att denna trygghet skapas tillfälligt då garantilönen måste betalas 

tillbaka under året. Det går därför också och anta att den undermedvetet kommer trigga 

prestationerna hos medarbetarna då de vet om att de måste leverera ett resultat som minst 

uppstiger till sin garantilön under året. Otryggheten som benämns som ett övergripande 

resultat av att arbeta med provision benämns både som negativt och positivt hos 

respondenterna. Dels kan otryggheten skapa motivation att prestera bättre för att lyckas tjäna 

ihop en förväntad lön samtidigt som det psykiskt kan vara påfrestande att inte veta. 

Garantilönen blir ett sätt för företagen att se till och reducera den otryggheten som bidrar till 

negativa konsekvenser utan att ta bort provisionens syfte att få ut maximal prestation utav 

sina medarbetare.  

 

När anställda inom mäklarbranschen inte motiveras av provision och monetära medel finns 

det andra faktorer som kan motivera, exempelvis sammanhållning, fast lön och bonusar för 

bra prestationer, vilket kan sammanfattas av samtliga respondenter. Vid arbetet med andra 

belöningar bortsett från provision kommer företaget behöva sätta upp tydliga prestationsmål 

då det ofta inte framgår lika tydligt vid exempelvis fast lön och bonusar.  

 

Armstrong (2015) redogör för en nackdel vid användning av resultatbaserade löner, att det 

kräver stora administrativa resurser. Detta är inte något vi har fått indikationer på under vår 

studie och är sannolikt inte en avgörande negativ konsekvens, vid provision som 

belöningssystem. Däremot är det något som bör tas i beaktning vid kostnadsberäkningen av 

belöningssystemet. Vidare redogör Armstrong (2015) för att resultatbaserade löner riskerar 
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att inte belöna andra värdefulla prestationer som inte rör försäljningsprestationerna. Denna 

utmaning är inte heller något vi har sett tendenser bland våra respondenter, men däremot har 

alla redogjort för att där finns andra belöningar utöver provisionen. Utmärkelser som 

månadens medarbetare, personen som sålt för mest och anställda som lyckats få bäst 

kundnöjdhet är några icke-finansiella belöningar som Linde, Nilsson och Gustafsson redogör 

för. Detta tyder på att företagen arbetar med att hitta andra sätt för att belöna prestationer och 

beteenden som inte uppmuntras och bekräftas av provisionen. Detta är sannolikt anledningen 

till varför ingen av respondenterna uttalat sig kring att de inte känner att övriga beteenden och 

prestationer förbises, för att det finns utarbetade mindre belöningssystem för detta redan.  

 

Belöningssystem kan stärka och bygga en organisations företagskultur, genom att bland annat 

förstärka beteendet som är nödvändigt för högpresterande resultat och att belöna beteende 

som stämmer överens med företaget mål eller kultur (Armstrong, 2010). Linde och Nilsson 

betonar båda vikten av andra belöningar bortsett från provisionen, inom företagen de arbetar 

på och att det får de anställda att prestera bättre, vilket går och anta hjälper att bygga upp 

företagskulturen.  

5.1.2 Bonussystem  

För att öka försäljningen berättar Rosenlund att mindre bonusar implementeras vissa 

månader, såsom spakvällar och resor. Under sommarmånaderna förklarar Linde att de 

använder sig av bonusar i form av exempelvis resor, för att få verksamheten att inte avstanna 

allt för mycket under de månaderna. Det görs trots att det ordinarie belöningssystemet, fast 

lön respektive provision, fungerar som vanligt. Detta är ytterligare ett tecken på att det 

huvudsakliga belöningssystemet i företagen behöver kompletteras. Enligt Nilsson och Olve 

(2013) är belöningssystemet en del av en organisations styrmix som löpande måste analyseras 

och se till att det passar resterande styrsystem. Vidare menar Nilsson och Olve (2013) att 

företaget måste ha en tydlig avsikt för användning av ett styrmedel och som i situationen 

ovan handlar det om att öka försäljningen vissa månader, vilket görs med ytterligare bonus 

till de anställda som presterar.  
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På Pontuz Löfgren arbetar de inte med provision som huvudsakligt styrmedel utan alla 

anställda har en fast lön förklarar både Rosenlund och Gustafsson. Däremot redogör båda att 

det existerar ett utarbetat bonussystem som bygger på dels gemensam försäljning för hela 

företaget samt på individuellt plan. Bonussystemet baseras precis som provisionen hade gjort 

på försäljningen och kommer därför fylla ett liknande syfte. Företaget har valt och inte basera 

lönen på provision samtidigt som att bonusen som är möjlighet till högre lön helt och hållet 

baseras på försäljningen. Det innebär att denna del av belöningssystemet kommer att fylla 

samma funktion som provisionen. Den stora skillnaden är att bonusen kommer att fördelas till 

gruppen som helhet och inte individuellt vilket sannolikt kommer stärka teamkänslan. Ett 

gemensamt belöningssystem menar vi dock kan reducera det individuella incitamentet och 

det tror vi är anledningen till varför Pontuz Löfgren väljer och komplettera den gemensamma 

bonusen med en individuell. 

5.1.3 Fast lön 

Att otryggheten minimeras tack vare de fasta lönerna är något Rosenlund och Gustafsson är 

överens om. Samtidigt går det att anta att prestationerna och i sin tur arvodet från de anställda 

måste leva upp till deras löner, om inte skulle det vara olönsamt för företaget och behålla de 

anställda. Ett företag kommer sannolikt inte betala ut en årslön som inte i sin tur genereras av 

medarbetaren i form av intjänade arvoden.  

 

Trots att varken Gustafsson eller Rosenlund redogjorde för att de anställda känner viss press 

på att prestera kommer sannolikt de som inte lyckas prestera känna en otrygghet om de inte 

levererar de resultat som förväntas. Skulle de anställda inte lyckas uppnå de mål och budgetar 

de får individuellt kommer sannolikt en otrygghet och press skapas. Detta då det inte kommer 

finnas ett lika stort incitament för företaget att ha kvar anställda som inte är lönsamma för 

företaget.  

 

Enligt Hammarström kommer belöningssystemets form inte spela någon roll för de anställdas 

intäkter då han utformar systemen så att ersättningen blir lika stor oavsett om de enbart 

arbetar på provision eller med en fast lön som grund. Detta tyder på att det finns ett tydligt 

företagsekonomiskt synsätt, och att det snarare handlar om vilken risk företaget tar i 
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förhållande till risken den anställde tar. Ett företag som betalar ut fasta löner till sina anställda 

tar en större risk än ett företag som enbart betalar ut löner med provision som bas. Detta är 

något Frändevi även argumenterar för som något negativt, att det ofta är den anställde 

mäklaren som tar risken och inte företaget. 

5.1.4 Intern konkurrens 

Armstrong (2015) understryker att de interna diskussionerna är en utmaning och något som 

kan komma att uppstå vid resultatbaserade löner. En tydlig konsekvens av att arbeta med 

provision som huvudsakligt belöningssystem är att det finns risk för att intern konkurrens 

skapas. Frändevi benämner detta som ett problem i branschen jämfört med Linde som menar 

att det inte existerar på Våningen & Villan. Ett viktigt styrmedel som Hammarström, Linde 

och Nilsson redogör för är att företagets ledning fördelar objekten på de anställda, och de tror 

vi är en huvudsaklig anledning till varför den interna konkurrensen minimeras på företagen. 

Genom att företagets ledning kombinerar provisionen med att ledningen fördelar objekt som 

kommer in till företaget gör det att den interna konkurrensen reduceras. Detta styrsystem har 

sannolikt uppkommit vid analys av provisionen och vilka eventuella negativa konsekvenser 

som kan uppstå. Att analysera företagets styrmedel och styrmix är något Armstrong (2015) 

nämner som viktigt för att uppnå dess fulla funktion. För att ledningen skapar sig förståelse 

över hur den interna konkurrensen kan uppstå går det också att implementera styrmedel som 

förhindrar detta. Hade företagen inte valt och fördela objekten menar vi att den interna 

konkurrensen hade fått större möjlighet att arta sig, genom att de anställda är måna om att 

individuellt få så många bra objekt som möjligt.  

 

Hos Pontuz Löfgren kommer den gemensamma bonusen göra att det inte finns någon 

anledning för de anställda att konkurrera om objekten. Här kommer det istället vara det 

gemensamma resultatet som kommer bygga grunden för bonusen. Den fasta lönen kommer 

sannolikt också ha effekt på att den interna konkurrensen inte upplevs existera bland de 

anställda på Pontuz Löfgren.  
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5.2 Andra styrmedel 

5.2.1 Budget 

Enligt Shim och Siegel (2009) kan en genomarbetat budget öka en avdelnings prestationer. 

Samtidigt som författarna menar att en budget kan vara det viktigaste verktyget vid 

utformandet av strategier och kommunikation. Budget som styrmedel hos de företag vi valt 

att intervjua är väldigt genomarbetad. Tidigare nämnde vi att företagen involverar 

medarbetarna genom att de får arbeta med individuella mål där de tillsammans med ledning 

får sätta sina egna budgetar förklarar Nilsson. Vidare förklarar Nilsson att friheten av att få 

sätta upp en individuell budget och egna mål är motiverande och något som Nilsson ser som 

positivt. Även Gustafsson, Hammarström, Linde och Rosenlund förklarar vidare att mäklarna 

på deras respektive företag ska få förmedla sina egna mål och påbörja en egen budget som de 

sedan går igenom med ledningen.  

5.2.1.1 Kommunikation och uppföljning  

Kommunikation och budgetuppföljning inom de företag vi valt att intervjua ser bra ut i den 

bemärkelsen att de dels håller möten på en individuell nivå, samt övergripande genomgångar.  

Vidare förklarar Linde och Rosenlund att det är viktigt att företaget håller möten där alla 

närvarar, på så sätt kan de följa upp budgeten och hur företaget ligger till med samtliga på en 

och samma gång. Gustafsson förtydligar att alla får insikt i varandras budgetar, och att de får 

ta del av företagets långsiktiga planer för flera år framöver. Företagen väljer att inkludera 

samtliga på hela företaget och även ta ner budgetarbetet på individnivå för att medarbetarna 

ska få en insyn i själva budgetprocessen. Budgeten blir mer genomarbetad om majoriteten av 

de anställda får vara aktiva i arbetet, vilket vi anser leder till goda förutsättningar för att få 

den genomslagskraft för ökade prestationer som Shim och Siegel (2009) redogör för.  

 

Vidare förklarar Linde och Rosenlund att belöningssystemet och budgeten förhåller sig till 

varandra. De kopplar ihop dessa två styrmedel för att kunna styra medarbetarna mot de mål 

som företaget ska nå. Enligt Greve (2011) är budget ett verktyg för ansvarsstyrning för att 

kunna styra medarbetarna mot de mål som ägarna har tagit fram. Vidare förklarar Emmanuel, 

Otley och Merchant (1990) att budgetar ofta kan vara kopplade till olika belöningssystem. 
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Skillnaden mellan att använda sig av provision som belöningssystem eller en typ av fast lön 

blir att budgeten får olika utgångsläge beroende på vad företaget väljer att använda, och 

processen för mäklarna kan även den komma att se annorlunda ut. På firman Nilsson arbetar 

på kan exempelvis mäklarna ändra sina individuella mål med tiden, känner exempelvis hon 

att målen är för högt satta kan de sänkas under tidens gång. Emmanuel m.fl. (1990) förklarar 

att motivation skapas när en budget innefattar svåra aktiviteter och höga mål, men att för låga 

mål kan leda till lägre motivation. Enligt författarna krävs det alltså en balans för att nå en 

optimal motivation som sedan kan bidra till goda prestationer.  

 

Hos Pontuz Löfgren sitter ledningen med målen två dagar i veckan för att följa upp mål och 

helt enkelt kontrollera så att de följer planen för hela organisationen som de satt upp för året. 

Vidare förklarar Rosenlund att med en fast lön som lönesystem så är det ägarna som tar en 

större risk, därav finns det förståelse till varför ledningen väljer att arbeta och planera så 

intensivt med budget och mål. Planeringssystemet är enligt Greve (2011) ett rationellt 

verktyg för att kunna fatta goda beslut. Som vi tidigare redogjort kommer även företag som 

arbetar med ren provision skapa en väl genomarbetad budget. 

 

Att arbeta med en ren provision eller fast lön skapar skillnad i budgetprocessen. Ledning och 

anställd i företag med provision som grund för lönen, arbetar i högre utsträckning med 

individuella budgetar, där de tillsammans gör uppföljningar. Pontuz Löfgren som arbetar med 

en fast lön involverar medarbetarna från start, men med en ledning som själv gör 

kontinuerliga uppföljningar av målen i företaget. På firman Nilsson arbetar på kan mäklarna 

tillsammans med ledningen göra korrigeringar i sin budget om målen är för högt eller lågt 

satta. Anledningen till varför en anställd kan göra det själv, beror med största sannolikhet på 

att risken inte ligger hos företaget utan hos den anställde. Säljer mäklaren inget kommer 

företaget inte heller betala ut någon lön. Däremot kommer företaget vilja pusha sina 

medarbetare för maximal prestation men kommer kunna göra det på andra sätt såsom 

individuella möten, som Nilsson själv berättar att de arbetar aktivt med.  

 

Pontuz Löfgrens ledning sitter som tidigare nämnt med mål och budget två dagar i veckan för 

att kontrollera och se till så att de ligger rätt i planen. Detta tyder att de på Pontuz Löfgren har 
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mycket striktare kontroll av sin budget vilket kan bero på att företaget är skyldiga att betala ut 

fasta löner till samtliga anställda. Vi är övertygade om att det är en bidragande faktor till 

varför kontrollen är mycket striktare på Pontuz Löfgren än på firman Nilsson arbetar på.  

5.2.1.2 Ledning och medarbetarens roll  

Utifrån de företag och respondenter vi varit i kontakt med i denna studie verkar det som om 

individuella budgetar är väldigt väsentliga. Nilsson och Linde betonar båda vikten av hur 

individuella budgetar sätter ramarna för arbetet för den anställde. Samtidigt verkar förståelsen 

stor för att det är de individuella budgetarna som bygger upp företagets gemensamma mål 

och Linde förklarar att det är teamcheferna och ledningens ansvar att dessa upprätthålls. 

Rosenlund berättar att de arbetar med individuella mål och bonusar men utifrån vår tolkning 

verkar detta vara sekundärt och att teamets gemensamma mål är av större vikt. Detta tyder på 

att provisionen kommer skapa större behov för en genomarbetad budget och att den förs ner 

på individuell nivå.  

 

I företagsekonomiska verksamheter kommer ägarna att sätta de ekonomiska målen i form av 

förväntad avkastning. Dessa mål ska i sin tur förmedlas till ledningen som ska föra de vidare 

ner i organisationen. (Anthony m.fl. 2014) Vid arbete med provision kommer ledarens roll 

förenklas enligt Armstrong (2015). Detta ser vi tydliga tendenser på då både Nilsson och 

Linde förklarar att målen och de individuella budgetarna blir lätta och kommunicera och 

förstå. Samtidigt som ledningen hos Pontuz Löfgren får en helt annan roll då de ska se till att 

teamet presterar både på individuell nivå och som helhet. Dessutom kan en lösning på krav 

från ägarna om högre intäkter i ett företag med enbart provision som grund från lönen, vara 

att anställa fler mäklare medans det på ett företag med fast lön blir att få de anställda att öka 

sin omsättning. Dock är det viktigt att ha i åtanke att det blir en kostnad att ha en anställd, 

även om den enbart avlönas i form av provision då företaget har andra kostnader som går och 

koppla till denne.  

5.2.2 Kontrollsystem 

Chapman (2005) menar att det är nödvändigt att kontrollsystemen i ett företag är 

sammankopplat med belöningssystemet företaget valt att använda sig utav. Inom 
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mäklarbranschen arbetar 58 % av alla mäklare med enbart provisionslön, enligt 

mäklarsamfundets årliga rapport (2016). Det finns företag utanför den skalan, exempelvis 

Pontuz Löfgren och Fastighetsmäklare Bergstrand som arbetar med fast lön och en 

kombination av både provision och fast lön. Vi har sett att styrningen kan skilja sig beroende 

på vilket belöningssystem företagen använder sig av, men oavsett så måste företagen arbeta 

med andra typer av kontrollsystem för att följa upp och kontrollera att företaget går i rätt 

riktning. Bergstrand (2009) understryker att företagsledningen i en organisation behöver flera 

utarbetade system för att kunna kontrollera sina medarbetare.  

 

Företagen vi valt att intervjua gör samtliga, uppföljningar av sin budget, och genom det får 

ledningen en kontroll över hur företaget ligger till i jämförelse med de mål som satts upp 

under början av året. Linde och Rosenlund förtydligar att de båda håller veckovisa möten 

med chefer, och månadsvis med hela företaget. Vi kan se en tydlig koppling till vikten av 

dessa möten och att det är ett sätt att kommunicera samt kontrollera mäklarnas arbete. 

Chapman (2005) förklarar hur viktigt det är för företag att arbeta med att implementera 

kontroll och uppföljning, för att kunna lyckas arbeta med belöningssystem. Vidare förklarar 

Linde att deras kundsupport arbetar med stickprover. Mäklarna hos Våningen & Villan 

arbetar som tidigare nämnt med enbart provision, och där kan vi se vikten av att faktiskt 

arbeta med stickprover. Risken finns att arbetet blir för individuellt och vid mindre kontroll 

kan skapa egna arbetssätt som inte följer företagets kultur och visioner. Genom att tillföra ett 

sådant system skapas kontroll över hur mäklarna arbetar och att det går i linje med företagets 

vision.  

 

Philipson (2004) förklarar att många företag söker kontrollsystem genom regelverk i form av 

normer och regler, där syftet är att förhindra övertramp och felsteg. Författaren menar även 

att det är viktigt att skriva ner sina principer och normer för hur medarbetarna ska bete sig 

och att nedskrivna dokumentationer minskar risken för att medarbetarna ska uppleva 

oklarheter. Nilsson, Linde och Rosenlund förklarar hur de på Pontuz Löfgren arbetar med 

tydliga policys för hur mäklarna ska arbeta, det finns klara dokumentationer som visar vad 

som är rätt och fel. Samtidigt som Fastighetsmäklare Bergstrand, som ett litet företag 

tillsammans har arbetat fram arbetssätt genom åren, och att det nu finns klara, tydliga och 
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nedskriva policys för hur mäklarna ska arbeta. Däremot behöver Hammarström som chef inte 

kontrollera detta på samma sätt då de arbetar så pass nära varandra.  

 

På företagen som varit en del av vår studie kan vi notera att mäklarna har relativt flexibla 

arbetstider. På Våningen & Villan förklarar Linde att ledningen inte kontrollerar tider för när 

medarbetarna kommer in och går hem. Däremot har de bra koll på hur ofta de är på plats, och 

att Linde snabbt märker ifall någon kommer sent flera dagar i rad. 40 timmar per vecka är det 

som officiellt förväntas av dig som mäklare menar samtliga respondenter. Däremot 

förtydligar de att en arbetsvecka för en mäklare kan bli betydligt mer än 40 timmar. 

Provisionen menar vi har en stor och betydande roll för detta, då anställda måste prestera för 

att tjäna ihop till sina löner. Dessutom kan det vara sämre månader som gör att den anställde 

måste lägga ner fler timmar för att lyckas tjäna någon lön överhuvudtaget.  

 

Insikten vi får när mäklarbranschen har så pass flexibla arbetstider blir att företagen måste 

arbeta med kompletterande kontrollsystemen vid sidan av belöningssystemet, och genom 

kontrollsystemen se till så att medarbetarna följer arbetssättet utanför kontoret och hos kund. 

Bergstrand (2009) förklarar vikten i att anställa individer som tillsammans med resterande 

medarbetare på företaget ska kunna arbeta mot företagets mål. Dock finns det en utmaning i 

att kunna implementera kontrollsystem som skapar ramar och tillvägagångssätt för att styra 

arbetet. Linde förklarar att nyanställda får gå igenom en inlärningsprocess i ungefär 14 dagar, 

och att de redan från start får en bra koll på hur de ska förhålla sig till arbetssättet på 

företaget. Rosenlund berättar att de på Pontuz Löfgren har en ganska lång inlärningsprocess 

för de som kommer in som helt nya i branschen, där de exempelvis har medarbetare som 

jobbar med administration vid sidan av sina studier. På så sätt lär de sig arbetssättet, så att när 

de börjar mäkla vet hur de ska arbeta. Vidare förklarar Rosenlund att de har klara direktiv för 

hur de ska skola in mäklarna till att följa de arbetssätt och policys de har på Pontuz Löfgren. 

Vi ser tydligt hur både Våningen & Villan och Pontuz Löfgren arbetar med 

inlärningsprocesser för att styra sina medarbetare redan från start. Genom det skapar dem 

verktyg som de anställda har nytta av i sitt arbete, vilket gör det enklare för nyanställda att 

följa företagets mål, som enligt Bergstrand var en viktig aspekt att tänka på.  
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5.2.3 Företagskultur  

Kultur kan enligt Bolman och Deal (2015) brytas ner i två delar, produkt och process. 

Processen handlar om förmedlandet av visdom och lärdom som kommit genom åren och 

skapat den så kallade produkten. På Fastighetsmäklare Bergstrand arbetar de inte med några 

mallar eller riktlinjer för arbetsprocessen. Hammarström menar att detta beror på att företaget 

tillsammans har skapat en kultur som gör att dessa riktlinjer inte krävs. Detta tyder på att 

företagskulturen skapar arbetsprocesserna och att de i sin tur blir en del av kulturen, även 

kallat produkten. Förmedlandet av produkten som verkar ske omedvetet på Fastighetsmäklare 

Bergstrand blir i denna mening processen.  

 

Företagskulturen i ett företag handlar bland annat om att känslan i verksamheten ska vara 

gemensam och att det är en självklarhet för att bedriva aktiviteter på samma sätt, enligt 

Alvesson och Sveningsson (2014). Något som styrker att arbetsprocesserna i 

Fastighetsmäklare Bergstrand är ett resultat av företagskulturen och att kontrollsystem inte 

krävs i samma utsträckning.  

 

Ledaren i företaget skapar kulturen och kulturen definierar och skapar ledaren menar Schein 

(2006). Vidare förklarar författaren att det är ledarens roll och reflektera över 

företagskulturen och på så sätt kunna förstå händelser i företaget på bättre sätt. Att 

företagskulturen är viktig på Våningen & Villan är något både Linde förklarar men som 

också går och tolka. Frivilligbeteendet som finns i organisationen är något Linde benämner 

som något mycket positivt och hänför till sund företagskultur. Hade Linde som ledare inte 

uppskattat detta beteende hade han förmodligen satt stopp för det och på så sätt påverkat 

kulturen. Vi menar också att Linde som ledare har varit en stor del till varför detta 

frivilligbeteende existerar.  

 

Att företagskulturen kan synas utanför den egna organisationen är något Gustafsson bekräftar 

då han menar att det var sammanhållningen och känslan av ett vinnande team som fick 

honom att vilja börja hos Pontuz Löfgren. Utifrån detta skapas förståelse för att 

företagskulturen inte enbart är viktig internt, utan att det också kan få positiva konsekvenser 
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utanför organisationen. I fallet med Gustafsson kom företagskulturen att locka honom till att 

börja arbeta på företaget. 

 

Att den kollegiala känslan till viss del förstörs vid arbetet med provision är något Frändevi 

anser. Intern konkurrens är också ett resultat av provisionen som belöningssystem, dessutom 

är provision ofta något som baseras på individuell nivå. Dessa faktorer gör att vi är 

övertygade om att företagskulturen kommer spela större roll för att sammanföra de anställda 

på firmorna som arbetar med provision som bas för lönen. Rosenlund och Gustafsson på 

Pontuz Löfgren beskriver sitt lönesystem som en faktor som får de anställda att arbeta 

tillsammans och på samma sätt. Linde och Nilsson däremot, beskriver företagskulturen som 

något företagen måste arbeta aktivt med. Detta är ytterligare tecken på att företagskulturen 

blir viktig och mer avgörande i företag som arbetar med provision. Den stora anledningen 

menar vi handlar om att provision som belöningssystem inte i sig skapar teamkänsla och är 

ofta väldigt individuellt medans andra belöningssystem kan fungera som ett hjälpmedel till 

god sammanhållning, exempelvis gemensamma bonusar. Däremot kommer företagskulturen 

påverkas av belöningssystemet och vise versa. Skulle belöningssystemet i ett företag 

förändras till exempelvis fast lön från provision kommer företagskulturen sannolikt 

förändras. På samma sätt som att de anställda i en verksamhet har en stor inverkan på 

företagskulturen skulle kunna förändra denna som i sin tur förändrar belöningssystemets 

uppbyggnad.  

5.3 Motivation  

5.3.1 Mål, förväntan och rättvisa  

Provision som lönesystem skapar möjligheter för mäklarna, och är rättvist då den förhåller sig 

till mäklarens individuella prestationer under en viss period, vilket stämmer bra överens med 

rättvisandeteorin (Armstrong, 2010). Risken för att medarbetarna ska bli mindre motiverade 

menar vi blir mindre vid användningen av provision som belöningssystem, om det 

implementeras lika för alla medarbetare.   
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Vidare förklarar författaren att medarbetare motiveras av att bli rättvist behandlade, men att 

det finns en gräns, där dem kan bli mindre motiverade ifall de upplever mindre rättvis 

behandling på företaget. Som Frändevi själv har upplevt kan provisionen skapa orättvisor om 

de anställda får olika förutsättningar när de egentligen borde arbeta under samma 

förhållanden. Utifrån detta går det och dra tydliga kopplingar till att rättvisa kring provision 

är stor men att det kan förekomma brister om ledningen inte utpräglat arbetar med samma 

förutsättningar för alla de anställda.  

 

Nyanställda på Pontuz Löfgren får en helt fast lön de första sex månaderna, för att minska 

otryggheten som nya mäklare annars kan finna sig i som ny i branschen, med ett begränsat 

nätverk och antal kunder. Vidare förklarar Rosenlund att de nyanställda inte får ta del av den 

gemensamma bonus som existerar på företaget. Detta för att minska de orättvisor som annars 

kan skapas hos de andra på företaget, som i de flesta fall ligger på en helt annat 

försäljningsnivå och är betydligt mer bidragande till den gemensamma bonusen. Att mäklarna 

känner sig rättvist behandlade på företaget är viktigt för att motiveras till att prestera, orättvis 

behandling leder inte bara till olika förhållningssätt inom företaget, utan kan även leda till att 

de anställda känner sig omotiverade till att göra ett bra jobb.  

 

De som arbetar inom mäklarbranschen sporras av att sälja, tävla och tjäna pengar, och 

provisionen är en bidragande faktor till den motivationen och det drivet som skapas menar 

Nilsson och Gustafsson. Resultatbaserade löner är enligt Armstrong (2015) en av de 

bidragande faktorerna till motivation. Provisionssystemet skapar även en förväntan, där 

samtliga mäklare som jobbar med provision är medvetna om att de får en högre lön om de 

presterar och säljer mer. Med andra ord så vet mäklarna vad som förväntas av dem. 

Motivation skapas när en medarbetare vet vad som förväntas av en, samt vad som ska göras 

och ifall det är värt att kämpa för (Armstrong, 2010). Provision bidrar till att företaget tydligt 

kan sätta upp och kommunicera sina förväntningar på medarbetarna i ekonomiska mål. Detta 

i sin tur kommer att leda till att medarbetarna sannolikt kommer motiveras bättre då de vet 

vilka förväntningar företaget har på dem och att de är lätta och förstå.  

 



  

 
 
 

 
Carl-Johan Herslow  
Mattias Åberg  
 

70 

Provisionen är enligt Shields m.fl. (2015) något som är klart och tydligt, och inte så 

komplext. Andra belöningar behöver vara förståeliga och inom rimliga ramar för de anställda. 

Vilket enligt författarna är något mer komplext, då företaget behöver väva in fler aspekter 

som gör medarbetarna nöjda, därför är det viktigt att jobba med målsättningar. På Pontuz 

Löfgren arbetar ledningen exempelvis med ettårs bonusar, istället för att ha en bonus varje 

månad. Enligt Gustafsson var det bättre, då mäklarna slapp börja om från start efter varje 

månad. Företaget arbetar bland annat med bäst på kundnöjdhet, vilket togs upp på 

månadernas gemensamma möten. Målsättningsteorin är enligt Armstrong (2010) viktigt, då 

människors prestationer blir högre när individer får uppsatta mål. Vidare förklarar författaren 

att målen måste vara inom rimliga ramar, är de för svåra att nå kan det istället leda till att 

medarbetarna blir omotiverade. När provisionen är grunden för lönen är det viktigt att målen 

är rimliga och att provisionen är satt så att medarbetaren kommer känna sig tillfredsställd. 

Blir målen gällande provisionen för höga är risken stor att företagets anställda blir missnöjda 

vilket i sin tur kan få konsekvenser som att de väljer och lämna verksamheten.  

5.3.2 Kollegial känsla och trygghet 

Baumeister och Leary (1995) lyfter i sin rapport fram att människor föredrar att prestera 

något som sedan valideras, är igenkännbart och som värderas av andra, istället för att jobba i 

ensamheten och inte få uppskattning för det den gör. För att upprätthålla motivation i företag 

som arbetar med provision behöver ledningen tänka mer på den kollegiala känslan. Vid 

arbete med provision som huvudsakligt belöningssystem kommer en konsekvens vara ett mer 

individualistiskt synsätt, då provisionen näst intill alltid är baserad på individnivå. Dessutom 

bidrar provision till större risker för intern konkurrens som vi tidigare redogjort för kan 

hämma den kollegiala känslan. Motivationen kan därför komma och påverkas negativt om 

företaget inte arbetar med och försöka se till att de anställda får uppskattning från andra och 

känner samhörighet. 

 

Gustafsson förklarar att när han började arbeta på Pontuz Löfgren var han i en fas i livet där 

fast lön passade honom väldigt bra. Att gå från att bara arbeta på provision till att få en helt 

fast lön menar Gustafsson skapade en betydligt större trygghet, samtidigt som ersättningen 

många gånger kanske inte var lika hög som om han hade arbetat med enbart provision. Detta 
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stämmer bra överens med Whiteleys (2002) signalement om att pengar klart och tydligt 

kommer att få människor till att motiveras och prestera, men att det finns andra aspekter som 

kan vara bidragande till motivation. Mäklarbranschen handlar mycket om att tjäna pengar, 

förklarar Linde, men vidare förtydligar han att det finns andra saker som triggar igång en till 

att prestera och det är viktigt att ledaren tänker på detta.  

5.3.3 Ledarskap 

Att få erfarenheter och ha någon att se upp till kan motivera en till att söka en viss 

mäklarbyrå, menar Frändevi och Gustafsson. Vidare förklarar dem från egna erfarenheter hur 

erfarna och duktiga mäklare lockade dem till att börja på sina respektive byråer. Samtidigt 

som Linde förklarar att han själv som ledare lägger ner mycket tid på sina medarbetare, där 

han jobbar mycket med ”management by walking around”. Vidare förklarar Linde att alla 

individer motiveras av olika saker och att han genom sitt sätt att leda får en överblick i hur 

medarbetarna på Våningen & Villan mår, och vad som motiverar just dem. Vidare poängterar 

han vikten att coacha medarbetarna istället för att peka med handen om vad som får och inte 

får göras. Att en ledare belyser samt åstadkommer förändringar genom inspiration och 

karisma är enligt Lind och Westerberg (2011) viktigt. Vidare förklarar författarna innebörden 

av den typen av ledarskap och beskriver det som ett transformativt ledarskap, där ledare med 

den typen av egenskaper jobbar mycket med att anstränga sig för att genomdriva olika typer 

av förändringar. Vidare menar Sveningsson och Alvesson (2010) på att ledarskap handlar om 

att synas nere på golvet och att lyssna på och småprata med sina medarbetare och belysa dem 

i vardagen. Vid arbete med provision kommer ledarskapet att spela stor roll, då belöningen 

blir ett bevis på ett finansiellt mål måste andra beteenden att belönas av ledaren på ett mer 

informellt sätt. Dessutom kommer ledare som goda förebilder kunna skapa motivation och 

inspiration utöver det som skapas av provisionen. Det tyder även på att ledarskapet för den 

som är anställd kan komma och vara avgörande för deras motivation och prestation. Som 

Nilsson berättar, vill hon kunna jämföra sig och se upp till anställda och chefer på firman hon 

arbetar på. Utifrån detta menar vi att provisionen kommer att motivera anställda men att 

provision som belöningssystem skapar behov av andra typer av belöningar. Den anställde 

måste få andra beteenden bekräftade och dessutom kommer inte provisionen fungera som en 

motivationsfaktor för alla. När en mäklare nått viss framgång och har en stabil intjänad 
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provision kanske denne inte längre motiveras av pengarna i samma utsträckning utan kommer 

sträva efter utveckling. Det blir därför ledarens ansvar att försöka se och förstå medarbetarens 

motivationsfaktorer och hur dessa förändras med tiden.   
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6. Slutsats 
 
Detta kapitel avser att presentera studiens slutsatser samt resultat. I detta avsnitt kommer 
studiens problemformulering besvaras samt syfte uppfyllas. Kapitlet börjar med att vi 
redogör för studiens syfte och därefter presenteras slutsatserna. Avslutningsvis presenteras 
förslag på vidare forskning. 

 ______________________________________________________________________ 

 

Syftet med denna rapport är att skapa förståelse och kunskap för hur relationerna mellan 

provision som belöningssystem och andra huvudsakliga styrmedel ter sig. Ett annat syfte är 

att bidra till ökad förståelse för hur provision som belöningssystem kan påverka 

kombinationen av andra styrmedel och genom detta utveckla och bidra till dagens 

teoribildning kring ekonomistyrning.  

 

En verksamhets huvudsakliga belöningssystem måste kombineras med andra belöningar och 

styrmedel, för att individer kommer att motiveras av olika saker. Provision som huvudsakligt 

belöningssystem kommer att fungera som en motivationsfaktor för medarbetarna. 

Provisionen kommer att uppmuntra det beteendet hos de anställda som grundar sig i höga 

finansiella prestationer. Våra respondenter vill prestera och sälja så mycket som möjligt, och 

behovet av att tjäna pengar finns hos dem alla. Utöver detta behov såg vi att samtliga 

respondenter motiverades av andra icke finansiella faktorer, såsom uppskattning, 

utvecklingsmöjligheter och tävlingar. Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att provision som 

belöningssystem måste kompletteras med andra typer av icke finansiella belöningar som 

motiverar mäklare till att fortsätta prestera.  

 

Provisionen kommer att belöna högpresterande resultat och de icke finansiella belöningarna 

syftar mer till att belöna det övriga beteendet som stämmer överens med företagets övriga 

mål eller kultur. Samtidigt kommer dessa belöningar motivera olika individer olika mycket 

vilket resulterar i att ledningen måste ha insikt och förståelse för detta, annars riskerar 

belöningssystemet att bli ineffektivt. 
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En annan slutsats vi kan dra utifrån vårt resultat är att provision inte bidrar till den kollegiala 

känslan i verksamheter och kommer därför behöva kompletteras med bra företagskultur och 

andra styrmedel som bidrar till teamkänsla. Provision bildar ofta ett individualistiskt synsätt 

och ledarens roll att skapa och upprätthålla en god företagskultur blir därför avgörande. 

Utifrån vårt resultat blir det tydligt att icke finansiella belöningar som resor, kick-offer och 

möten är det som kommer gynna företagskulturen.  

 

Provisionen kommer att skapa viss otrygghet då det sällan finns någon garanti för lönen 

vilket både kan motivera men också få medarbetarna att känna sig omotiverade. Det finns 

därför andra sätt och reducera denna otrygghet genom att exempelvis arbeta med 

garantilöner. Garantilönerna är ett komplement som mäklarfirmorna arbetar med för att 

bibehålla och ytterligare skapa motivation bland framförallt nyanställda.  

 

Medarbetare som arbetar med fast lön som grund kommer att uppleva en betydligt större 

trygghet samtidigt som det kan skapas otrygghet om medarbetaren inte presterar utefter 

förväntningarna. Ett företag kommer inte fortsätta vilja betala ut en lön till en anställd som 

denne inte själv kan generera till verksamheten och detta är anledningen till att otryggheten 

kan uppstå även vid arbete med fast lön i mäklarbranschen. Detta menar vi går att 

generalisera till branscher som arbetar likt mäklarbranschen med individuella 

försäljningsprestationer.  

 

Provision som belöningssystem belönar oftast prestationer på individnivå vilket gör att 

mäklarna förhåller sig till sina egna mål och prestationer. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen 

att provision som huvudsakligt styrmedel kan medföra intern konkurrens, vilket i sin tur kan 

leda till lägre motivation och konflikter internt. Denna konsekvens går att reducera genom att 

företagen implementerar andra styrmedel som motverkar effekten. För att lyckas med detta 

krävs det djupare analys från ledningen som i sin tur skapar förståelse för effekterna av 

provision som belöningssystem. Detta är något samtliga företag i vår studie har gjort och det 

är den huvudsakliga anledningarna till varför den interna konkurrensen inte benämns som ett 

problem utan snarare en risk.  
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Ytterligare en slutsats vi kan dra utifrån vår empiriska data är att målsättningen blir ännu 

viktigare vid provision som huvudsakligt belöningssystem än vid fast lön. Detta då lönen 

kommer att byggas utifrån mål och riktlinjer som ledningen sätter upp medans den fasta 

lönen är en garanti för den anställde. Vi kan se tydliga tendenser till att företag med provision 

som belöningssystem arbetar i hög utsträckning med individuella mål och ett individuellt 

budgetarbete, där de tillsammans med ledning får sätta sina mål utefter vad de vill prestera 

under en given period. Företagen i vår studie håller med jämna mellanrum uppföljningar och 

kommunikation sker både individuellt och genom gruppmöten, för att kontrollera hur arbetet 

förhåller sig till uppsatta mål. Att budgetarbetet är väl genomarbetat gör att ledningen i sin tur 

kommer kunna fatta bättre beslut. I samtliga företag som medverkat i vår studie har 

medarbetarna stort inflytande på budgeten. Utifrån våra resultat ser vi att ju större del av 

lönen som baseras på provision skapar högre engagemang och inflytande i budgetarbetet. 

Slutsatsen vi kan dra är att budgeten är ett viktigt styrmedel i mäklarbranschen och den utgör 

ett viktigt styrmedel för kontroll samt uppföljning vid provision som belöningssystem.  

 

En annan slutsats vi kan dra är att genom att inkludera alla medarbetare i budgetprocessen 

bidrar det till en känsla för eget ansvar. Detta leder även till att de anställda får insyn och 

möjlighet att kunna påverka budgeten innan och under processens gång, vilket i sin tur kan 

leda till ökad motivation. Dessutom kommer ledningens medverkan i budgetprocessen skapa 

kontroll då de får insikt och förståelse för vad respektive medarbetare vill åstadkomma och 

prestera. Denna förståelse hos ledningen kan också bidra till ökad motivation då de kan utläsa 

vilka faktorer som påverkar varje enskild individ på företaget.  

 

Provision som huvudsakligt belöningssystem kommer att påverka och sätta ramen för 

kontrollsystemen i ett företag. I vår studie har vi kommit fram till att mäklarna sällan arbetar 

utefter fasta arbetstider och har förhållandevis flexibla scheman. Provisionen kommer alltså 

att påverka arbetstiderna samtidigt som kontrollen av de anställda på ett företag blir mindre 

när det gäller detta. Vi kan därför dra slutsatsen att provision som styrmedel indirekt kommer 

att styra medarbetarna till att upprätthålla de förväntade nedlagda arbetstimmarna. Då arbetet 

som mäklare med provision som belöning är väldigt individuellt och bygger på eget ansvar 

kommer mäklarfirmorna arbeta med tydliga policys och riktlinjer. Antingen så kommer dessa 
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finnas dokumenterade eller så är de så tydligt inarbetade i företagskulturen. Detta skapar 

kontroll att medarbetarna utför sitt arbete i enlighet med företagets mål och vision. Dessutom 

kommer kontroll och uppföljning av dessa riktlinjer att utföras vilket blir en avgörande faktor 

för att arbeta med dessa typer av styrmedel.  

 

Det finns utifrån detta starka relationer mellan provision som huvudsakligt belöningssystem 

och andra styrsystem. Provision kommer att behöva kombineras med icke-finansiella 

belöningar för att tillfredsställa alla medarbetare i organisationen och valet av 

belöningssystem sker utifrån en analys och uppföljning som bör göras av ledningen. Då 

provision bidrar till ett individualistiskt synsätt kommer företagen behöva implementera 

styrmedel som bidrar till den kollegiala och teamkänslan. Otrygghet är en tydlig konsekvens 

av provisionen som belöning, vilket leder till att många av de kompletterande 

belöningssystemen kommer se till och bringa viss trygghet. En annan konsekvens som har 

verkan på resterande styrmedel är den interna konkurrensen, vilken kommer skapa 

kontrollsystem som reducerar risken för att detta ska uppstå. Övriga kontrollsystem som 

påverkas och samverkar med provisionen är arbetstiderna som ofta är väldigt flexibla samt att 

policys och riktlinjer ofta implementeras för och se till att arbetet utförs på rätt sätt. Budget är 

ett avgörande styrmedel som har stark anknytning till provisionen, dels genom kontroll och 

uppföljning men också för att sätta upp målsättningar både individuellt och för företaget som 

helhet.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Utifrån vårt resultat och våra slutsatser hade det varit intressant och göra en studie där två 

eller flera branscher jämförs utifrån vårt syfte. Detta för att undersöka om det finns några 

skillnader i resultatet beroende på vilken bransch forskaren väljer att studera. Att göra en 

jämförelse skulle sannolikt även leda till att det går att dra mer generella slutsatser kring 

provision som belöningssystem.  

 

Då vi under arbetets gång kom i kontakt med en mäklarfirma som arbetar med fast lön som 

belöningssystem, är vi övertygade om att en djupare jämförelse mellan en verksamhet som 

enbart arbetar med provision och en som arbetar med fast lön skulle vara intressant.  
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Att göra en studie på ett enskilt företag med djupare undersökningsmetoder tror vi hade 

kunnat vara intressant för att få inblick i fler än de faktorer vi kunde studera utifrån vår 

empiriska datainsamling. Genom att göra detta skulle förståelsen för många av de berörda 

perspektiven kunna bli djupare och mer ingående.  

 

Ett annat spännande perspektiv som vi upplever hade kunnat ge större förståelse är att 

undersöka ledarens roll i verksamheter som arbetar med provision som huvudsakligt 

styrmedel. Vi kunde i vår studie se tendenser att ledaren har en avgörande roll men det skulle 

vara intressant och få större insikt i detta och vad som påverkar ledarens roll.  

 

Intern konkurrens har vi kommit fram till var en direkt konsekvens av att arbeta med 

provision. Vi menar därför att en studie som bygger på djupare undersökning kring hur den 

uppstår och vad som reducerar den skulle inbringa större perspektiv och förståelse. Här finns 

det även utrymme att se hur och vida den interna konkurrensen är en konsekvens av 

provisionen i andra branscher och redogöra för eventuella skillnader.  
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