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Abstrakt  

Titel: Orsaksfaktorer till personalomsättning i fastighetsmäklarbranschen – Med fokus på 

ledarskapets betydelse 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Kim Jonsson & Johanna Åhman 

 

Handledare: Maria Fregidou-Malama, Ernst Hollander & Pär Vilhelmson 

 

Datum: 2014 – Maj 

 

Syfte: Personalomsättning är ett omfattande problem i fastighetsmäklarbranschen. Eftersom vi 

utbildar oss till fastighetsmäklare, är studien av intresse för oss då vi vill få insikt i 

personalomsättning och vilken betydelse ledarskapet har för medarbetarna. 

 

- Syftet med vår studie är att undersöka hur ledarskapet kan påverka personalomsättningen 

inom fastighetsmäklarbranschen i Sverige.  

  

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Datainsamlingen har utförts i form av 

semistrukturerade intervjuer. Vi har utfört totalt 16 intervjuer, fördelat på 11 medarbetare och 4 

ledare. 14 av intervjuerna har utförts face-to-face, och två har skett via telefon. Materialet har 

spelats in i samtyckte med intervjupersonerna. Materialet har sedan transkriberats, redovisats och 

analyserats efter Philipsons (2013) well-grounded theory. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet pekar på att ledarskapet har en påverkan på personalomsättningen i 

fastighetsmäklarbranschen. Ett coachande och demokratisk ledarskap får medarbetare att vilja 

stanna kvar på en arbetsplats.  

 

Förslag till fortsattforskning:  

Ett problem vi hade under vår studie var att samtliga ledare i vår studie hade låg 

personalomsättning. Vi skulle gärna se att den kommande forskningen väljer att intervjua ledare på 

kontor med hög personalomsättning för att identifiera hur de utövar sitt ledarskap. Ett annat 



 
 

problem var att vi inte hade tid att komma i kontakt med medarbetarnas tidigare ledare för att kunna 

jämföra deras åsikter. Det skulle vara intressant för vidare forskning. 

 

Uppsatsens bidrag: Vi har identifierat vilka som är de främsta orsakerna till att fastighetsmäklare 

väljer att byta arbetsgivare samt vilka ledarstilar de värderar högst. 

 

Nyckelord: Personalomsättning, ledarskap, ledarskapsstilar, fastighetsmäklarbranschen och 

orsaksfaktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

Title: Causal factors of employee turnover in the real estate broking business - Focusing on the 

importance of leadership. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Johanna Åhman & Kim Jonsson 

 

Supervisor: Maria Fregidou-Malama, Ernst Hollander & Pär Vilhelmson 

 

Date: 2014 – May 

 

Aim: Employee turnover is a major problem in the real estate broking business. As we educate 

ourselves to real estate agents, the study is of interest to us when we want to gain insight into 

employee turnover and what impact leadership has on employees. 

 

- The purpose of our study is to examine how leadership can influence staff turnover in the real 

estate broking business in Sweden. 

 

Method: We have been using a qualitative method. Data collection has been carried out in the form 

of semi-structured interviews. We conducted a total of 16 interviews, spread over 11 employees and 

4 managers. 14 interviews have been conducted face-to-face, and two have been by phone. The 

material was recorded in agreement with the interviewees. The material was then transcribed, 

recorded and analyzed by Philipsons (2013) well-grounded theory. 

 

Result & Conclusions: The results indicate that the leadership has an impact to employee turnover 

in the real estate broking business. Coaching and democratic leadership gets employees to remain 

on their workplace. 

 

Suggestions for future research: One problem we had during our study was that all leaders in our 

study had low employee turnover. We would like to see that further research, interviewing leaders 

with high employee turnover to identify how they exert their leadership. Another problem was that 



 
 

we did not have time to get in touch with the employees' former leaders to compare their opinions. 

It would be interesting for further research. 

 

Contribution of the thesis: We have identified which are the main reasons why real estate agents 

choose to change employers and what leadership styles they value most. 

 

Key words: Employee turnover, Leadership, Leadership styles, real estate broking business and 

casual factors. 
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1. Introduktion  

 I detta avsnitt introduceras vårt ämne. Den bakgrund samt det problem som ligger till grund för 

studiens syfte presenteras och därefter en presentation av de avgränsningar som gjorts i studien. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Vi har nog alla någon gång upplevt ett dåligt kundbemötande, både privat och i arbetslivet, men har 

vi någon gång i själva verket funderat på orsaken till vad det dåliga kundbemötandet kan bero på? 

Glebbeek & Bax (2004:284-285) finner att personalomsättning i en organisation är en faktor som 

kan ha en negativ inverkan på ett företags prestanda. Tracey & Hinkin (2008:13) reflekterar över 

hur organisationens personalomsättning skulle kunna ha en negativ inverkan på den anställdes 

bemötande mot kunder. En anställd som har för avsikt att lämna en arbetsplats tenderar att sänka sin 

kvalité vid kundmöten, då hen inte finner motivationen till att utföra samma arbetsuppgift till 

samma nivå som tidigare. 

 

När en anställd har valt att avgå måste organisationen i sin tur rekrytera ny personal. Detta kan leda 

till att kundfokus sätts åt sidan en period i syfte att fokusera på att värva ny personal till den vakanta 

tjänsten enligt Tracey & Hinkin (2008). När organisationen därefter har anställt ny personal tar det 

tid för den nyanställde att förvärva de kunskaper samt färdigheter som behövs för att kunna utföra 

ett relativt bra arbete. Det är praktiskt taget omöjligt för en nyanställd att ge samma servicenivå som 

den tidigare anställda. Alla dessa etapper som organisationen måste ta sig igenom medför enligt 

Tracey & Hinkin (2008) stora och onödiga kostnader som i sin tur kan leda till ekonomiska 

förluster.  

 

Personalomsättning är ett begrepp som beskriver i vilken omfattning personalen i ett företag byts ut. 

Det är ett ämne som är aktuellt för många organisationer, exempelvis med anledning av de 

överflödiga kostnaderna som omsättningen förorsakar samt den nedsatta kvalitén på utförandet av 

arbetsuppgifter enligt Tracey & Hinkin, (2008:13); Wells & Peachey (2011:26). På grund av 

personalomsättningens stora relevans har det bidragit till att det är ett väl utforskat område. Stor del 

av forskningen, bland annat Tracey & Hinkin (2008); Michaels & Spector (1982); Allen & Griffeth 

(2000), har tillämpats på sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen med orsak av 

branschernas erkända problem med personalomsättning. På senare tid har personalomsättningen 

inom fastighetsmäklarbranschen blivit ett väl omdiskuterat ämne och det har blivit allt mer 
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högprioriterat hur man ska gå tillväga för att sänka denna omsättning. Detta menar också Phillips & 

Roper (2009); Boles, Dudley, Onyemah, Rouziès & Weeks (2012:131). De framhäver att 

personalomsättningen i fastighetsmäklarbranschen är ett stort och aktuellt problem. I en intervju 

med Phillips & Roper (2009:9), sa Tracy Bowers, fastighetsmäklare i USA på The Worthing 

Companies: “We over hire so we don’t ever have empty positions on our individual properties”. 

Browers citat är intressant, då det påvisar att personalomsättning är ett problem i fastighets-

mäklarbranschen. De flesta företagen rekryterar mycket personal istället för att undersöka varför 

personalomsättningen är hög och försöka finna en lösning till att kunna behålla sin personal. Av alla 

fastighetsmäklarfirmor är det mer än 70 % som inte har några beredskapsplaner för hur de ska 

hantera den höga personalomsättningen i branschen enligt Phillips & Roper (2009:8). Författarna 

beskriver hur företag agerar så här: ‘An organization that does no planning, and thus does not 

manage its talent, basically waits for a need to develop or current employees to leave and then 

begins the search for a new solution’ (Phillips & Roper 2009:8). 

 

Forskningen som berörts ovan är tillämpad i USA, men det tycks inte som att Sverige är ett 

undantag då detta problem blivit allt mer högprioriterat. Persson (2013) anger: “Att personal-

omsättning är hög i branschen är ingen nyhet, den ligger på cirka 20 procent om året och det är 

framförallt de unga kvinnorna som lämnar”. Den höga omsättningen i branschen är en kostnad för 

företagen. Eftersom företagen oftast investerar i nyexaminerade fastighetsmäklare orsakar de mer 

kostnader i form av betald praktik, introduktionsutbildning, garantilön samt handledarens personal-

kostnad för den tid det tar att få den nyanställde att klara sig på egen hand.  

 

De dolda kostnaderna för personalomsättningen i USA varierar mellan 30 och 300 % av de årliga 

lönekostnaderna för personalen enligt Phillips & Roper (2009). Detta aktuella problem berör även 

Victoria Sundström som är HR-chef för Fastighetsbyrån, mäklarföretag i Sverige, i en intervju: “Vi 

vill minska rekryteringsbehovet, rekrytering är dyrt för oss som företag. Målet är att bli duktiga på 

att behålla befintlig personal, idag har vi en personalomsättning på runt 15 procent.”, (Persson, 

2013). Enligt FMIs (2014) statistik fanns det ca 6700 registrerade fastighetsmäklare vid utgången av 

2013, under året hade ca 600 stycken avregistrerat sig av olika anledningar, vilket tydligt redogör 

för en hög omsättning i fastighetsmäklarbranschen i Sverige. (se bilaga 2) 

 

Fastighetsmäklarbranschen är en bransch där konkurrensen är stor, inte bara i Sverige utan även i 

flera delar av världen. Varje år väljer en femtedel av de ca 850 personerna som utbildar sig till 

fastighetsmäklare i Sverige att “ge upp” i förhand, innan de ens kommit ut i arbetslivet och av de 



3 
 

resterande så slutar 15-20% inom 1-3 år efter påbörjat yrke, redogör Nandorf (2011). Philips och 

Roper (2009:8) klargör i sin studie att personalomsättningen i fastighetsmäklarbranschen i USA 

ligger på 33 %, vilket innebär en högre procentsats än både sjukvården 30,2 % och hotellbranschen 

21,3 % som annars är omtalade för att ha en hög omsättning. 

 

Cotton & Tuttle (1986:56) konstaterar att tidigare studier är väl överens om flera frågor gällande 

personalomsättning, men deras slutsatser skiljer sig åt. En mängd av olika variabler som relateras 

till personalomsättning berörs i den tidigare forskningen bland annat Mobley, Griffeth, Hand, & 

Meglino (1979:493). Det tyder bland annat på att den anställdes ålder, totala tillfredsställelsen, 

arbetsuppgifter samt dennes avsikt till att stanna kvar på arbetsplatsen och att engagemang är 

konsekvent och negativt relaterat till omsättningen. Även Brought & Frame,  (2004) konstaterar 

detta i sin forskning. Deras studie tyder att personalomsättningen är beroende av hur tillfredsställd 

den anställde är på arbetsplatsen, hur hög stressnivån är samt den anställdes civilstånd. Omsätt-

ningen har också visats sig vara beroende av branschens marknad och de anställdas möjligheter till 

att få ett annat arbete.  

 

En annan variabel som berörs av Griffeth, Hom, & Gaertner (2000:484) angående personal-

omsättning och som vi finner mycket intresse hos är ledarskapet. Ledarskapet har påvisat en 

koppling till organisationens personalomsättning enligt Griffith (2004); Hinkin & Tracey (2000). 

“Turnover is caused primarily by poor supervision, a poorwork environment, andinadequate 

compensation.“ (Hinkin & Tracey, 2000:2). Tidigare studier av Wells & Peachey (2011:35); Al-

sharafi & Rajani, (2013:65); Madlock, (2008:62) påvisar att ledarskapet har en påverkan för om 

personalen trivs på arbetet och det bidrar till att personalen stannar kvar hos arbetsgivaren. Griffith 

(2004) menar att relationen mellan ledarskap och personalomsättning, bäst beskrivs genom tillfreds-

ställelsen med arbetsmiljön, där ledarskapet innefattas.  

              

Av det som nämnts ovan kan vi konstatera att personalomsättningen generellt inom 

fastighetsmäklarbranschen är hög, vilket i sin tur bidrar till onödiga kostnader för arbetsgivarna 

samt nedsänkt kvalité på utförande av arbetsuppgifter. Enligt oss är dessa kostnader för personal-

omsättningen inom fastighetsmäklarbranschen onödigt höga och vi anser att det finns andra 

viktigare områden att spendera dessa pengar på, exempelvis bättre arbetsmiljö samt förutsättningar 

som får arbetstagare att vilja stanna. Vi anser därför att det ur ett företagsekonomiskt perspektiv är 

intressant att djupare studera problemet som personalomsättning är inom fastighetsmäklar-

branschen, i detta fall med fokus på registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Fokus kommer också 
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riktas mot ledarskapet som anses vara en av orsaksvariablerna till personalomsättningen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ledarskapet kan påverka personalomsättningen i 

fastighetsmäklarbranschen i Sverige.  

 

1.3 Avgränsning 

I studien har vi valt att fokusera på fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Vi kommer att avgränsa 

oss till att intervjua personer som har valt att byta arbetsgivare i denna bransch, det vill säga den 

frivilliga omsättningen. Vi kommer alltså inte att intervjua personer som har valt att avregistrera sig 

som fastighetsmäklare och vi kommer inte att beröra den ofrivilliga omsättningen. Orsaken till detta 

är i synnerhet för att vi ska få en djupare undersökning samt förståelse till vad som har en påverkan 

till att man väljer att byta arbetsgivare 

 

Vi kommer även att intervjua några ledare och hos dessa har vi inte gjort några distinktare 

avgränsningar, utan vi har valt att intervjua ledare på samma kontor som vi intervjuade 

medarbetare, för att spara tid och pengar.  

 

1.4 Disposition 

Modellen nedan förtydligar hur vår studie samt text är strukturerad. Den är till för att få dig som 

läsare en tydlig överblick hur studien är disponerad. 
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Modell 1, Disposition, egen.  
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2. Teori   

I detta teoriavsnitt presenteras den teori som anses vara relevant för att kunna fullborda denna 

studie. Avsnittet är uppdelat i två delar, personalomsättning samt ledarskap.  Efter varje moment 

framläggs en utvärdering av den presenterade teorin. Bedömningen av den presenterade teorin har 

gjorts utifrån state-of-the-art, vars syfte är att redogöra för teorins styrka samt bekräfta dennes 

relevans.  

 

2.1 State-of-the-art 

Efter respektive del i detta teorikapitel kommer en utvärdering samt bedömning redogöras av de 

forskningsartiklar som använts. Detta utgörs för att påvisa läsaren vilken styrka därtill relevans de 

olika forskningsartiklarna, som har haft störst betydelse för oss, har. Enligt Philipson (2013) är 

state-of-the-art ett sätt att göra denna bedömning samt utvärdering och som hjälpmedel har vi 

använt oss av modellen nedan.  

 

Tabell 1, Verktyg , state-of-the-art (egen)  

 

Enligt Philipson (2014-03-30) kan en artikel vara dominerande, framväxande eller förslag till ny 

teori. Utvärderingen av teorins styrka görs utifrån hur valid artikeln är samt hur många gånger 

artikeln har blivit citerad av andra forskare.  En artikel som har 500 citeringar eller mer och är väl 

validerad framstår som en dominerande teori och vidare kan vi utläsa i tabell 1 att en artikel som har 

en viss validering samt citeringar mellan 100-500 tolkas som en framväxande teori. Till sist kan en 

artikel vara förslag till ny teori, vilket den är om den har en begränsad validering och erhåller färre 

än 100 citeringar från andra forskare.  

 

2.2 Personalomsättning  

Ett flertal forskare, Boles, Dudley, Onyemah & Rouzies (2012); Mobley et al. (1979); Glebbeek & 

Bax (2004); Ton & Huckman (2008); Tracey & Hinkin (2008), framhäver personalomsättningen 

som ett väletablerat tillämpningsområde. De menar på att personalomsättning är ett ämne som är 

relevant för många organisationer sedan många år tillbaka. På grund av dennes relevans har även en 

Citeringar Validering Teorinsstyrka

Ca >500 Välvaliderad Dominant

>500-<100 Vissvalidering Emergin

Ca <100 Begränsad 

validering

Förslag till ny 

teori
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hel del forskning hunnit applicerats. En av de mest citerade forskare i fråga om personalomsätt-

ningen är Mobley. Han har medverkat i ett flertal artiklar som vi har haft stor användning av för att 

bygga upp vår grund till denna studie.  

            

Begreppet personalomsättning kan uppfattas som ett mått på hur många anställda som slutar i 

förhållande till antalet som nyanställs, med andra ord i vilken omfattning personalen i ett företag 

byts ut (“Mått för personalomsättning,”2010). När man diskuterar om personalomsättning nämns 

ofta hög och låg personalomsättning. Har organisationen en hög personalomsättning innebär det att 

personalen utbytes snabbt och en låg personalomsättning betyder då att personalen byts ut långsamt. 

 

2.2.1 Frivillig och ofrivillig omsättning samt funktionell och dysfunktionell omsättning       

Den höga samt låga personalomsättningen kan vidare delas in i så kallad frivillig och ofrivillig 

personalomsättning enligt Allen et al. (2010:50).  Författarna beskriver att den frivilliga omsätt-

ningen beror på att den anställde själv beslutar sig för att lämna arbetsplatsen, det kan till exempel 

bero på att den anställde har fått ett bättre jobberbjudande eller att den upplever missnöje på 

arbetsplatsen. Den ofrivilliga omsättningen vilar på arbetsgivaren, det kan förslagsvis vara så att 

den anställde har misskött sitt arbete och följaktligen får lämna arbetsplatsen på arbetsgivarens 

begäran.  

 

Den frivilliga omsättningen är ett brett område att studera. För att forskare lättare ska kunna studera 

samt identifiera de effekter den frivilliga personalomsättningen bidrar till, har Dalton et al. 

(1982:121) kategoriserat in den frivilliga omsättningen i ytterligare två indelningsgrupper, 

dysfunktionell samt funktionell omsättning. När en anställd med goda kvalifikationer bestämmer sig 

för att lämna en organisation är sannolikheten tämligen hög att den kommer att ersättas av en 

individ med en lägre kompetens och det är detta man benämner som en dysfunktionell omsättning 

enligt Johnson, Griffeth & Griffin (2000).  Enligt Abelson & Baysinger (1984:340) tyder det på att 

den dysfunktionella omsättningen också kan definieras som hög om den anställdes prestation är 

hög. Motsatta förhållandet gäller då för den funktionella omsättningen, om en lågpresterande person 

väljer att avgå, ökas sannolikheten att personen kommer att ersättas av en individ med högre 

förutsättningar, vilket kan bidra till ett positivt resultat för en organisation.   

 

2.2.2 Hur företagen påverkas av personalomsättning           

Att ha en omsättning av personal medför alltid en mängd olika kostnader för företagen.  Tracey & 

Hinkin (2008:13) framhäver att personalomsättningen har erhållit stor uppmärksamhet på grund av 
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dessa obefogade kostnader. Wells & Peachey (2011:26) antyder att det finns två olika typer av 

kostnader, dolda- och synliga kostnader. Uppdelning av kostnaderna är utformade efter hur de 

påverkar förtegets ekonomiska situation. De synliga kostnaderna påverkar företagen hårdast, 

eftersom att de har en direkt inverkan på deras ekonomi.  

 

En omsättning som innebär att den måste ersättas med en ny personal bidrar med hel del olika 

kostnader. Det kostar pengar att rekrytera ny personal, vilket inkluderar det ekonomiska värdet av 

den tid som går till spillo när annat arbeta hade kunnat utföras. Nyrekrytering medför även en hel 

del administrativa kostnader enligt Tziner & Birati (1996). Det kostar också företagen pengar att 

annonsera ut den nya tjänsten som blivit ledig och efter att alla kandidatansökningar anlänt tar det 

tid att bearbeta dessa, vilket i sin tur också orsakar kostnader.  

 

Vid nyrekrytering, uppstår det en kostnad från det att individen blir anställd till att den har skapat 

sig den kompetens som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna med god kvalité.  Även om den 

nyanställde har de kunskaper och färdigheter som begärs för att kunna utföra arbetet krävs det trots 

allt många gånger utbildningar för att de ska lära sig företagets rutiner och enligt Tracey & Hinkin 

(2008) är det praktiskt taget omöjligt för en nyanställd att till en början utföra samma arbets-

uppgifter som den tidigare anställde.  

 

Enligt Boles et al. (2012) kan dessa kostnader som uppstår under hela denna process uppgå till 200 

% av lönen. Tracey & Hinkin (2008:24) explicerar på att omsättningskostnaderna i hotellbranschen 

kan uppgå till $ 12,000 för positioner som receptionist, portvakt med mera. Författarna påpekar 

dock att i säljbranschen kan denna kostnad övergå till att bli ännu högre. Detta resonemang är mer 

relevant för oss då vi inriktar vår studie på fastighetsmäklarbranschen som är en säljbransch. 

 

Under hela denna process, från det att en anställd väljer att lämna en arbetsplats till att den 

nyanställde har likvärdiga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifter som den tidigare anställde, 

resulterar i att företaget miste om försäljningar. Även innan den anställde helt har bestämt sig för att 

lämna arbetsplatsen går företaget miste om försäljningar. Enligt Tracey & Hinkin (2008) kalkyleras 

likaså dessa försäljningar som företagen går miste om som förluster.  Under den anställdes besluts-

process, från tanken till att vilja lämna till att verkställa detta, påverkas den anställdes 

arbetsutförande enligt Tracey & Hinkin (2008), vilket innebär sämre kundbemötande. Denna 

beslutsprocess beskrivs mer ingående nedan under 2.2.3 Den anställdes beslutprocess.  
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För många organisationer är det framförallt den frivilliga omsättningen som är negativ och som 

företagen eftersträvar att sänka. Detta anser Allen et al. (2010:50) beror på att den frivilliga 

omsättningen mestadels berör de anställda som presterar främst. Det är självklart för många 

organisationer att vilja ha personal som alltid presterar bra, för det gynnar företagets bästa. Dessa 

resonemang stärks även av författarna Wells & Peachey (2011). Wells & Peachey (2011:26) menar 

på att de tidigare nämnda typer av omsättning kan ha varierande effekter på en organisation, men att 

det är den dysfunktionella omsättningen som kan vara den mest skadliga då den berör de mest 

begåvade medarbetarna, “the smartest and most talented employees [who] are the most mobile and 

the ones who are disproportionately more likely to leave”.  

 

För att ge personalomsättningen en ärlig bild är det nödvändigt att anmärka att det kan vara både 

positivt och negativt med att ha en omsättning. En funktionell omsättning är positiv, då en 

lågpresterande person ersätts med en som levererar mer till företaget då den har högre ambitioner 

enligt DeConinck & Johnson (2009:333). 

 

Ton & Huckman (2008:65) är två författare som menar på att den låga omsättningen likaså kan ha 

en negativ inverkan på en organisation. Ett företag som har en relativt låg omsättning kommer få en 

större, negativ, effekt när de väl berörs av en omsättning, än vad ett företag med en hög omsättning 

gör. Orsaken till detta är att vid en hög omsättning hinner inte personalen skaffa sig den prestandan, 

som man kanske gör vid låg omsättning.  

 

2.2.3 Den anställdes beslutprocess 

Majoriteten av den omsättning som skedde i organisationer för ungefär 20 år sedan var frivilliga 

enligt Dalton et al. (1982:118) och av det som benämnts ovan är det den frivilliga omsättningen 

som är den mest skadliga för företagen. För att man ska kunna bearbeta den frivilliga omsättningens 

negativa effekter måste man först och främst skaffa sig kunskap om vad det är som orsakar 

dessa. Dalton et al. (1982:118-119) skriver i sin studie att effekterna som uppstår av personal-

omsättning självfallet inte är identiska för varje organisation och som vi nämner i inledningskapitlet 

så existerar en del olikheter mellan de slutsatser som gjorts i tidigare studier inom omsättningen. 
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Mobley (1977) har utformat ett ramverk (modell 2, Beslutprocess) som beskriver den anställdes 

beslutsprocess till att utträda en arbetsplats. Ramverket presenterar möjliga mellanliggande 

kopplingar i relation till tillfredsställelsen. Modeller som utarbetats inom omsättning påvisar ofta 

den direkta kopplingen mellan arbetstillfredsställelse och beslut till att säga upp sig. Denna modell 

berör dock ett antal medlande steg mellan missnöje och till beslutet att sluta.   

Modell 2, Beslutprocess (Mobley, 1977:238) 
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I block A (Evaluation of existing job) kan vi utläsa den anställdes utvärdering av dennes existerande 

jobb, under tiden som block B (Experienced job satisfaction-dissatisfaction) vidare representerar det 

resulterande emotionella tillståndet för en viss grad av tillfredsställelse – missnöje. Block C 

(Thinking of quitting) tyder på en av konsekvenserna till missnöje och den stimulerar tankarna hos 

den anställde till att lämna arbetsplatsen. Även om missnöje existerar, är det inte riktigt erkänt ännu, 

utan det påvisas i olika former av tillbakadragande från den anställde, såsom frånvaro samt passivt 

arbetsbeteende. Nästa steg i den tillbakadragande beslutprocessen är block D (Evaluation of 

expected utillity of search and cost of quitting). Här sker en bedömning av de fördelar av att ”söka” 

ett nytt arbete, samt en värdering av vad kostnaderna av att sluta kommer bli. Utvärderingen av den 

förväntade fördelen av att söka nytt arbete rymmer en uppskattning av de chanser att hitta 

alternativa lösningar att arbeta kvar på den nuvarande arbetsplatsen. En utvärdering av de önskvärda 

möjliga alternativen som finns, samt en utvärdering av de kostnaderna för sökandet, i form av 

förlorad arbetstid och resor. Om dessa kostnader blir för höga eller den förväntande nyttan till att 

söka nytt arbete blir för låg måste den anställde acceptera det nuvarande jobbet. Den anställde måste 

också därför ändra uppfattning om det nuvarande arbetet samt drastiskt minska tankarna om att 

sluta. 

 

Däremot om kostnader inte blir allt för höga och möjligheten till att hitta nytt arbete är stora blir 

nästa steg block E (Intention to search for alternatives) i denna beslutprocess. Detta steg berör 

avsikten till att söka alternativ. Denna avsikt behöver inte vara jobbrelaterad utan den kan påverkas 

av exempelvis hälsa eller familj. Detsamma gäller här att den anställde måste acceptera den 

nuvarande situationen om inga alternativ hittas. 

 

Finns det alternativ för den anställde, följs detta med en faktisk sökning som är nästa steg, block F 

(Search for alternatives). Block G (Evaluation of alternatives) liknar väldigt mycket det som sker i 

block A. Den anställde utvärderar de alternativ som hittats. Den nuvarande situationen ställs mot de 

alternativen, vad är det som skiljer dessa åt?( Block H, Comparison of alternatives vs. Present job). 

 

2.2.4 Faktorer som orsakar personalomsättning  

Enligt Phillips & Roper (2009:8) har mer än 70 % av alla fastighetsmäklarfirmor inte några 

beredskapsplaner över hur de ska kunna hantera den höga personalomsättningen som existerar i 

branschen. För att kunna motarbeta personalomsättning måste grunden till att denna beslutprocess 

aktiveras identifieras hos de anställda. Ett flertal studier har utförts för att fastställa vilka faktorer 

som ger upphov till att en anställd väljer att lämna sin arbetsplats. Porter & Steers (1973) är två av 
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de författare som undersöker orsakerna till tillbakadragandet hos de anställda. På en generell nivå är 

arbetstillfredsställelse konsekvent och hänför till tillbakadragande. För att mer specifikt kunna 

undersöka olika faktorer fördelade författarna ner begreppet arbetstillfredsställelse i fyra olika 

kategorier; organisationsövergripande faktorer, arbetsmiljöfaktorer, arbetsrelaterade- och personliga 

faktorer.  

 

Organisationsövergripande faktorer berör faktorer som lön, befordran samt organisationens storlek. 

Arbetsmiljöfaktorer kretsar kring den anställdes arbetssituation i egenskap av vilken typ av ledare 

som finns på arbetsplatsen, arbetskollegor samt arbetsenhetens storlek. De arbetsrelaterade 

faktorerna rymmer bland annat arbetets innehåll samt dess autonomi och ansvar. Till sist, de 

personliga faktorerna inkluderar det som är unikt för just den anställde så som ålder, personliga 

egenskaper, familjesituation samt dennes likheter mellan jobb och yrkesutbildning.  Dock framhävs 

det att bristen i denna studie är att den inte innehåller en konceptuell modell. För att fylla detta gap 

utformade Mobley el al. (1979) en modell som Michaels & Spector (1982) kontrollerade. Modellen 

prövades för att fastställa vilka variabler som orsakar den anställdes avsikt till att sluta. Michaels & 

Spector (1982:57) utformade sin egen modell för att tydliggör deras resultat.  

Modell 3, personalomsättnings faktorer, Michaels & Spector (1982:57) 
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Det vi kan utläsa från denna modell är att den anställdes ålder, ledare och förväntningar av arbetet 

inte uppfyllts, har visat sig ha ett samband med den anställdes avsikt att sluta. 

  

Dock tyder ett flertal forskare på att lön kan ha ett samband med den anställdes val i att lämna en 

arbetsplats. Bland annat Cotton & Tuttle (1986); Griffeth et al. (2000); Tracey & Hinkin (2008); 

Porter & Steers (1973), bedömer att den anställdes ålder, självständighet, arbetets innehåll samt lön 

och ledare har en stor påverkan på arbetstillfredsställelse. 

 

DeTienne, Agle, Phillips & Ingerson (2012) har studerat hur psykiskstress påverkar den anställdes 

trötthet, arbetstillfredsställelse samt beslut av att lämna en arbetsplats. De tyder att stress kan 

orsakas av ett flertal faktorer, allt ifrån familjeangelägenheter till lön och stöd från ledare som i sin 

tur kan leda till den anställdes val av att lämna arbetsplatsen. För en arbetstagare som erhåller 

provisionsbaserad lön kan det vara stressframkallande, på grund av den ekonomiska oron man kan 

förnimma av att inte kunna planera sin månadsbudget enligt Joseph & Kalwani (1998). År 2012 var 

den dominerande lönemodellen i fastighetsmäklarbranschen provisionslön i överensstämmelse med 

Eiken (2013:3). För att kunna motarbeta denna stress avser DeTienne et al. (2012) att det är särskilt 

viktigt att organisationer arbetar efter att skapa trivsel på arbetsplatsen samt skapa en mer etisk 

arbetsmiljö. 

 

Wells & Peachey (2011:33) har studerat huruvida tillfredsställelsen med ledaren förmedlade ett 

samband med ledarskapsbeteendet och den frivilliga omsättningens avsikt. De avsåg också i 

undersökningen att granska förhållandet mellan transformerande samt transaktionsledarskaps-

beteendets och en organisations frivilliga omsättning. Resultatet framlade bevis för ett starkt 

samband mellan ledarskapets beteende och den frivilliga omsättningen, vilket också kan stärkas av 

tidigare utförda studier, enligt Wells & Peachey (2011:34). Undersökningen påvisade likaså att både 

de tranformerande och transaktionsledarskapet har en direkt negativ inverkan på den frivilliga 

omsättningen i en organisation inom sportsammanhang.  

 

2.2.5 State-of-the-art 

Problemet personalomsättning är ett ämne som är väl utforskat. Forskning gällande 

fastighetsbranschen är dock begränsad, därför har vi valt att samla teori som är tillämpad på andra 

branscher som har liknande problematik med personalomsättning. Stora delar av den tidigare 

forskningen är genomförd i hotellbranschen, restaurangbranschen samt sjukvården. Majoriteten av 

den forskning vi har använt oss av är också baserad i USA.  



14 
 

De vetenskapliga studier som vi stödjer oss av är främst inriktade på att redogöra de faktorer som 

orsakar till personalomsättning samt de konsekvenser personalomsättningen åstadkommer. I 

tabellen nedan (tabell 2) förtydligar att vår teoridel bygger på flertal dominerande studier, men den 

tillämpas även av fler som är förslag till ny teori. För att vår studie ska vara i stånd att kunna ge ett 

bidrag krävs det att vi inte endast använder dominerande teorier, utan att vi ger utrymme för förslag 

till ny teori.  

 

Ledarskapet är en återkommande orsaksfaktor till personalomsättning i de dominerande teorierna. 

Dock finner den teori som testat olika ledarstilars påverkan som förslag till ny teori. Tabell 2 

tydliggör att det finns forskning att bygga vidare på. En reflektion kring forskningen beträffande 

ledarskapets olika stilar och dess betydelse sker i avsnitt 2.3.8 State-of-the-art. 
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Tabell 2, State-of-the-art personalomsättning (egen 

Redogör för 

personalomsättningens 

påverkningsfaktorer och dess 

kostnadsprofiler.

Tracey & 

Hiking (2008)

80 Begränsad 

validering

Förslag till 

ny teori

Redogör för det transfomella 

och transkationsledarskapets 

betydelse för den frivilliga 

personalomsättningen.

Wells & 

Peachey 

(2011)

23 Begränsad 

validering

Förslag till 

ny teori

Ger en modell av den anställdes 

utträdes beslutsprocess.

Mobley 

(1977)

1641 Väl validerad Dominerande

Ger en förståelse för 

omsättningen och kunskap om 

orsak- och effektsamband.

Allen et 

al.(2010)

92 Begränsad 

validering

Förslag till 

ny teori

Redogör för frivillig- och 

ofrivillig omsättning samt 

dysfunktionell- och 

funktionellomsättning.

Dalton et 

al.(1982)

267 Viss 

validering

Emerging

Den dysfunktionella 

omsättningens påverkan på en 

organisation.

Abelson & 

Baysinger 

(1984)

236 Begränsad 

validering

Förslag till 

ny teori

Redogör för om en alltför hög- 

eller låg personalomsättning är 

skadligt för företagen.

Glebbeek & 

Bax (2004)

177 Begränsad 

validering

Förslag till 

ny teori

Meta-analys som redogör för 

omsättningens olika variabler 

samt forskningens 

kompikationer.

Cotton & 

Tuttle, (1986)

1268 Väl validerad Dominerande

Redovisar resultaten av en 

omfattande metaanalys av 

omsättningens föregångare.

Griffeth et 

al.(2000)

1803 Väl validerad Dominerande

En studie som testar tidigare 

utförd modell av omsättningens 

orsaksfaktorer.

Michaels & 

Spector 

(1982)

620 Väl validerad Dominerande

Ger en konceptuell modell som 

bland annat uppmärksammar de 

möjliga effekter av 

tillfredsställelse.

Mobley et al. 

(1979)

1645 Väl validerad Dominernade

Redogör för faktorer som är 

relaterade till omsättning samt 

frånvaro i arbetssituationer.

Porter & 

Steers(1973)

4567 Väl validerad Dominernade
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2.3 Ledarskap  

There are almost as many different definitions of leadership as there are persons who have 

attempted to define the concept (Bass, 1981). 

 

Ledarskapet är ett väl utforskat område, och begreppet ledarskap har flera olika definitioner. 

Ledarskap är förmågan att leda följare mot gemensamma mål enligt Bryman (1992). En känd 

definition av ledarskapet är från Bass (1990): 

 “Leadership is an interaction between two or more members of a group that often 

involves a structuring or restructuring of the situation and the perceptions and 

expectations of members…Leadership occurs when one group member modifies the 

motivation or competencies of others in the group. Any member of the group can exhibit 

some amount of leadership… “ (Bass, 1990:19-20).  

 

Tidigare studier av Wells & Peachey (2011:35); Al-sharafi & Rajani, (2013:65); Madlock, 

(2008:62) påvisar att ledarskapet har en påverkan för om personalen trivs på arbetet och det bidrar 

till att personalen stannar kvar hos arbetsgivaren. Utvecklingen går hela tiden framåt och 

konkurrensen idag är hård mellan olika organisationer. För att hävda sig i den hårda konkurrensen 

behövs kompetent personal tyder Al-sharafi & Rajani (2013:60). Griffith (2004) menar att 

relationen mellan ledarskap och personalomsättning, bäst beskrivs genom tillfredsställelsen med 

arbetsmiljön, där ledarskapet innefattas. Ledarskapet yttrar sig i flera olika stilar, det finns flera 

olika benämningar på ledarstilarna trots att de har samma innebörd. Vi har valt att använda oss av 

Golemans teori som beskriver de sex ledarstilarna; demokratisk, visionär, coachande, perfek-

tionistisk, tvingande och relationsbyggande.  

 

2.3.1 Demokratiskt ledarskap  

Det som utmärker det demokratiska ledarskapet är att ledaren är lyhörd, låter medarbetarna få vara 

med och bestämma samt fatta beslut. Woods (2004:4) anser att det demokratiska ledarskapet 

medför en rätt till meningsfull delaktighet och respekt för varje individ. Goleman (2000) anser 

ledarstilen ger en positiv effekt på de anställdas flexibilitet, ansvarskänsla samt moral. Ledarstilen 

används med fördel när ledaren inte vet var organisation är på väg, men även om ledaren behöver 

åsikter för att kunna utföra sin vision. En demokratisk ledare skapar en teamkänsla och vill ta 

tillvara på medarbetarnas positiva egenskaper. 
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För att ledarstilen ska vara effektiv är det en förutsättning att de anställda har en hög kompetens och 

är motiverade. Har medarbetarna en låg kompetens och låg motivation har ledaren ingen nytta av 

deras rådgivning anser Goleman (2000). En negativ aspekt med att alla får yttra sig, är att det kan 

bli långa diskussioner och många möten, utan att man tar några beslut. Det innebär att ledarstilen 

inte är tillämplig vid kritiska situationer, då en snabb och effektiv beslutsprocess är nödvändig. Om 

ett företag blir för demokratisk, kan det leda till att det inte finns någon tydlig rollfördelning mellan 

anställda och ledare. En negativ effekt när alla får vara delaktiga är att effektiviteten i företaget 

påverkas negativt, eftersom beslutsfattandet blir för omständligt. Ledaren blir dock svår att kritisera 

enligt Goleman (2000) eftersom medarbetarna har en betydande roll i beslutsprocessen. 

 

Gastil (1994:962) skriver att eftersom ingen ledare kan utföra alla funktioner i en demokratisk 

grupp, är det nödvändigt att ha fler ledare. Han skriver vidare att man skulle kunna hävda att 

gruppen då saknar ledare, han menar dock att gruppen istället är leaderful, då alla i gruppen känner 

sig ha möjlighet att starta eller stoppa saker samt att utmana eller möta utmaningar. 

 

2.3.2 Visionär ledarstil   

En visionär ledares roll är att inspirera sina medarbetare så de strävar efter att uppfylla 

organisationens mål/vision. Ledaren skall även framstå som en frontfigur som bidrar med hjälp till 

de anställda för att uppnå företagets mål. Ledaren ska även ge utrymme för de anställda att vara 

delaktiga i beslutsfattandet. Ledaren har en stark tro till sin vision och en talang för att få med sig 

sina anställda genom att belysa deras bidrag till helhets perspektivet. Det leder till att de anställda 

känner ansvar gentemot företaget, och de kommer göra sitt yttersta för att bidra till att företaget 

uppnår sina mål. Den visionära ledarstilen fungerar oftast därför bäst i en organisation som är under 

förändring. I företag som är i behov av en ändring eller en ny vision kommer ledaren kunna visa 

vägen. Ledaren låter dock de anställda vara delaktiga och känna att de bidrar till att visionen 

uppnås. Goleman (2000) skriver att ledarstilen kan appliceras i olika fall och ger ofta ett positivt 

resultat. Den är inte lika framgångsrikt i organisationer som har mer erfarna medarbetare, då de kan 

uppfatta ledaren som uppblåst 

 

2.3.3 Coachande ledarstil 

Den coachande ledarstilen är den som dagens ledare tillämpar i minst grad enligt Goleman (2000). 

Enligt hans undersökning är tidsbrist en orsak till att den inte används ofta. En coachande ledares 

främsta karaktärsdrag är en god självkännedom samt ett stort engagemang för sina anställda. En 

coachande ledare strävar efter att utveckla sina anställda, för att få ut max av varje individ. Rogers 
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(2008) utvecklar det, hon skriver att ledaren genom coachning ska bidra till att individen kan 

utvecklas och uppnå sin fulla potential. Hon skriver vidare att det bör vara en coachs främsta mål 

med sin coachning. Goleman (2000) anser att ledaren göra det genom att identifiera de anställda 

styrkor och brister, och koppla ihop dem med varje individs ambition. 

 

Goleman (2000) anser även att ledare och medarbetare gemensamt beslutar vilken roll ledaren ska 

ha i medarbetarens utveckling. En effekt av ledarens engagemang i individen är att det bidrar till att 

det bygger en bra relation, eftersom utvecklingen av individen är något som sker över en lång 

period. Ledaren är bra på att ge de anställda konstruktiv kritik, fördela uppgifter och ge 

instruktioner. Den coachande ledaren anser att det är okej att misslyckas, förutsatt att det gynnar 

medarbetarens utveckling på sikt. 

 

Det coachande ledarskapet påverkar enligt Goleman (2000) arbetsklimatet positivt. Eftersom 

ledarskapet bidrar till att de anställda känner ansvar gentemot företaget och får en klar uppfattning 

om vad som förväntas ut av dem. Det leder till en positiv ekonomisk utveckling för företaget. 

Ledarstilen bör inte tillämpas i företag där de anställda inte är intresserade av personlig utveckling 

och stöttning. 

 

Goleman (2003:101) skriver att det vid upprepade tillfällen har visat att ett coachande ledarskap 

lönar sig, det bidrar till en bättre prestation, men också till en ökad trivsel och lägre 

personalomsättning. 

 

2.3.4 Perfektionistisk ledarstil 

Den perfektionistiska stilen är en stil som enligt Goleman, Boyatzis & McKee (2001) ska tillämpas 

sparsamt och endast i miljöer där den verkligen fungerar. Det som kännetecknar en perfektionistisk 

ledare är, att personen arbetar i ett högt tempo och ställer höga krav på både sig själv och sin 

omgivning enligt Goleman (2000). Ledaren förväntar sig att de anställda inte är i behov handled-

ning. Det innebär att ett perfektionistiskt ledarskap endast bär tillämpas när de anställda är 

kompetenta och strävar efter personlig utveckling anser Goleman (2000). Anledningen till det är för 

att perfektionistiske ledaren utgår ifrån sig själv och sin egen prestationsförmåga när hen ställer 

krav på medarbetarna. Ledaren förväntar sig att medarbetarna utfört sitt arbete perfekt och ser inget 

utrymme för misstag eller misslyckande. Det leder enligt Goleman (2000) till medarbetare under en 

perfektionistisk ledare byts ut fort om de inte lever upp till kraven. Girtili & Topcu Oraz (2004) 

föreslår att ledarstilen bör kombineras med en annan ledarstil, för att komplettera den 
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perfektionistiska ledarstilens brister. Goleman et al. (2001) föreslår att den används i kombination 

med vissa drag från den visionära samt den relationsbyggande ledarstilen.  

 

Enligt Goleman (2000) har den perfektionistiska ledaren svårt att kommunicera med sina 

medarbetare och ge dem feedback. Ledaren tar hellre själv över arbetsuppgifterna för att kunna 

uppnå det önskade resultatet. En effekt som den perfektionistiske ledaren har på medarbetaren är att 

de börjar ta färre initiativ eftersom ledaren tar beslut och styr efter hur denne behagar. Den 

obefintliga handledningen och de höga kraven kan skapa ett missnöje mellan de anställda och 

ledaren. Den perfektionistiska ledaren fungerar enligt Goleman (2000) endast i organisationer som 

har kompetent personal, som på egen hand skapar motivation och uppfyller ledarens högt satta mål.  

 

2.3.5 Tvingande ledarstil 

Goleman (2000) skriver att den tvingande ledarstilen innebär att ledaren tydligt förklarar för de 

anställda vad deras åtaganden är samt hur de ska verkställas. Det som utmärker ledarstilen är ett 

kontrollbehov, övervakande och att ledaren tror att de anställda är lyhörda och tar till sig av allt hen 

säger. Det utvecklar Girtili & Topcu Oraz (2004), de menar att den tvingande ledaren kräver många 

rapporter, och motiverar sina ledare genom disciplin. Ledare som brukar den tvingande ledarstilen 

har god självkontroll och en strävan efter att prestera bra resultat. Goleman (2000) är av den 

uppfattningen att ledarstilen lämpar sig bäst i företag som befinner sig i krissituationer. Framförallt 

för att ledarstilen minskar medarbetarnas osäkerhet och bidrar istället till trygghet. Ledarstilen har 

emellertid bara en tillfällig effekt och leder i regel oftast till något negativt för både organisationen 

och medarbetarna. Ledarskapet påverkar medarbetare som är nyskapande och har en hög 

framåtanda på ett negativt sätt. Det är en effekt av det toppstyrda arbetsklimatet som inte gynnar de 

kreativa individerna. En annan negativ effekt av ledarskapet är att de anställda känner ett mindre 

ansvar gentemot företaget, eftersom de inte får vara delaktiga i beslutsfattandet. Även de anställdas 

drivkraft påverkas i en negativ riktning, då de inte känner sig värdefulla, utan bara som en bricka i 

spelet. Individer som är kreativa och har ett driv, söker sig ofta vidare, för att kunna utvecklas. 

 

2.3.6 Relationsbyggande ledarstil 

Den relationsbyggande ledaren beskriver Goleman (2000) som en ledare som prioriterar relation till 

sina anställda och gruppen. Det främsta verktyget är kommunikation för den relationsbyggande 

ledaren. Ledaren brukar äta lunch eller fika med sina anställda för att kunna bygga en stark relation. 

Ledaren anser att individernas välbehag är viktigare än mål och arbetsuppgifter. Ledarstilen är bäst 
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lämpad i grupper för att motivera enskilda individer i en stressig arbetsmiljö eller för att hjälp 

gruppen att läka. 

 

Positiva effekter av den relationsbyggande ledarstilen enligt Goleman (2000) är att medarbetarna 

blir mer lojala på grund av omtanken de får av sin ledare. Eftersom ledaren ger sina anställda stor 

frihet när det gäller utförandet av deras uppgifter, så ökar deras ansvarskännande mot företaget. Det 

finns dock betydande nackdelarna av ledarstilen. Ledarens ”slappa stil” kan leda till att 

medarbetarna tror att sämre prestationer är accepterat. De anställdas personliga utveckling främjas 

heller inte av ledarstilen, då ledaren sällan ger de konstruktiv kritik, vilket gör att de måste på egen 

hand komma på vad de behöver förbättra. Ledarens strävan att bygga goda relationer på arbets-

platsen kan ge en negativ effekt, eftersom det påverkar medarbetarnas prestation negativt. Det kan 

leda till att viktiga åsiktsutbyten tystas ned, för att inte skada gruppens gemenskap enligt Ross 

(2005).  Ledarstilen är inte effektiv när ett företag har motgångar, eftersom ledaren inte är bra på att 

ge direktiv. Enligt Goleman (2000) så ska ledare tillämpa drag från den visionära ledarstilen, 

eftersom den visionäre ledaren kompletterar den relationsbyggande ledarens brister när det gäller 

direktiv och mål. 

 

2.3.7 Transformellt ledarskap 

Det transformella ledarskapet bygger på att vinna förtroende och tillit hos sina anhängare antyder 

Eagly, Johannsen-Schmidt & van Engen (2003:570). Det gör ledaren genom att uppmuntra de 

anställda till att vara delaktiga i beslutsfattande samt uppmuntra dem att uttrycka sina åsikter enligt 

Wells & Peachey (2011:33). De skriver vidare att eftersom de anställda känner att de får sina röster 

hörda och får uttrycka sina åsikter oavsett om de är missnöjda eller nöjda, så kan de vara mindre 

benägna att vilja byta arbetsplats. Ledaren försöker även upprätta en bild av sig som en förebild, 

och driver sina medarbetare mot mål och visioner enligt Bass (1998). Eagly et al. (2003:571) 

reflekterar över att en styrka hos en transformell ledare är att den ser till att bidra till att dess följare 

uppnår sin fulla potential, vilket bidrar till att företaget utvecklas.    

 

2.3.8 State-of-the-art 

Ledarskap är ett väl utforskat område. Vår teori inom ledarskapsområdet är fokuserat på 

ledarskapets koppling till personalomsättning, samt ledarstilar. Ingen artikel i vår teori är utförd i 

fastighetsmäklarbranschen och ingen forskning är heller utförd i Sverige. Vi anser dock inte att det 

påverkar våra teorier relevans för vår studie. I tabellen (tabell 3) nedan framgår det att vi har en stor 

andel dominerande teorier, men även förslag till ny teori. Det ger oss en bra kombination av 
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tillförlitlig forskning och mer aktuell forskning som gör det möjligt för att kunna ge ett bidrag till 

forskningen.   

 

 

Tabell 3, state-of-the-art ledarskap (egen)  

2.4 Reflektion av state-of-the-art 

Efter att ha valt att tillämpa en state-of-the-art på vårt teoretiska material, har vi fått en ökad 

förståelse för vår teoris status. Vi kan konstatera att vi har samlat in teori som bygger upp en god 

grund till vår studie. Utifrån våra tabeller (2 och 3) kan vi tydligt utläsa att vår studie har en stabil 

och stadig grund som vi sedan valt att utveckla vidare. De studier som anses vara förslag till ny 

teori är relativt nya studier och de har därför inte hunnit erhållit särskilt många citeringar och vi kan 

Teori Relevans Referering Citering Validering
Teorins 

styrka

En studie om ledarskaps 

organisationer.

Bryman 

(1992)

1550 Väl validerad Dominerande

Redogör för det transformella 

och transkationsledarskapets 

betydelse för den frivilliga 

personalomsättningen.

Wells & 

Peachey 

(2011)

23 Begränsad 

validering

Förslag till 

ny teori

En studie om ledarskap och 

personalomsättning på attraktiva 

medarbetare.

Al-sharafi & 

Rajiani (2013)

0 Ingen 

validering

Förslag till 

ny teori

Redogör för relationen mellan 

ledarstilar, arbetstillfredsställelse 

och kommunikationskompetens.

Madlock 

(2008)

117 Begränsad 

validering

Förslag till 

ny teori

Goleman redogör för sex 

ledarstilar, och vilket ledarskap 

som är bäst.

Goleman 

(2000)

1402 Väl validerad Dominerande

En meta-analys som jämför 

manligt och kvinnligt ledarskap.

Eagly et 

al.(2003)

1014 Väl validerad Dominerande

Det transformella ledarskapets 

påverkan.

Bass (1998) 746 Väl validerad Dominerande

En studie om transformellt och 

transkationellt ledarskap.

Bass (1991) 2330 Väl validerad Dominerande

Redogör för relationen mellan 

transformellt ledarskap, 

arbetstillfredsställelse, 

personalomsättning och skolans 

prestation.

Griffith 

(2004)

176 Begränsad 

validering

Förslag till 

ny teori

L

E

D

A

R

S

K

A

P
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inte utläsa deras validering korrekt. Dock är det ett måste att dessa är med i en studie för att 

forskningen ska kunna bli mer omfattande och bidra till något nytt. 

 

Att tillämpa state-of-the-art har för oss varit till stor hjälp framför allt för att vi ska bli medvetna vad 

vi använder för teorier. Är studierna tillräcklig tillförlitliga så att vi kan bygga vidare på dem? Att 

redovisa tabellerna 2 och 3 i denna studie demonstrerar för dig som läsare att vi är medvetna om de 

val gällande vilka teorier vi har använt oss av och vi ger en tydlig redogörelse för vilken betydelse 

de specifika studierna har haft för oss. Vi kan dock medge att det har varit svårt att fastställa vilken 

validering de olika vetenskapliga artiklarna har.  

 

2.5 Forskningsmodell 

Vår forskningsmodell bygger på tre faktorer som omfattar anledningar till personalomsättning. 

Modellen har sammanställts av fler tidigare teorier som både är dominerande samt förslag till ny 

teori. Att ledarskapet är en orsaksfaktor till personalomsättning utnämns åtminstone i två 

dominerande teorier, Cotton & Tuttle (1986) och Griffeth et al. (2000).  Ledarskapet är dock ett 

framstående tillämpningsområde och det finns ett flertal olika ledarstilar. Goleman (2000) är en 

dominerande teori som beskriver ett övervägande antal olika ledarstilar som vi har valt att begränsa 

oss till. Däremot existerar några studier, Wells & Peachey (2011) och Al-sharafi & Rajiani (2013) 

som är förslag till ny teori och emerging där man undersöker olika ledarstilar och dess betydelse till 

personalomsättning och den anställdes arbetstillfredsställelse. 
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Modell 4, Forskningsmodell (egen) 

 

Vi har även valt att ta med lön och den anställdes förväntningar på yrket i vår forskningsmodell, då 

vi tror att de är några faktorer som kommer att benämnas hos våra respondenter, men vi kommer 

framförallt att undersöka de olika ledarstilarna och vilken betydelse de har för en fastighetsmäklare. 

Detta för att skapa förståelse för hur ledarskapet kan påverka personalomsättningen i branschen. 

 

2.6 Forskningsfrågor 

I studien önskar vi kunna öka förståelsen kring: 

 Vilka faktorer som orsakar att fastighetsmäklare väljer att byta arbetsgivare? 

 Om ledarna vet vad som efterfrågas av dem? 

 Vilken ledarstil fastighetsmäklare i Sverige efterfrågar? 
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3. Metod     

I metodavsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga för att uppnå arbetets syfte samt besvarat 

forskningsfrågorna. En beskrivning kring val av forskningsdesign samt en redogörelse kring vilka 

forskningsmetoder vi har använt oss av för att samla in data och hur de empiriska data sedan har 

bearbetats och analyserats.  

 

3.1 Forskningsdesign 

För att uppfylla studiens syfte samt besvara dess forskningsfrågor har vi tillämpat en kvalitativ 

forskningsdesign. Detta val gjordes med avseende till att vi ämnade skapa en djupare förståelse för 

varje individs verklighet, samtidigt som vi önskade att påverka respondenterna svar så lite som 

möjligt. Syftet med vår studie är att undersöka hur ledarskapet kan påverka personalomsättningen 

inom fastighetsmäklarbranschen, vilket gör att vi fokuserade på ord istället för siffror. Enligt 

Bryman & Bell (2013:49) så applicerar den kvalitativa forskningen fokus på ord medan den 

kvantitativa studien fokuserar på siffror. Yin & Retzlaff (2013:19) redogör för olika punkter som är 

utmärkande drag i den kvalitativa forskningen. Det första är att den kvalitativa forskningen studerar 

den mening som kan tillskrivas människors liv under verkliga förhållanden, den andra punkten är 

att man återger människors åsikter och synsätt. Bryman & Bell (2013:49-50) beskriver att en 

kvalitativ forskningsdesign ”rymmer en bild av den sociala verkligheten som en ständigt 

föränderlig egenskap som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga”.  

 

3.2 Forskningsansats 

För att kunna hitta teoretiska strukturer och mönster, lämpar sig det abduktiva synsättet, då det 

grundar sig på redan existerande referensramar. Detta kan i sin tur förklara och frambinga det som 

tas upp i teorin och samtidigt bidra till ny kunskap inom ämnet.  Mason (2002) förklarar att den 

abduktiva forskningsansatsen innebär att forskaren rör sig mellan empir och teori, och kan därför 

tolkas som en blandning av induktiv och deduktiv. Enligt Philipson (2013) innebär ett deduktivt 

synsätt att vi bara ser saker som vi redan känner till, och att ett induktivt synsätt inte kan fungera 

utan förkunskap. Slutsatsen av detta menar Philipson (2013) är att all forskning ska använda sig av 

en abduktiv forskningsansats.  

 

3.3 Datainsamling 

Data samlades in i form av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman & Bell (2013:475) innebär 

semistrukturerade intervjuer att man har en intervjuguide med flera teman som man ska beröra, men 

intervjupersonen har en frihet att utforma svaren. Vi ville ge respondenterna en möjlighet att svara 



25 
 

så fritt som möjligt samtidigt som vi önskar att de håller sig inom det ämne som vi berör i vår 

studie. Valet av att använda sig av semistrukturerade intervjuer grundar sig också i att vi var två 

som genomförde intervjuerna på skilda håll och en semistrukturerad intervju är då att föredra för att 

uppnå en högre jämförbarhet enligt författarna. Denna intervjuguide gav oss även möjligheten att 

ställa följdfrågor om vi bedömde att respondenten inte gett oss det svar som vi strävat efter, eller om 

vi önskade en djupare förklaring. 

 

För oss, som är oerfarna intervjuare, bidrog de semistrukturerade intervjuer likaså till en trygghet. 

Om vi skulle komma av oss hade vi vår guide som kunde hjälpa oss på rätt spår igen. Orsaken till 

att vi gjorde detta val var för att vi insåg att vi dels skulle spara tid och hinna genomföra fler 

intervjuer som i sin tur skulle kunna stärka studiens kvalité. Därför hade ostrukturerade intervjuer 

inte varit möjligt då våra frågor hade blivit ställda på olika vis och respondenterna hade tolkat dem 

på olika sätt.  

 

3.3.1 Telefonintervjuer 

Två av våra intervjuer genomfördes via telefon då respondenterna, av olika anledningar inte hade 

möjlighet att boka in ett personligt möte. Även om vi finner vissa nackdelar med denna form av 

intervju, bland annat att vi inte kunde läsa av respondentens kroppsspråk på samma sätt som vid ett 

personligt möte, kom vi till insikt med att vi var tvungna att utföra dessa intervjuer, främst på grund 

av att det var fler som inte behagade att ställa upp på en intervju. Orsaken till att vi stötte på 

svårigheter med att få anställda som valt att byta arbetsgivare att ställa upp på intervjuer var att det 

betraktade det allt för personligt. 

 

Bryman och Bell (2013:221) beskriver en del fördelar med telefonintervjuer. Telefonintervjuer är 

framför allt till fördel då de anses vara lättare att hantera och respondentens svar påverkas inte av 

intervjuaren. Författarna menar på att en intervjuares kön, ålder klass samt etniska bakgrund kan 

påverka respondenten i dennes svar. Sedan kan det vara mycket billigare att genomföra 

telefonintervjuer, då man kommer undan resekostnader samt den resetid som kan uppkomma när 

man ska ta sig mellan olika respondenter. 

 

En nackdel som författarna påpekar kring telefonintervjuer är att de knappast kan vara längre än 20-

25 minuter och detta innebär att underlag till vår studie kan gå förlorad. 
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3.3.2 Personligt möte (Ansikte-mot-Ansikte)  

Majoriteten av våra intervjuer skedde via personliga möten. Valet att utföra intervjuer på detta vis 

grundar sig i att vi berörde ett relativt känsligt och personligt ämne för somliga respondenter och vi 

önskade att kunna läsa av respondenternas kroppsspråk när vi berörde dessa områden. Samtidigt 

ville vi förmedla en trygghetskänsla som uppmanande de att dela med sig av sin händelse och 

förmedla tillförlitliga svar till vår studie.  

 

Bryman & Bell (2013:219) tyder på att personliga möten ofta används i samband med 

företagsekonomisk forskning. Fördelen med dessa intervjuer är att forskaren inte blir lika begränsad 

till någon tid och får en högre svarsfrekvens jämfört med telefonintervjuer enligt Bryman & Bell 

(2013:221). 

 

3.3.3 Transkribering  

Vi valde att spela in alla våra intervjuer med en diktafon för att det senare skulle underlätta arbetet 

vid analysen. Genom att spela in intervjuerna gav det oss möjlighet, vid behov, att gå tillbaka till ett 

svar och lyssna på det igen.  

 

 När alla intervjuer var utförda, transkriberades materialet, det innebär att det inspelade materialet 

ombildades till skrift. Oliver, Serovich & Mason (2005) tyder detta som ett ”denaturalized 

transcription” vilket innebär att man ur ett intresse av att tyda ett informativt innehåll gör en 

ordagrann återgivning av den inspelade intervjun. Författarna redogör även för att denna typ av 

transkribering fokuserar på att tyda innehållet av intervjun och inte på accent och liknande. I ett 

flertal av intervjuerna var svaren vi fick utsvävande och en del information som inte var relevant 

insamlades. När transkriberingen gjordes kunde vi gallra ut de svar som vi inte ansåg vara relevanta 

för vår studie, vilket gav oss lite mindre material att arbeta med, dock var de materielet vi arbetade 

med innehållsrikt. 

 

Oliver et al. (2005:1287) beskriver att transkribering är en kraftfull handling av representation och 

att denna representation kan påverka hur data tolkas. Eftersom att vi spelade in intervjuer kunde vi 

senare tillsammans gå igenom de intervjuer vi gjorde på skilda håll för att få en gemensam tolkning 

av svaren. 

 

Alla respondenter tillfrågades och fick godkänna inspelningen av intervjuerna. De meddelades även 

att inspelningen raderas när studien är klar. 
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3.4 Population och urval 

Enligt Bryman & Bell (2013:190) så är population den enhet som urvalet görs ifrån, i vår studie 

människor. Urval är den del av populationen som valts ut för studien. Då vi har två olika 

respondentgrupper, ledare samt medarbetare, har vi valt att presentera population och urval för 

respektive grupp.  

 

3.4.1 Medarbetare 

Den population som vi har valt att studera är registrerade fastighetsmäklare som någon gång under 

sin karriär valt att byta arbetsgivare.  Vi har dock inte funnit någon statistik som tydligt skulle 

kunna redogöra för vår populationsgrupp.  

 

På grund av att det inte existerar någon handling alls på vilka fastighetsmäklare som någon gång 

valt att byta arbetsgivare blev vårt urval lite mer komplicerat, då vi inte hade någon kunskap om 

vilka dessa personer var till en början. För att lista ut vilka dessa personer skulle kunna vara började 

vi prata med vänner i vår omgivning Då alla i vår klass studerar till fastighetsmäklare finns det 

många som har kontakter inom yrket samt att de har lite information om de som är verksamma. På 

så sätt kom vi i kontakt med en del av våra respondenter. För att komma i kontakt med resterande, 

fick vi börja med att kontakta olika franchisetagare i branschen, för att sedan fråga dem om de hade 

någon anställd på kontoret som tidigare arbetat på ett annat kontor. 

 

Våra medarbetare valdes ut utifrån ett målstyrt urval. Som vi tidigare nämnt har vi fokuserat på 

medarbetare som någon gång under sin karriär valt att byta arbetsgivare, därför är ett målstyrt urval 

det bästa alternativet. Bryman & Bell (2013:452) skriver att deltagarna väljs ut strategiskt för att 

kunna ge relevanta svar till de forskningsfrågor som formulerats. Bryman & Bell (2013:452) 

beskriver ett målstyrt urval, som ett icke-sannolikhetsurval. De skriver vidare att forskaren inte 

strävar efter att slumpmässigt välja ut sina respondenter.  

 

Det är också värt att notera att vårt urval har påverkats av att samtliga fastighetsmäklare vi 

kontaktade inte behagade att ställa upp på en intervju, då de ansåg att det var alltför personligt. 

 

3.4.2 Ledare 

Vi fann även svårigheter med att redogöra för vår population hos ledarna. Vi har inte funnit någon 

statistik beträffande hur många ledare det finns inom fastighetsmäklarbranschen. Det finns dock 

idag ca 2500 kontor (maklare.se, 2014-04-15) i fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Om vi 
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förutsätter att varje kontor har en ledare så skulle det ge oss en population på ca 2500 ledare. 

Beaktar vi att på vissa kontor finns det bara en anställd, så anser vi att den individen blir irrelevant 

då inget ledarskap är nödvändigt. En annan faktor som påverkar antalet är att vissa företag har fler 

än en ledare. Därför kan vi inte fastställa någon exakt population gällande ledare.  

 

Ledarna som vi intervjuade var antingen baserade i Gävle eller Stockholm. Valet av ledare i Gävle 

grundar sig i dels att vi vill ha respondenter från två olika marknader. Gävle var ett naturligt val för 

oss, då det är lättillgängligt för oss som är bosatta här. Respondenterna i Stockholm valdes ut utifrån 

vilka kontor vi hade medarbetare som även deltog i studien. Anledningen till det var för att spara tid 

och pengar. Även ledarna valdes ut utifrån ett målstyrt urval 

 

3.4.3 Kontrollvariabler 

Då vi har gjort en kvalitativ studie, har vi ingen avsikt att generalisera våra resultat. Eftersom vi 

strategiskt har valt ur våra respondenter, för att kunna svara upp på våra forskningsfrågor, har vi 

använt oss av ett icke-sannolikhetsurval.  Det innebär att vårt urval inte är gjort för att förhålla sig 

till populationen. Fördelningen av respondenterna är 11 medarbetare samt 4 ledare. Vi har valt att 

jämföra våra medarbetares variabler med statistik ifrån mäklarsamfundet. Mäklarsamfundets 

undersökning är baserad på deras medlemmars svar, vilket utgör 84 % av population 

fastighetsmäklare, förutsatt att samtliga har varit delaktiga i undersökningen. Vi bedömer att 

mäklarsamfundets statistik är representativ för population. När det gäller ledarna har vi inte hittat 

någon statistik som redogör för våra variabler. Nedan följer en presentation av variablerna kön, 

ålder samt erfarenhet som vi anser skulle kunna ha en påverkan för studiens utfall.  

 

Enligt mäklarsamfundets rapport för verksamhetsåret 2014(mäklarsamfundet.se, 2014-05-20), 

består fastighetsmäklarbranschen utav 56 % män och 44 % kvinnor. I vår studie är motsvarande 

siffra för könen 73 % för män och 27 % för kvinnor vilket alltså inte överensstämmer med 

population medarbetare.  Någon siffra för könsfördelningen bland ledarna i branschen har vi inte 

fått fram, i vår studie är könsfördelningen 75 % män och 25 % kvinnor.  

 

Variabeln ålder visar att 50 % av alla fastighetsmäklare befinner sig i åldersspannet 30-49 år, 27 % 

är i åldersgruppen 50-69 år och 21 % är under 30 år, resterande 3 % är över 70 år 

(mäklarsamfundet, 2014-05-20). Åldersfördelningen i vår studie är 82 % under 30 år, och 18 % i 

spannet 30-49 år. En bidragande faktor till att respondenterna är yngre i vår studie är vi kommit i 
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kontakt med flera via kontakter genom högskolan. Vi har ingen statistik för ledare gällande 

population, i vår studie är 100 % av deltagarna i åldersspannet 30-49 år.   

 

När det gäller erfarenhet har 21 % erfarenhet mellan 0-3 år, 35 % har erfarenhet mellan 4-10 år så 

har 44 % av fastighetsmäklarna 10 år eller längre erfarenhet. Motsvarande siffra för vår studie är 82 

% 0-3 år, 9 % 4-10 år och 9 % 10 år eller längre. Vi har ingen statistik för population ledare 

gällande erfarenhet, men av våra respondenter har 75 % erfarenhet som ledare mellan 4-10 år, och 

25 % som ledare i 10 år eller längre. När det gäller erfarenhet inom branschen har 50 % 4-10 år och 

de övriga 50 % 10 år eller längre. 

 

3.5 Operationalisering 

Innan vi formulerade frågorna till våra intervjuer gjorde vi en så kallad operationalisering. I en 

operationalisering omformulerar man teorin till förståeliga begrepp. För att vi skulle kunna erhålla 

den information som vi eftersträvade var det viktigt att vi beaktade att alla våra respondenter kanske 

inte var lika insatta i ämnet som vi var och därför var det angeläget att begreppen var tillräckligt 

tydliga för att de också ska kunna tolka dem. 

  

Enligt Bryman & Bell (2013:163) beskriver en operationalisering de ”operationer” eller 

tillvägagångsätt som man använder när man mäter ett begrepp. Vi började med att välja ut olika 

variabler från teoridelen. För att veta hur vi skulle mäta dessa variabler behövde vi definiera dessa. 

Det finns ett antal tekniker när det gäller utformningen av indikatorer enligt Bryman & Bell 

(2013:167). Vi valde att konstruera en fråga som blir en del av ett strukturerat intervjuschema. 

Denna teknik ger respondenterna möjlighet till att beskriva själva. 

 

Tabellerna nedan (tabell 4-tabell 9) som vi ser nedan redogör för på vilket sätt vi har utgått från 

teorin för att sedan utvecklat våra frågor som täcker de teman som vi önskade få information om.  

 

Vi har till stor del valt att formulera våra egna frågor, istället för att använda ”färdiga frågor” som 

använts från tidigare teorier. Detta beror på först och främst på att vi inte har funnit någon teori som 

tillämpats på dessa tillämpningsområden tillsammans, men också för att vi ville anpassa och rikta 

frågorna till fastighetsmäklarbranschen som i sig är en väldigt speciell bransch. Dalton et al. 

(1982:118–119) berör i sin studie att effekterna som uppstår av personalomsättning självfallet inte 

är identiska för varje organisation. Det är viktigt att ha det i åtanke när man utför en studie inom 

detta tillämpningsområde då det kan påverka studiens resultat samt dess generaliserbarhet. Detta 
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kan dock ha varit en nackdel för oss, då Bryman & Bell (2013:277) anser att det kan vara en fördel 

med att använda ”färdiga frågor” eftersom att frågorna kan ha prövats och man vet om de är av en 

bra kvalité. För att kontrollera att våra frågor trots allt uppfyller en viss kvalité gjorde vi en 

pilotstudie som innebär att vi prövade våra frågor på några testpersoner innan de tillämpades på vår 

verkliga studie. Detta gav oss möjlighet att hinna åtgärda vissa problem samt oklarheter som 

uppkommit i samband med frågor. 

 

En annan fördel som författarna beskriver av att använda ”färdiga frågor” är att man har möjlighet 

att kunna jämföra med den tidigare forskningen och man har möjlighet att avgöra om det har skett 

någon förändring eller om undersökningsorten har någon påverkan. För att hantera denna situation 

valde vi att ställa fem inledande frågor som besvarade respondentens kön, ort, ålder, verksamma år 

inom branschen samt vilken befattning respondenterna har. 

 

I vår intervjuguide var det tre områden som vi önskade kunna erhålla information kring, 

personalomsättning, faktorer som orsakar personalomsättning och ledarskap. Frågorna till ledarna 

och medarbetarna skiljer sig åt och därför har vi gjort två operationaliseringar. Nedan redovisas 

operationaliseringen för både medarbetare och ledare område för område. 

 

3.5.1 Personalomsättning 

Personalomsättning i fastighetsmäklarbranschen har på senare tid blivit ett allt mer aktuellt ämne på 

grund av att den är hög och den orsakar oroligheter i branschen. Utöver den teori som vi 

införskaffat önskade vi få respondenternas uppfattning angående personalomsättningen i branschen. 

Nedan framgår medarbetarnas och ledarnas operationalisering beträffande personalomsättningen i 

fastighetsmäklarbranschen.  

 

Medarbetare 

Medarbetarna tillfrågades fyra frågor allmänt gällande hur de ser på personalomsättningen i 

branschen och på deras kontor. I tabell 4 kan frågorna utläsas samt från vilken teori frågorna 

grundar sig på. 
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Bakgrund Persson (2013); Nandorf 

(2011)

Hur upplever du 

personalomsättningen generellt i 

fastighetsmäklarbranschen?

Den anställdes 

uppfattning om hur 

personalomsättningen ser 

ut.

Hur företagen 

påverkas av 

personalomsättning

Wells och Peachey (2011); 

Persson(2013); Tracey & 

Hinkin (2008); Glebbeek & 

Bax (2004)

Hur tror du att den påverkar 

branschen?

Den anställdes 

uppfattning om vilka 

effekter som 

personaomsättning 

orsakar.

Bakgrund Phillips & Roper (2009) Hur upplever du 

personalomsättningen på ditt 

dåvarande respektive 

nuvarande kontor?

Hur 

personalomsättningen ser 

ut på olika kontor.

Faktorer som 

orsakar 

personalomsättning

Persson(2013); Phillips & 

Roper (2009)

Hur upplever du att ledningen 

arbetar för att motverka 

personalomsättning?

Ledningens arbete för att 

sänka 

personalomsättningen.

Personalomsättning

Teori Källinformation till 

frågeställning

Frågeställning Operationell 

definition

Tabell 4, Operationalisering, personalomsättning medarbetare (egen)  

 

Ledare 

Även ledarna tillfrågades fyra frågor gällande personalomsättningen allmänhet i branschen. Dock 

framfördes lite annorlunda frågor och dessa kan vi utläsa i tabell 5. 
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Tabell 5, Operationalisering, personalomsättning ledare (egen) 

 

3.5.2 Faktorer som orsakar personalomsättning 

I teorin berörs flertal olika faktorer som anses orsaka personalomsättning. Dock är ingen av dessa 

studier tillämpade på fastighetsmäklarbranschen. Frågorna är därför öppet ställda för att inte 

påverka respondenterna i deras svar.  

 

Medarbetare 

I tabell 6 kan vi utläsa frågorna som utformats till medarbetarna för att få information om vilka 

faktorer som orsakade till att de valde att byta arbetsgivare.  

Teori Källinformation till 

frågeställning

Frågeställning Operationell 

definition

Bakgrund Persson (2013); Nandorf 

(2011);

Hur upplever du 

personalomsättningen generellt 

inom 

Hur ledare uppfattar 

personalomsättningen i 

branschenBakgrund/

Personalomsättning

Wells och Peachey 

(2011); Persson(2013); 

Tracey & Hinkin (2008)

Hur upplever du 

personalomsättningen på ditt 

kontor?

Hur ledaren uppfattar 

personalomsättningen på 

dennes kontor.

Frivillig och ofrivillig 

omsättning samt 

funktionell och 

dysfunktionell 

omsättning      

Allen et al. (2010); 

Dalton et al. (1982)

Anser du att 

fastighetsmäklarbranschen 

mestadels påverkas av den 

frivilliga eller ofrivilliga 

personalomsättningen?

Vilken omsättning påverkar 

fastighetsmäklarbranschen 

mest enligt ledarna?

Hur företagen 

påverkas av 

personalomsättning 

        

Ton & Huckman, (2008) Upplever du en hög 

personalomsättning negativt eller 

positivt? - varför?

Kan en hög omsättning 

bidra med något positivt i 

fastighetsmäklarbranschen?

Personalomsättning



33 
 

 

Tabell 6, Operationalisering, faktorer som orsakar personalomsättning medarbetare (egen)  

 

 

Ledare 

I tabell 7 kan vi utläsa hur ledarnas frågor har omformulerats från teori gällande faktorer som 

orsakar personalomsättning.   

När du valde att byta 

arbetsgivare, vilka var 

orsaksfaktorerna?

När du väljer en arbetsplats, 

vad upplever du som viktigast?

Den anställdes 

beslutsprocess/ 

Faktorer som 

orsakar 

personalomsättning

Mobley (1977); Phillips & 

Roper(2009)

På vilket sätt anser du att 

organisationen tar hänsyn/inte 

tar hänsyn till dina behov på 

individnivå? tidigare arbetsplats 

och nuvarande.

Hur ledaren tar hänsyn 

till sina anställdas behov.

Den anställdes 

beslutsprocess

Mobley (1977) Har du funderat på att byta 

arbetsplats igen? 

Om inte, kan du motivera 

varför och vilka faktorer som 

spelar in? 

Om du vill fortsätta i samma 

yrke/samma arbetsplats kan du 

motivera varför?

Den anställdes beslut av 

att vilja stanna eller byta 

arbetsplats.

Faktorer som orsakar personalomsättning

Hur företagen 

påverkas av 

personalomsättning

Mobley et al. (1979) En fastighetsmäklares 

behov.

Källinformation till 

frågeställning

Frågeställning Operationell 

definition

Teori
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Tabell 7, operationalisering, faktorer som orsakar personalomsättning ledare (egen) 

 

3.5.3 Ledarskap 

De tidigare frågorna gällande personalomsättning samt dess faktorer är ställda väldigt öppna för att 

inte kunna påverka respondenten i deras svar och för att de skulle få möjlighet att svara fritt. 

Önskemålet var att rikta fokus mot ledarskapet och eftersom vi inte kunde konstatera att respon-

Teori Källinformation till 

frågeställning

Frågeställning Operationell 

definition

Frivillig och ofrivillig 

omsättning samt 

funktionell och 

dysfunktionell 

omsättning      

Allen et al. (2010); 

Dalton et al. (1982); 

Abelson & Baysinger 

(1984)

Vad tror du att den frivillvilliga 

personalomsättningen i 

branschen beror på?

Vad orsakar till den 

frivilliga 

personalomsättningen. 

Vad tror du skulle motviera fler 

till att stanna i yrket?

Ledarnas uppfattning om 

vad en anställd har för 

behov.

Om en anställd är kvar i samma 

bransch, men väljer att byta 

arbetsgivare, vilka tror du är de 

vanligaste orsaksfaktorerna?

Vad ledarna tror en anställd 

söker hos ett kontor där de 

vill arbeta.

Vad gör du/ni för att motverka 

personalomsättningen på 

kontoret?

Söker svar på om ledarna 

har några beredskapsplaner 

för hur det ska motarbeta 

personalomsättningen.

Finns det något du skulle kunna 

göra för att förbättra dagens 

situation?

Är ledarna medvetna om att 

det finns mer de kan göra 

för att motarbeta 

personalomsättning.

Om en utav era anställda väljer 

att lämna arbetsplatsen, har ni 

någon form av uppföljning för 

varför? Motivera ditt svar

- Om ni inte har det, tror du att 

det är något som ni skulle kunna 

tänka er att göra för att arbeta 

efter att få dem att stanna?

Vill ledarna arbeta efter att 

motarbeta 

personalomsättningen.

Faktorer som orsakar personalomsättning

Faktorer som orsakar 

personalomsättning

Phillips & Roper(2009); 

Porter & Steers (1973); 

Michaels & Spector 

(1982);Cotton & Tuttle, 

(1986); Griffeth et al. 

(2000); Tracey & 

Hinkin, (2008)  

Phillips & Roper(2009)
Faktorer som orsakar 

personalomsättning 
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denterna skulle berör någonting rörande ledarskapet i de tidigare ställda frågorna valde vi att 

formulerades några specifika frågor rörande just ledarskap 

 

Medarbetare 

I tabell 8, nedan, kan vi se hur frågorna gällande ledarskapet till medarbetarna grundar sig från 

teorin. 

 

Tabell 8, Operationalisering, ledarskap medarbetare (egen)  

 

Ledare 

Tabell 9 ger en redogörelse för hur frågorna till ledarna grundar sig. 

Faktorer som 

orsakar 

personalomsättning

Hinkin och Tracey (2000); 

Wells och Peachey (2011);Al-

sharafi & Rajani (2013)

Hur anser du att ledarskapet 

skulle kunnat förebygga mot 

personalomsättningen?

Ledarens påverkan av 

personalomsättning.

Vilka egenskaper tycker du att 

en bra ledare ska ha samt inte 

ha?

Hur en ledare ska vara 

enligt en 

fastighetsmäklare.

Hur ser ledarskapet ut på din 

arbetsplats?

Hur den anställde 

uppfattar ledarskapet på 

den nuvarande 

arbetsplatsen.

Ledarskap Wells & Peachey (2011) Tycker du att det är en ledares 

uppgift att sträva efter att få 

sina anställda att trivas på sin 

arbetsplats?

De anställdas uppfattning 

om vad en ledares 

uppgift är.

Faktorer som 

orsakar 

personalomsättning

Wells & Peachey (2011); 

Cotton & Tuttle(1986); 

Griffeth et al(2000); Tracey 

& Hinkin (2008)

Hur tror du ledarskapet 

påverkar förutsättningar att 

lyckas med yrket?

Ledarskapets betydelse 

för att fastighetsmäklare.

Ledarskapsstilar Goleman(2000)

Teori Källinformation till 

frågeställning

Frågeställning Operationell 

definition

Ledarskap
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Tabell 9, Operationalisering ledarskap ledare (egen)  

 

3.6 Analysmetod 

Enligt Bryman & Bell (2013:574) är en av de största svårigheterna med kvalitativanalys att det blir 

ett stort och otympligt material att arbete med, eftersom de bygger på beskrivningar i form av 

fältanteckningar, intervjuutskrifter och dokument av skilda slag. De skriver vidare att forskare 

måste vara på sin vakt för att inte fångas av det rikhaltiga materialet och då misslyckas med att få ut 

något analyserbart av det. Vi valde därför att använda oss av Philipsons (2013) well-grounded 

theory som är en abduktiv metod för att analysera kvalitativ data. Då den teorin är en strukturerad 

analysform av empiriskt material, anser vi att den hjälpte oss att på ett bättre sätt bearbeta våra data.  

 

Vi började med att transkribera vårt material för att sedan kunna infoga det skriftliga materialet i 

matriser i ett Excel-program där varje respondents svar på respektive fråga infångats i en cell. Nästa 

steg var att analysera svaren och sedan identifiera nyckelord som vi ansåg vara relevanta för frågan 

samt vår studie. Bearbetningen av nyckelord skedde först var för sig och sedan gemensamt där vi 

förde en diskussion kring våra val. Detta gjorde vi för att höja kvalitén och för att inte gå miste om 

någonting, då vi båda är oerfarna när det gäller den här analysformen. Vidare raderade vi den övriga 

texten så att endast nyckelorden återstod och efter det skapades gemensamma rubriker för liknande 

nyckelord. Vi sorterade sedan in nyckelorden under respektive rubrik och färglade cellerna där det 

Teori Källinformation till 

frågeställning

Frågeställning Operationell 

definition

Faktorer som orsakar 

personalomsättning

Michaels & Spector 

(1982); Wells & 

Peachey (2011)

Tror du att ledarskapet har 

betydelse för medarbetarnas 

arbetstillfredställelse? Motivera

Ledarnas uppfattning om 

ledarskapet påverkar de 

anställda.

Vet du vilka förväntningar dina 

anställda har på dig som ledare?

Vilka förväntningar har de 

anställda på en ledare.

Vad anser du ingår i din roll som 

ledare?

Uppfyller ledaren de 

anställdas förväntningar.

Hur tror du att dina anställdas 

uppfattning av ett bra ledarskap 

är?Vilka egenskaper tror du att de 

helst ser hos en ledare och vilka 

tror du att de helst inte ser hos 

en ledare?

Ledarskap Goleman(2000)
Vad tror ledarna att de 

anställda önskar för 

egenskaper hos en ledare.

Ledarskap
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fortfarande fanns nyckelord. Cellerna färglades med anledning av att vi skulle kunna urskilja 

mönster efter det att de beskrivna nyckelorden raderades. De mönster som vi fann redovisas i 

empirin. 

 

Det vi ansåg var positivt med den här metoden var att man kunde dokumentera varje steg, vilket gör 

det lätta att gå tillbaka, om man upptäcker att man har gått miste om något.  Vi tycker det är fördel 

att man själv tar fram rubrikerna från respondenterna vilket gjorde att nyckelorden lätta att placera 

in. En nackdel med detta kan vi tycka är att resultatet kan komma att påverkas beroende på vem det 

är som benämner rubrikerna och hur breda man väljer att beskriva dem. Enligt Bryman & Bell 

(2013:591) finns det kritik mot kodning av kvalitativ data, då det finns en risk att kontexten går 

förlorad i det som sägs. Det upplever vi inte som ett problem, då det är lätt att gå tillbaka och kolla 

om det skulle vara så att något går förlorat längs vägen.  

 

3.7 Kvalitetsmått 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier när det gäller att få en bild av kvalitén i en 

undersökning. Enligt Bryman & Bell (2013:400) så har många forskare, inriktade på kvalitativa 

studier, ifrågasatt hur relevanta dessa begrepp är för den kvalitativa forskningen. De skriver vidare 

att eftersom att validitet nästan definitionsmässigt rör mätning, så är det inte av intresse för 

kvalitativ forskning. Det finns enligt Bryman & Bell (2013: 401) ett flertal olika ståndpunkter för 

hur kvalitativa forskare har hanterat den frågan. Vi har valt att tillämpa Lincoln & Guba (1985) och 

Guba & Lincolns (1994) fyra delkritierer för kvalitativ forskning som ska motsvara kvalitets krav 

för den kvantitativa forskningen.  Dessa är som Bryman & Bell (2013:402) återger de tillförlitlighet 

som motsvarar intern validitet, överförbarhet som motsvarar extern validitet, pålitlighet som kan 

jämföras med reliabilitet och bekräftelse som motsvarar objektivitet. Längre ner redovisas även en 

kritisk reflektion av våra medvetna metodval i form av semistrukturerade intervjuer, urvalsmetod, 

operationalisering och analysmetod.  

 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Enligt Lincoln & Guba (1985) så är tillförlitligheten en av de viktigaste faktorerna för att fastställa 

en studies trovärdighet. Bryman & Bell (2013:403) menar att om det finns många olika 

beskrivningar av en social verklighet, så är det forskarens trovärdighet i framställningen som 

påverkar hur accepterad den blir för andra personer. De skriver även att skapa tillförlitlighet i sina 

resultat inbegriper att man har säkerställt att forskningen har utförts i enlighet med de regler som 

finns, eller att man använder sig av respondentvalidering eller deltagarvalidering. Vår studie brister 
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i valideringen då vi inte har rapporterat tillbaka till våra respondenter/deltagare. Vi har dock under 

intervjuerna, bett dem att förtydliga svar som vi tycker var otydliga för att inte missuppfatta deras 

åsikter.  Vi har även använt oss av triangulering som enligt Shenton (2004) kan stärka 

tillförlitligheten. Enligt Bryman & Bell (2013:404) så innebär triangulering att man använder mer 

än en metod eller datakälla vid studier av sociala företeelser. Shenton (2004) utvecklar det genom 

att förklara att har man flera individuella perspektiv så kan de verifiera varandra om man har ett 

tillräckligt stort underlag av respondenter. Vi anser att vi har ett tillräckligt stort underlag för att 

uppfylla triangulering ur det perspektivet. Vi har även varit två stycken under datainsamlingen samt 

analysen vilket har gett oss en två perspektiv under processen. En annan faktor som har bidragit till 

tillförlitligheten är att vi under intervjuerna har varit tydliga med att det är frivilligt, de har 

möjlighet att inte svara, samt att vara anonyma. Vilket enligt Shenton (2004) bidrar till mer 

tillförlitliga svar.  

 

3.7.2 Överförbarhet 

Eftersom resultaten av en kvalitativ studie är specifika för en liten miljö eller färre individer, är det 

enligt Shenton (2004:69) omöjligt att framställa resultat och slutsatser som är tillämpliga på andra 

situationer eller populationer. Bryman & Bell (2013:403) utvecklar det genom att skriva att i 

kvalitativa resultat ligger oftast fokus på det kontextuellt unika på meningen hos eller betydelsen av 

den aspekt av den sociala verkligheten som studeras. Det betyder med andra ord att vår studie inte 

har någon större överförbarhet.  

 

3.7.3 Pålitlighet 

Enligt Shenton (2004:72) ska en studie redovisas i detalj för att uppnå hög pålitlighet. En detaljerad 

redovisning av studien, möjliggör för framtida forskare att upprepa studien och forskningsdesignen 

kan då ses som en prototyp. För att kunna bidra till detta krävs enligt Bryman & Bell (2013:405) en 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Problemformulering, val av undersöknings-

personer, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående analysen av data. Vi eftersträvar en 

hög pålitlighet, och anser att vi genomgående redogör för vårt tillvägagångsätt.  

 

3.7.4 Konfirmering 

Konfirmering förklaras av Bryman & Bell (2013:405) att forskaren utifrån sin insikt, inte kan bidra 

med någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han eller hon 

agerat i god tro. Shenton (2004) förklarar det som att forskaren måste bevisa att resultaten kommer 

från data och inte forskarens egen uppfattning. Vi anser att vi under vår studie har varit så objektiva 
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vi kan, vi har inte låtit några personliga värderingar eller vårt teoretiska material påverka utförandet 

av studien eller slutsatsen. Att vi inte påverkas av vårt teoretiska material, kan vi stärka eftersom vi 

använder en abduktiv forskningsansats, där vi har kompletterat teorin efter att vi har samlat in data. 

 

3.8 Etiska aspekter  

När vi kontaktade våra respondenter har vi informerat dem om vår studies syfte, deras roll i studien 

samt vilka moment som ingår. Det i enlighet med vad Bryman & Bell (2013) skriver om i 

informationskravet, som är en viktig princip när det gäller svensk forskning. Utöver informations-

kravet, så är samtyckeskravet, kondfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjande-kravet samt 

falska förespeglingar de principer som Bryman & Bell (2013:137) berör. Vi har redan vid första 

tillfället gjort förfrågningar om de vill medverka, och sedan vid intervjutillfället påpekat att 

medverkandet var frivilligt och att de kan avbryta intervjun om de så önskar. Som vi nämnt tidigare 

tillfrågades respondenterna om vi hade deras godkännande att spela in intervjun. 

 

Hade respondenten inget svar på den fråga som ställdes gjorde inte heller något försök till att tvinga 

fram något svar. När det gäller kondfidentialitets- och anonymitetskravet har vi vidtagit så bra 

åtgärder som möjligt för att bevara våra respondenters anonymitet. Vi har även förvarat vår 

information på en extern enhet, samt dokument online som är otillgängliga för andra än oss. 

Materialet har endast använts till forskningsändamålet i enlighet med Bryman & Bells (2013:137) 

beskrivning kondfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekrav. Vi har inte heller haft för 

avsikt att vilseleda eller ge våra respondenter falsk information om undersökningen. 

 

3.9 Reflektion av metodval  

Valet av kvalitativ forskningsdesign anser vi ha varit lyckat, då det var bäst lämpat för att svara upp 

till vårt syfte. Vi anser att vi inte hade tillräckliga kunskaper inom statistik för att kunna utföra en 

kvantitativ studie. Semistrukturerade intervjuer anser vi var ett korrekt beslut. Bryman & Bell 

(2013:477) skriver att en semistrukturerad intervju används för att ta sig än specifika 

frågeställningar och används ofta när forskaren har en tydlig bild av hur analysen ska göras. För att 

kunna analysera vårt material med well-grounded theory var det viktigt att vi hade specifika 

frågeställningar, för att respondenternas svar skulle röra sig inom den ramen vi hade för avsikt att 

undersöka. Eftersom vi utförde intervjuerna på egen hand, var det även viktigt att vi hade en mall 

för att få en hög jämförbarhet mellan våra respondenters svar. Vi anser även att möjligheten att 

kunna ställa följdfrågor visade sig vara användbart på de respondenterna som inte gav så utförliga 

svar. En brist som vi reflekterat över, var vår avsaknad av erfarenhet gällande att intervjua. Vi 



40 
 

utvecklades dock under processens gång. Vi styrde respondenterna lite för mycket i början, med 

våra följdfrågor.  

 

Vårt val av målstyrt urval som urvalsmetod fungerade bra. Vi fick lägga några timmar på att 

kontakta personer, vissa vill inte delta i studien för att ansåg att ämnet var för privat eller för att de 

inte hade tid. Vi hade dock inga större svårigheter att få ihop den andel respondenter som var 

medarbetare. Vi hade för avsikt att ha med ytterligare en ledare, så blev det tyvärr inte då vi kände 

att vi inte hade tid.  

 

Operationaliseringen av teorin har gått bra, då vi har kunnat få bra svar som vi kan knyta an till vår 

teori. Vi kunde dock ha omformulerat någon fråga. Trots att vi testade frågorna, så blev vissa frågor 

stängda. Vi borde ha testat frågorna ytterligare någon gång för att undvika det misstaget.  

 

Vi använde oss av well-grounded theory som analysmetod. Vi hade vissa svårigheter till en början, 

då vi hade problem med att hitta globala mönster. Vi hade även missuppfattat vissa steg i processen. 

Vi kunde dock åtgärda våra brister efter handledning och feedback på vårt material av Philipson. Vi 

förlorade dock lite tid på det, vi borde ha skapat en större förståelse för hur modellen fungerade 

innan vi började bearbeta vårt material. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas det empiriska material som vi har fått fram under vår datainsamling. Vi 

har valt att redovisa vårt material utifrån pattern-finding in qualitative data - a 17 steps procedure 

of making data analysable. Inledningsvis redogörs de globala mönster som funnits, för att sedan gå 

djupare in på lokala mönster. Vi har valt att benämna våra respondenter som M1 till M11 för 

medarbetarna, samt L1 till L4 för ledarna, för att respektera våra respondenters önskemål om 

anonymitet.  

 

4.1 Hur tabellerna ska tolkas 

För att presentera vårt empiriska material använder vi oss av Philipsons (2013) analysmetod. 

Respondenternas svar har sammanställts i en matris och som vi kan utläsa i tabellen nedan hur våra 

frågeställningar placerats horisontellt och våra respondenter samt deras svar vertikalt, för att få ett 

överskådligt sätt som gör det lättare att bearbeta våra respondenters svar. Som vi nämnde i 

analysmetoden har vi identifierat nyckelord som sedan sorterats under olika rubriker. Nyckelord 

som hade samma betydelse placerades in under samma rubrik. 

 

4.1.1 Globala mönster 

Respondenterna (Kolumnerna) har flyttats om för att få de respondenter som har liknande nyckelord 

på rubrikerna, när det gäller helheten är intill varandra. Syftet med att flytta omkring kolumnerna 

var att de med flest likartade svar skulle komma invid varandra, detta är enligt Philipson (2013) för 

att kunna utläsa globala mönster.  De gulmarkerade cellerna underlättar att visuellt urskilja mönster 

i matrisen. Likheterna och olikheterna mellan respondenterna, bidrar till att i nästa steg hitta lokala 

mönster på respektive frågeställning. 

 

4.1.2 Lokala mönster 

Lokala mönster är likheter eller olikheter i respondenternas nyckelord för respektive rubrik under 

varje frågeställning. Vid varje figur finns en text för att förtydliga vad det är för mönster som visas i 

figuren. Liknande de globala mönstren gäller det för de lokala mönstren gällande omstrukturering 

av kolumnerna. Det som dock skiljer sig i detta fall är att även frågorna har flyttats om i vissa fall, 

för att kunna hitta nya samt redovisa de lokala mönstren på ett överskådligare sätt. 
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4.2 Medarbetare 

Fördelningen av våra elva respondenter är att tre personer är från Gävle, en från Norrköping, 

resterande är från Stockholm. Respondenterna har ett åldersspann från 22 till 39 år. De har varit 

verksamma från 1 till 13 år. 

 

4.2.1 Globala mönster  

I vår matris(tabell 10) har vi svårt att hitta några tydliga globala mönster. Vi har dock valt att dela in 

våra respondenter i två grupper, där det finns vissa likheter i respondenternas svar. Grupp ett består 

av M3, M5, M6, M7, M8 och M9, noterbart för den gruppen är att samtliga intervjuade baserade 

utanför Stockholm befinner sig i den gruppen (M6-M9). Grupp två består av respondenterna M1, 

M2, M4, M10 och M11. Våra respondenters svar har varierat både när det gäller vad de värderar 

samt hur utförliga deras svar är.  

 

Under några nyckelrubriker så kan vi se att våra respondenter är i stort sett eniga oavsett grupp 

tillhörighet. Åtta av respondenterna är överens om att personalomsättningen har en negativ effekt på 

branschen, två av de som inte har svarat negativ effekt anser att det har en positiv effekt på 

branschen. Nio respondenter är också överens om att inte byta arbetsgivare igen, det är dock en 

relativt stor spridning på orsakerna till varför de inte vill byta.  En viktig egenskap för 

fastighetsmäklare är att ha en lyhörd ledare, det tycker nio av respondenterna. Åtta av respon-

denterna tycker även en stöttande ledare bidrar till att en fastighetsmäklare får bättre förutsättningar 

att lyckas i branschen. Det som flest respondenter är överens om (10 stycken) att det är ledarens 

uppgift att åstadkomma trivsel på arbetsplatsen.   

 



43 
 

Tabell 10, Globala mönster medarbetare (egen) 

Respondent
M3 M7 M9 M8 M6 M5 M10 M4 M2 M11 M1

Frågor

Personalomsättnig

Hög personalomsättning

Nyexaminerade

Personalomsättning i form av att 

man lämnar yrket

Personalomsättning i form av 

byte till konkurrent

Ledarskapet påverkar

Negativt påverkan på branschen

Postivit påverkan på branschen

Utvecklar branschen

Påverkar utomstående negativt

Hög personalomsättning på 

tidigare kontor

Låg personalomsättning på 

tidigare kontor

Ledarskapet påverkar 

personalomsättningen

Gruppdynamiken påverkar 

personalomsättning

Genom ett bra ledarskap

Skapa trivsel på arbetsplatsen

Visad uppskattning

Inget

Satsa på uttbildningar

Byta till ett annat kontor/kedja

Personlig utveckling

Komma till ett annat område

Ledarskapet

Trivdes inte på jobbet

Få en bättre lön.

Kollegor

Förutsättningar för att lyckas

En bra ledare

Utvecklingsmöjligheter

Lön

Hög aktivitet på marknaden

Trivsel

Område

Ett starkt varumärke

Målinriktat kontor/kedja

Personlig utveckling

Verktyg för att lyckas

Stöd

Frihet

Nej

Nej, bra kontor

Nej, trivs med friheten

Ja, vill ha en ny utmaning

Trivs i område

Nej,lång startsträcka vid byte

Ja

Förändrar familjesituation

Nej, bra kollegor

Utvecklingsmöjligheter

Mål

Ledarskap

Se till varje individ

Förändring av lönesituation

Stötta mäklaren

Coachande ledarskap

Ha en dialog

Skapa gemenskap

Bygga förtroende till mäklarna

Trygghet

Ha uppföljning på mäklaren

Vara lyhörd/Lyssnar

Vara hjälpsam/ stötta

Visa förtroende

vara strikt

Ge möjligheter

Vara social

Vara förstående

Skapa engagemang

Skapa trivsel

Ett bra ledarskap

Individanpassad

Delaktighet

Ger frihet

Skapar trivsel

Ja

Ge stöttning

Långsiktigt tänk

Skapa en bra arbetsmiljö

Vara en lagbyggare

Individanpassad

vara stöttande

Ledarskapet har en påverkan

Mäklarens ansvar

Skapa motivation

Trivsel

Q13, Tror du att 

ledarskapet påverkar 

förutsättningar att lyckas 

med yrket? I så fall hur?

Q7, På vilket sätt anser 

du att organisationen tar 

hänsyn/inte tar hänsyn till 

dina  behov på 

individnivå? tidigare 

arbetsplats och 

nuvarande.

Q8, Har du funderat på 

att byta arbetsplats igen? 

Om inte, kan du motivera 

varför och vilka faktorer 

som spelar in? 

Om du vill fortsätta i 

samma yrke/samma 

arbetsplats kan du 

motivera varför?

Q9, Hur anser du att 

ledarskapet skulle kunnat 

förebygga mot 

personalomsättningen?

Q10, Vilka egenskaper 

tycker du att en bra 

ledare ska ha samt inte 

ha?

Q11, Hur ser 

ledarskapet ut på din 

arbetsplats?

Q12, Tycker du att det 

är en ledares uppgift att 

sträva efter att få sina 

anställda att trivas på sin 

arbetsplats? Hur?

Q6, När du väljer en 

arbetsplats, vad upplever 

du som viktigast?

Q1, Hur uppfattar du 

personalomsättningen i 

branschen?

Q2, Hur tror du att den 

påverkar branschen?

Q3, Hur upplever du 

personalomsättningen på 

ditt dåvarande respektive 

nuvarande kontor?

Q4,Hur upplever du att 

ledningen arbetar för att 

motverka 

personalomsättning?

Q5,När du valde att byta 

arbetsgivare, vilka var 

orsaksfaktorerna?

1

2
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4.2.2 Lokala Mönster 

Våra respondenters svar varierade mycket, som vi såg i tabellen ovan, men efter omstrukturering av 

respondenternas svar, har vi funnit en del lokala mönster. Nedan följer en presentation av de lokala 

mönster vi finner mest intressanta för medarbetarna. 

 

4.2.2.1 Personalomsättning 

I tabellen nedan ser vi hur medarbetarna uppfattar personalomsättningen i branschen, samt hur de 

tror att den påverkar branschen. Sju respondenter anser att personalomsättningen i branschen är hög 

ser vi i mönster 1 (tabell 11). De fyra respondenter som inte faller in under rubriken hög personal-

omsättning, har berört problemet med personalomsättningen under andra rubriker, så samtliga är 

inne på att omsättningen är hög, även om det inte framgår i just det mönstret. I mönster 2 (tabell 11) 

kan vi utläsa att flera upplever att nyexaminerade är ett problem gällande personalomsättningen i 

branschen, att personal lämnar yrket och byter till konkurrent berörs också. Vi ser en koppling 

mellan ledarens påverkan till att nyexaminerade samt att personalen väljer att byta till en 

konkurrent. Ett svagt samband, som vi ändå anser är relevant med tanke på studiens syfte.  

 

I mönster 3 (tabell 11) så ser vi att majoriteten av de tillfrågade anser att personalomsättningen har 

en negativ effekt på branschen. M3 och M10 anser dock att personalomsättningen har en positiv 

effekt på branschen, vilket vi tycker är intressant. De har dock olika syn på vad det positiva innebär 

för branschen, då M3 anser: “mestadels positivt, det blir ju en mindre konkurrent” vilket enligt oss 

mer ser till vad som gynnar den enskilda individen. M10 ser dock till hela branschens bästa, då hen 

säger att: “Jag tror att det får branschen att utvecklas hela tiden eftersom de mäklare som har 

jobbat länge, de kan aldrig slappna av” Vilket skulle bidra till att mäklarna måste leverera en tjänst 

med hög kvalité för att kunna konkurrera. 
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M1 M6 M5 M4 M8 M11 M9 M7 M9 M3 M2

Hög personalomsättning

Nyexaminerade

Personalomsättning i form 

av att man lämnar yrket

Personalomsättning i form 

av byte till konkurrent

Ledarskapet påverkar

Negativt påverkan på 

branschen

Postivit påverkan på 

branschen

Utvecklar branschen

Påverkar utomstående 

negativt

Q1, Hur uppfattar du 

personalomsättningen i 

branschen?

Q2, Hur tror du att den 

påverkar branschen?

1

2

3

Tabell 11, Globala mönster medarbetare 1-3 (egen) 

 

När det gäller hur personalomsättningen såg/ser ut på tidigare respektive nuvarande kontor, kan vi 

utläsa ett tydligt samband. De som tidigare har arbetat på ett kontor med hög personalomsättning 

(M5, M6, M7, M8 & M9), anser att det nuvarande kontoret har låg personalomsättning (mönster 4). 

Utöver de fem respondenterna har ytterligare två svarat hög personalomsättning på tidigare kontor. 

Vi ser även att några upplever en koppling mellan ledarskapet och personalomsättningen, de har 

dock inte påpekat just ledarskapet utan faktorer som är kopplade till ledarskapet, ett exempel är: 

“Hela tänket hos min nuvarande arbetsgivare är långsiktigt, satsar mycket tid och pengar på 

friskvård, gemenskap och stöttning till den enskilda”  / M9 

 

Fastighetsmäklarna upplever att ledarna motverkar personalomsättningen främst genom ett bra 

ledarskap samt att skapa trivsel på kontoret, med fem respondenter på respektive rubrik.(mönster 5, 

tabell 12) Ett annat verktyg som ledarna använder sig av är att visa uppskattning. Vi ser även att tre 

respondenters svar faller in under rubriken “Inget”, vilken vi anser är märkligt, men det 

överensstämmer med tidigare forskning av Philips & Roper (2009) om att 

fastighetsmäklarföretagen saknar beredskapsplaner för hantering av personalomsättning.  “De 

gjorde ingenting.” / M1 “På det förra kontoret jag jobbade, inte alls” / M7. Samtliga respondenter 

som svarade “Inget”, hade hög personalomsättning på tidigare kontor. 
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M1 M5 M6 M9 M7 M8 M3 M11 M2 M10 M4

Hög personalomsättning på 

tidigare kontor

Låg personalomsättning på 

tidigare kontor

Ledarskapet påverkar 

personalomsättningen

Gruppdynamiken påverkar 

personalomsättning

Genom ett bra ledarskap

Skapa trivsel på 

arbetsplatsen

Visad uppskattning

Inget

Satsa på uttbildningar

Q3, Hur upplever du 

personalomsättningen på ditt 

dåvarande respektive 

nuvarande kontor?

Q4,Hur upplever du att 

ledningen arbetar för att 

motverka 

personalomsättning?

4

5

Tabell 12, Lokala mönster medarbetare 4-5 (egen) 

 

När det gäller orsaksfaktor till byte av arbetsgivare, har respondenterna angett tre anledningar som 

de främsta; byta till ett annat kontor, personlig utveckling samt att komma till ett annat område 

(mönster 6, tabell 13). Där varje rubrik har fått fem respondenters svar. Vi ser ett samband mellan 

byte till annat kontor/kedja och personlig utveckling, där tre respondenter har angett båda 

rubrikerna. Även ledarskapet är en bidragande orsak med fyra respondenter. Jämför vi 

respondenternas anledning till byte av arbetsgivare, samt vad de upplever som viktigast när de 

väljer arbetsplats, så ser vi inga tydliga mönster. M3:s svar överensstämmer bra där personlig 

utveckling och område förekommer på båda. Sen ser vi att M4 och M9 har angett ledarskapet på 

båda frågeställningarna. Annars så är det en stor spridning mellan orsak till att man lämnar och vad 

de letar efter hos en arbetsgivare, vilket vi anser är intressant.  
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Tabell 13, Lokala mönster medarbetare 6 (egen) 

 

  

M11 M2 M5 M9 M3 M6 M4 M8 M7 M10 M1
Byta till ett annat 

kontor/kedja

Personlig 

utveckling

Komma till ett 

annat område

Ledarskapet

Trivdes inte på 

jobbet

Få en bättre lön.

Kollegor

Förutsättningar 

för att lyckas

En bra ledare

Utvecklingsmöjlig

heter

Lön

Hög aktivitet på 

marknaden

Trivsel

Område

Ett starkt 

varumärke

Målinriktat 

kontor/kedja

Q5,När du valde 

att byta 

arbetsgivare, vilka 

var 

orsaksfaktorerna?

Q6, När du väljer 

en arbetsplats, vad 

upplever du som 

viktigast?

6
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4.2.2.2 Ledarskap 

Den egenskapen respondenterna värderar högst hos en ledare är att vara lyhörd, där hela nio av elva 

har angett det som viktig egenskap för en bra ledare (mönster 7, tabell 14). Vi ser även ett lokalt 

mönster i att vara hjälpsam/stötta som en viktig egenskap enligt fem respondenter.  Övriga sju 

egenskaper som respondenterna har endast fått två eller tre respondenters svar, vilket gör det svårt 

att se något tydligt mönster. Jämför vi detta med hur ledarskapet ser ut på respondenternas 

arbetsplats, är det svårt att se några paralleller. Ett bra ledarskap är det flest respondenter har angett, 

vilket respondenterna kanske menar innefattar det de har angett på tidigare fråga, men det är bara 

M11 som har angett lyhörd ordagrant på båda. Vilket vi anser vara märkligt med tanke på hur stor 

andel som angett lyhörd i föregående frågeställning. 

Tabell 14, Lokala mönster medarbetare 7 (egen) 

 

M9 M3 M2 M6 M5 M4 M1 M8 M10 M7 M11
Vara lyhörd/Lyssnar

Vara hjälpsam/ stötta

Visa förtroende

vara strikt

Ge möjligheter

Vara social

Vara förstående

Skapa engagemang

Skapa trivsel

Ett bra ledarskap

Individanpassad

Delaktighet

Ger frihet

Skapar trivsel

Q10, Vilka 

egenskaper tycker du 

att en bra ledare ska 

ha samt inte ha?

Q11, Hur ser 

ledarskapet ut på din 

arbetsplats?

7
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Sju av respondenterna anser att ledarskapet har en påverkan för en fastighetsmäklares förutsätt-

ningar att lyckas i branschen (mönster 8, tabell 15). Tre respondenter anser att mycket är upp till 

mäklaren, de anser att den inre drivkraften hos individen är viktigast. Åtta av respondenterna anser 

att få stöttning från ledaren är väsentligt för att lyckas som fastighetsmäklare. Intressant är att 

samtliga tre som har angett att det är upp till varje individ att prestera, även anser att stöd är viktigt. 

Tabell 15, Lokala mönster medarbetare 10 (egen) 

 

4.3 Ledare 

Av de fyra ledare som vi har intervjuat kommer två från Stockholm och två från Gävle. Genus-

fördelningen är en kvinna samt tre män mellan åldrarna 33-44 år. Samtliga har en längre erfarenhet 

i branschen och de har alla varit franchisetagare längre än 4 år.  

 

4.3.1 Globala mönster 

Inte heller hos ledarna tycker vi oss kunna utläsa några distinkta globala mönster. Vi tycker oss 

dock klara av att utläsa vissa likvärdigheter mellan respondent L3 och L2 samt L1 och L4. Vi kan 

inte tyda några geografiska mönster, då respektive mönster innehåller en från varje stad, i mönster 9 

(tabell 16) finner vi en respondent från Gävle och en från Stockholm och detsamma gäller i mönster 

10 (tabell 16). Det finns inget samband mellan ledarnas ålder i fördelningen, då det är en ”yngre” 

och en ”äldre” i respektive grupp. Vi kan inte se något mönster gällande genus, då vi har en ojämn 

könsfördelning bland respondenterna. Den slutsats vi kan dra är att dessa mönster är väldigt 

individuella, men det kan självklart vara beroende av de urval som vi gjort. 

 

M6 M3 M1 M2 M4 M7 M9 M8 M5 M11 M10
vara stöttande

Ledarskapet 

har en påverkan

Mäklarens 

ansvar

Skapa 

motivation

Trivsel

Q13, Tror du att 

ledarskapet 

påverkar 

förutsättningar 

att lyckas med 

yrket? I så fall 

hur?

8
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Tabell 16, Globala mönster ledare (egen) 

 

L 3 L2 L 1 L4

Hög

Yngre/nyexade

Q2, Hur upplever du 

personalomsättningen på ditt 

kontor?

Naturliga avgångar

Frivillig

kombination

Negativt

Positivt

Ledarskap

Tjänar inga pengar

Trygghet

Lön

Stöd

Coachning

Q7, Om en anställd är kvar inom 

samma bransch, men väljer att 

byta arbetsgivare, vilka tror du är 

Byta kontor

Trivsel

Stötta

Kan alltid bli bättre

Individuella samtal

Ja

Möte på kontoret

Ledarskap
Q11,Tror du att ledarskapet har 

betydelse för medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse

Lyhörd/tillgänglig

Q12, Vet du vilka förväntningar 

dina anställda har på dig som 

ledare?

Stöttning

stöttande/coachande

God lyssnare

Tydlighet

Tydlighet

Förebild

Bra förebild

Coachning

Uppriktig

Ja

Ledarskapet påverkar

Coachning

Stöttande.

Förutsättningar

Utbildning

Q10, Om en utav era anställda 

väljer att lämna arbetsplatsen, har 

ni någon form av uppföljning för 

varför? Motivera ditt svar. 

-Om ni inte har det, tror du att det 

Q1, Hur upplever du 

personalomsättningen generellt 

inom fastighetsmäklarbranschen?

Q3, Det finns två typer av 

personalomsättning, frivillig och 

ofrivillig. Den frivilliga innebär att 

den anställda själv väljer att sluta 

och den ofrivilliga är beroende på 

Q4, Upplever du en hög 

personalomsättning negativt eller 

positivt? - varför?

Q5,Vad tror du den frivilliga 

personalomsättning beror på inom 

yrket? 

Q6, Vad tror du skulle motivera 

fler att stanna inom branschen?

Q8, Vad gör du/ni för att 

motverka personalomsättning på 

kontoret?

Q9, Finns det något du skulle 

kunna göra för att förbättra dagens 

situation?

Q13, Hur tror du att dina 

anställdas uppfattning av ett bra 

ledarskap är?

Q14, Vilka egenskaper tror du att 

de helst ser hos en ledare och vilka 

tror du att de helst inte ser hos en 

ledare?

Q15, Hur uppfattar du dig själv 

som ledare?

Q16, Tror du att dina anställda 

tycker att ledarskapet har en stor 

betydelse/inverkan för om de ska 

vara kvar på en arbetsplats?

Q17, Vad anser du ingår i din roll 

som ledare?

9

10
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4.3.2 Lokala mönster 

Då vi har få respondenter har det varit svårt att bedöma olika mönster från våra tabeller. Vi har dock 

valt att berör några frågor som vi tycker är noterbara framförallt då vi finner vissa samband mellan 

den teori som vi framkallat, och de svar som vi har fått från medarbetarna.    

 

4.3.2.1 Personalomsättning 

I mönster 11 (tabell 17) kan vi tyda att majoriteten av ledarna är överens om att fastighetsmäklare 

behöver en ökad trygghet för att de ska vilja stanna i branschen. Vad trygghet innebär kan variera 

en hel del beroende på vilken bransch det gäller samt hur man är som individ. När det gäller 

fastighetsmäklarbranschen tolkar vi det som att ledare bedömer att lön är en stor osäkerhet hos de 

anställda och att det är någonting som påverkar dem i deras val. Två av ledarna anser också att det 

är viktigt att man stöttar de anställda, L1 antyder följande: ” Bättre stöd och förutsättningar så man 

kommer igång, så man blir en trygg mäklare. Går det trögt i början, då kan du, kommer du in i en 

ond cirkel. Du behöver en bättre stabilitet, trygghet när du startar.” 

 

Tabell 17, Lokala mönster ledare 11 (egen) 

 

 

 

L 1 L 4 L 3 L 2

Trygghet

Lön

Stöd

Coachning

Q7, Om en anställd är kvar inom samma 

bransch, men väljer att byta arbetsgivare, 

vilka tror du är det vanligaste orsakerna?

Byta kontor

Trivsel

Stötta

Q6, Vad tror du skulle motivera fler att 

stanna inom branschen?

Q8, Vad gör du/ni för att motverka 

personalomsättning på kontoret?

11
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L4 L1 L3 L2
Ja

Ledarskapet 

påverkar

Coachning

Stöttande.

Förutsättningar

Utbildning

Q16, Tror du att dina anställda 

tycker att ledarskapet har en 

stor betydelse/inverkan för om 

de ska vara kvar på en 

arbetsplats?

Q17, Vad anser du ingår i din 

roll som ledare?

14

L4 L2 L1 L3

Hög

Yngre/nyex

ade

Negativt

Positivt

Q1, Hur upplever du 

personalomsättningen 

generellt inom 

fastighetsmäklarbranschen?

Q4, Upplever du en hög 

personalomsättning negativt 

eller positivt? - varför?

12

13

Personalomsättningen i fastighetsmäklarbranschen tolkas som hög från ledarnas perspektiv, men det 

som ses som intressant i tabellen nedan är att den höga omsättningen uppfattas lika väl negativt som 

positivt. Två av respondenterna har en åsikt om att en hög omsättning bidrar med både fördelar och 

nackdelar, medan de andra två respondenterna anser att en hög omsättningen är antingen positiv 

eller negativ. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 18, Lokala mönster ledare 12-13 (egen) 

 

4.3.2.2 Ledarskap 

Det går tydligt att utläsa i tabellen 19 nedan att ledarna är övertygade om att ledarskapet har en stor 

påverkan om den anställde ska vara kvar på en arbetsplats. Eftersom att ledarna är väl överens om att 

ledarskapet har en inverkan på de anställda tycker man att ledarnas svar ska stämma överens med de 

anställdas svar. Ledarna anser att deras roll som ledare är att vara coachande, stöttande samt att de ska 

kunna ge förutsättningarna som behövs till den anställde för att den ska kunna lyckas och vara kvar i 

branschen. I analysdelen av denna studie analyserar vi om ledarens uppfattningar stämmer överrens med 

de anställdas gällande en ledares egenskaper. 

Tabell 19, Lokala mönster ledare 14 (egen) 



53 
 

5. Analys 

I detta avsnitt knyter vi samman vårt empiriska material med den teori vi har använt. I analysen 

presenteras först medarbetarna sedan ledarna. Analysen avslutas med en sammanfattning där vi 

berör likheter och olikheter mellan ledare och medarbetares svar från intervjuerna.  

 

5.1  Medarbetare 

Respondenterna är väl överens om att personalomsättningen i fastighetsmäklarbranschen är hög och 

de har en klar uppfattning om hur den yttrar sig. De är likaså överens om att omsättningen har en 

negativ inverkan på branschen, samtidigt som några kan uppleva att det gynnar branschen. 

Respondent M10 har en avvikande tolkning gällande omsättningens påverkan: “Jag tror att det får 

branschen att utvecklas hela tiden eftersom de mäklarna som har jobbat länge, de kan aldrig 

slappna av. “Vår tolkning kring detta resonemang är att det höjer kvalitén på branschen och dess 

produkt på grund av att fastighetsmäklare ständigt måste prestera på topp. Detta stämmer överens 

med det som DeConinck & Johnson (2009:333) reflekterar över. En omsättning är bra då det är de 

lågpresterande personer som lämnar och ersätts med personer med högra ambitioner. En 

lågpresterande person “överlever” inte i fastighetsmäklarbranschen då du endast arbetar efter 

provision och skapar du inga försäljningar, får du inte heller någon lön. Detta gör att det blir en 

“hetare” bransch, då det krävs att du har en viss kompetens.  

 

Däremot anser vi att M4 poängterar något tänkvärt kring den negativa effekten omsättningen har på 

branschen: “Det är ju inte bra, för kunderna reagerar på det och jag vet att jag hade några möten 

när jag jobbade på det andra kontoret när kunderna själva hade reagerat på det, att det var hög 

personalomsättning på just det kontoret”.  Just detta berör Glebbeek & Bax (2004:284-285) i sin 

studie. De menar på att en allt för hög omsättning påverkar en organisations prestanda samt 

personalens kundbemötande eftersom att de inte hinner skaffa sig den kompetens som krävs för att 

kunna utföra ett tillräckligt arbete. Även M5 nämner i sin intervju hur kunderna blir drabbade av 

den höga omsättningen “Det blir synd om konsumenterna, de har ju ingen kompetent mäklare som 

kanske kan sina saker om man inte har jobbat tillräckligt länge. Det tar lång tid, man är barn i 

början så man kan inte så mycket.”  

 

I många av de frågor som ställdes till respondenterna kring personalomsättning kommer ledarskapet 

på tal. Det framgår att det finns en del brister gällande ledarskapet i fastighetsmäklarbranschen.  Tre 

av våra respondenter redogör för att deras tidigare arbetsgivare inte har presterat någonting för att 
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bearbeta personalomsättningen som förekom/förekommer på kontoret. Philips & Roper (2009) 

redogör i sin studie att 70 % av alla organisationer, inte har någon plan om hur de ska hantera den 

omsättning som existerar. Vår studie uppfyller bestämt inte riktigt denna siffra, men det kan ha 

betydelse av det urval som vi har gjort. Denna siffra, tror vi, hade kommit att påverkats om vi gjort 

urvalet av ledare efter att vi intervjuat de anställda, då vi hade kunnat rikta oss mot deras tidigare 

arbetsgivare. Vi tycker dock att vårt resultat bevisar att problemet existerar även här i Sverige, då 

tre av elva respondenter antyder, att deras tidigare arbetsgivare inte gjort någonting för att motverka 

omsättningen.   

 

Den relation vi kan utläsa från våra respondenters svar är att ett bra ledarskap, visad uppskattning 

till de anställda samt en trivsam arbetsplats är tre faktorer som motverkar personalomsättning och 

får anställda att vilja stanna kvar.   Detta ger även en tydlig koppling till det som Wells & Peachey 

(2011:35); Al-sharafi & Rajani, (2013:65); Madlock, (2008:62) antyder i sina studier. De menar att 

ledarskapet har en påverkan för om personalen trivs på arbetet och det bidrar till att personalen 

stannar kvar hos arbetsgivaren. När vi frågade respondenterna hur de anser att ledarskapet skulle 

kunna förebygga personalomsättning, önskar ett flertal att se ett ökat fokus på individen, mer 

stöttning och ett coachande ledarskap. M4 ser på situationen såhär: 

 “Jag tror att regelbunden kontakt med mäklarna är jättebra. Att man försöker ha 

ganska öppna och fria möten och försöka bygga upp en stark tillit mellan chef och 

personal för att det är så mycket som är tungt med det här jobbet. I varje möte bedöms 

ju snarare jag som person än kanske min produkt alla gånger. Det är ju några gånger i 

veckan som man kanske kan få en känga av att man inte känner sig tillräckligt bra och 

självförtroendet kan får en ‘turn’ om det går åt fel håll. Men har man då en tät kontakt 

med sin chef att man har regelbundna mötet för att stämma av då man inte bara kollar 

på hur siffrorna ser ut utan hur man mår osv.”  

 

Som vi tidigare har nämnt så är den här studien genomförd på fastighetsmäklare som någon gång 

har bytt arbetsgivare. Gemensamt för majoriteten av respondenterna är att de upplever en lägre 

personalomsättning på det nuvarande kontoret jämfört med det tidigare. Vi försöker då finna en 

gemensam faktor i vad orsakerna var till att de bytte arbetsgivare samt vad de söker efter när de 

letar ny arbetsgivare för att hitta ett något som utmärker deras nya arbetsgivare. Orsaken de har 

angett till bytet av arbetsgivare varierar och likaså vad de söker hos en ny arbetsgivare varierar. 

Både bland respondenterna på respektive frågeställning, men även när man jämför svaren på 

individnivå är det svårt att se ett samband. Personlig utveckling och utvecklingsmöjligheter är 
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populära på respektive frågeställning, men det finns som sagt inget samband på individnivå. Likväl 

är ledarskapet och en bra ledare attraktiva på respektive fråga, där finns en svag matchning på 

individnivå. Ledarskapet i kombination med utvecklingsmöjligheter gör att vi anser att coachande 

ledarskap kan vara en gemensam faktor, då det enligt Goleman (2000) har som främsta egenskap att 

utveckla sina medarbetare. En svag men ändå intressant koppling. Sätter man det i relation till att 

vissa medarbetare påpekar att de vill ha en renodlad kontorschef och att ledaren borde fokusera 

mindre på sig själv och mer på medarbetaren, och stödjer upp det med Golemans (2000) uppfattning 

att det coachande ledarskapet inte används lika frekvent som andra ledarstilar på grund av tidsbrist. 

Så kan man se mönster i respondenternas svar att det finns ett önskemål från fastighetsmäklar-

branschen på ett coachande ledarskap. 

 

Det går även att tyda mönster för att ett demokratiskt ledarskap är önskvärt. Att vara lyhörd var den 

egenskap som flest respondenter önskade hos en ledare. Det överensstämmer med det som Goleman 

(2000) anser utmärker det demokratiska ledarskapet. M4 resonerar kring hur en önskvärd ledare så 

här “ En bra lyssnare och att man är ödmjuk. Att man kommunicerar på samma nivå så att det inte 

blir att jag är chef och så, kommunicerar man neråt utan att man försöker hålla sig på lika nivå.” . 

Enligt Goleman (2000) innebär den demokratiska ledarstilen att man arbetar för att få alla sina 

anställda att vara delaktiga i olika beslut och mål. Just detta tycker M11 är viktigt hos en ledare, att 

man strävar efter att få en gemenskap, “[…]se de anställde som ”vi” och inte ”Dem” som chefen 

står över.”M8 anser att det är viktigt att man arbetar tillsammans med sina anställda, “En ledare 

ska inte försöka prestera själv och glömma borta sina anställda.” 

 

En annan ledarstil som Goleman (2000) berör är den perfektionistiska ledarstilen. Ledaren förväntar 

sig att medarbetarna klarar sig på egen hand, utan någon vägledning. Den här ledarstilen fungerar 

enbart när medarbetarna har en hög kompetens och har en strävan efter att hela tiden bli bättre säger 

Goleman (2000).  Flertal respondenter resonerar kring att personalomsättningen är högst bland de 

yngre och nyexaminerade. Orsaken till att de väljer att sluta, är att yrket inte fyller deras 

förväntningar, samt att de inte får de stöd som de skulle behöva för att lyckas. Därför är denna 

ledarstil inte att rekommendera för att försöka motverka personalomsättningen i 

fastighetsmäklarbranschen. “Jag tror att de som hamnar på fel arbetsplats, där man inte får rätt 

hjälp av chefer från början. Det är ju ganska många som slutar ganska snabbt och jag tror mycket 

handlar om att man har hamnat på fel kontor. Man kanske inte får den hjälp man behöver, det 

stöd.” (M1). 
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I enlighet med M2s åsikt innebär att jobba som fastighetsmäklare mycket självständigt arbete och 

du måste vara kreativ och nytänkande för att lyckas, ”Jag har lärt mig med tiden nu att det är 

ganska självständigt, du måste ha det inre drivet, du måste veta själv vad du vill och hitta saker som 

triggar dig själv[...]. Därför anser vi att ett tvingande ledarskap inte är passande i dessa 

förhållanden, då denna typ av ledarskap har en negativ påverkan på anställda som är nyskapande 

enligt Goleman (2000). Goleman (2000)menar på att personer som är kreativa och har ett driv söker 

sig oftare vidare för att kunna utvecklas. M1 valde att byta arbetsgivare av denna anledning, “När 

jag bytte från [...] till [...]då var det just snålheten hos cheferna, det känns lite som om man blev 

utnyttjade”. 

 

Majoriteten av respondenterna har inte för avsikt att byta arbetsgivare igen, men det finns inget 

tydligt samband till varför man vill stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare hos respondenterna. 

Enligt oss kan avsikten att stanna kvar bero på att respondenterna har varit mer omsorgsfull vid 

valet av den aktuella arbetsgivaren.  De vet nu mer vad de söker hos en arbetsgivare. Det kan vi 

bedöma genom att jämföra frågorna på individnivå. När du väljer en arbetsplats, vad upplever du 

som viktigast? Har du funderat på att byta arbetsplats igen? Där överensstämmer flera av 

respondenternas svar mellan frågorna.  

 

Det är också noterbart att två av våra respondenter har bytt från ett kontor där man är anställd och 

har en ledare till ett koncept där man endast hyr en kontorsplats och är helt självständig samt bygger 

helt upp sitt personliga varumärke. Stora anledningar till dessa val kan vi finna i ledarskapet. 

Respondent M1 beskriver sitt val byte såhär: “När jag bytte från [...] till [...]då var det just 

snålheten hos cheferna[...]”.  M2 uttrycker sig såhär: “Man har ingen chef som är på en uppifrån 

helat tiden, utan nu kan man styra som man själv vill.”. Hos båda respondenterna tycker vi oss 

kunna tolka ett stort missnöje från ledarskapets sida. Till skillnad från de andra respondenterna 

valde M1 att gå till att vara helt egen, trots begränsad erfarenhet inom branschen.  

 

Vi frågade över hur de ser på ledarskapet på sin arbetsplats, där framkommer inget negativt. Vi 

borde istället frågat om det är något de tycker att deras ledare ska kunna utveckla för att få fram mer 

intressant material. Nu trivs uppenbarligen många på sin arbetsplats, men det finns alltid utrymme 

för förbättring som många av ledarna sa i våra intervjuer med dem. 

 

Fler av medarbetarna anser att det är individens driv som påverkar mest om man ska lyckas som 

fastighetsmäklare, men i stort sett alla tyder även på att ledarskapet har betydande påverkan om man 
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ska lyckas.   

 

5.2 Ledare 

Personalomsättningen i branschen anser majoriteten av ledarna vara hög, flera av ledarna är inne på 

samma spår, att problemet finns främst bland studenter. De anser att nyexaminerade har en felaktig 

syn på branschen, och förväntar sig en bra lön, utan att behöva prestera. L2 formulerar sig: ”Tittar 

man på ansökningar, och jag har ju träffat många studenter, och ibland har de en liten skev 

inställning till yrket.”. Detta skulle kunna vara orsaken till den höga siffran som redovisar för hur 

många som väljer att avsluta yrket inom 1-3 år. Nandorf (2011)  tyder på att 15-20% väljer att 

avsluta inom 1-3 år efter påbörjat yrke.  

 

Ledarna har en skiftande syn på hur personalomsättningen påverkar branschen. Två av 

respondenterna ser både för- och nackdelar. Två av ledarna anser att det är negativ för 

franschisetagaren, då det är tidskrävande med rekrytering och upplärning, där ser vi en koppling till 

Wells & Peacheys (2011) studie som påpekar att rekrytering är en stor kostnad för företagen. De 

som ser det positivt, tycker det är bra att det kommer in lite nytt blod, då äldre mäklare kan bli 

enkelspåriga och lata. L4 ser en hög omsättning som både negativt och positivt “Det som är positivt 

är då att man byter ut de som inte passar in, så det är väl väldigt bra.” ”Så det negativa är ju det 

att det finns affärshemligheter, som läcker ut, plus att man lägger väldigt mycket tid på våra 

anställda.” 

 

Samtliga ledare vi har intervjuat har, tillskillnad från deras syn på branschen, en låg 

personalomsättning. Vad gör då de för att motverka personalomsättning på sina kontor? Där är 

trivsel och stöttning återkommande variabler hos några av respondenterna. 

 

När det gäller medarbetare som stannar kvar i branschen, men väljer att byta kontor, så har ledarna 

en gemensam syn på att ledarskapet kan vara en bidragande faktor. Antingen i form av brist på stöd, 

eller meningsskiljaktigheter. L1 exemplifierar en orsak såhär: “Det är samma som i ett fotbollslag, 

ledaren påverkar ju väldigt mycket, har man en knäppgök till ledare så är det lätt att de bästa 

spelarna inte vill vara kvar” och Ledare 3 såhär: ”Ledare som bara piskar, nu, sätt dig och ring 8 

till 8, skapa dina möten”. Dessa citat beskriver ledarskapets påverkan ur olika perspektiv, men 

samtliga ledare är överens om att ledarskapet har en stor betydelse för om medarbetare väljer att 

byta till en konkurrent eller till och med bransch helt.  
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Ledarna är överens om två punkter som kan bidra till att fler stannar i branschen, det är en 

förändring av lönesystemet och att de anställda ska få en bra start, De anser att en förändring mot 

fast lön skulle göra att de anställda får en större trygghet, och skulle kunna prestera bättre. Samtidigt 

som de också är överens om att det är provisionslönen, möjligheten att kunna påverka sin egen lön, 

som attraherar många till branschen. Där har branschen ett dilemma, går det att hitta en balans kring 

dessa lönesystem? Den andra faktorn är att ge de anställda en bra start, i form av stöd, följa med på 

intag i början och coacha aktivt. L3 tar upp ett skräckexempel på hur det kan se ut på vissa kontor: 

”Många ger sina anställda en dator, här, ut och jobba. ”. Vi anser att det är märkligt att vissa 

ledare agerar på det sättet, då ledarna är medvetna om att rekrytering är en kostnad. 

 

Innan en anställd bestämmer sig för att lämna sin arbetsplats går denna genom en process som 

Mobley (1977) redogör för. När vi frågade ledarna vad de kan göra för att motivera sina anställda 

att stanna, samt vad de kan göra för att motverka personalomsättning, talade L4 kring att man måste 

fånga upp den anställde snabbt om man tycker sig avläsa någon form av missnöje, “Man måste 

fånga upp de tidigt så att. Det finns ju system som gör att man ser vad är problemet.”. L4 berör 

även steg F i Mobleys (1977) beslutsprocess där den missnöjde medarbetaren letar efter alternativ 

“Många gånger så väljer man någon ny först, så att man vet att man har ett jobb, sen går man och 

säger upp sig.”. L3 tyder att man som franchisetagare inte vill behålla en anställd som bestämt sig 

för att lämna, ”[...]har man väl bestämt sig för att gå, så är man som franchisetagare kanske inte så 

jättesugen på att den personen kvar heller för då finns det någonting som saknas, motivation eller 

vad det kan vara för någonting.”  Dessa citat tycker vi uppvisar för en ledare som strävar efter att 

behålla sin personal, måste som sagt fånga upp dem snabbt. En ledare måste kunna utläsa ett 

missnöje innan den anställde själv kan definiera det. Det vill säga innan den anställde ens har 

påbörjat en beslutprocess (Block A) som Mobley(1977)  berör. Hur kan en ledare tyda att ett 

problem hos den anställde, innan denna gör det själv? 

 

Alla ledare som intervjuades påstår att de har en relativt bra kolla på vilka förväntningar deras 

medarbetare har på dem som ledare och de är övertygade om framförallt att en medarbetare önskar 

en ledare som är stöttande, lyhörd och tydlig. Jämför vi dessa svar med den teori som insamlats 

gällande olika ledarskapets olika stilar kan vi uttyda en sammanblandning av ett demokratiskt- och 

coachande ledarskap. 
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5.3 Gemensam analys 

Att personalomsättningen i fastighetsmäklarbranschen upplevs som hög från båda respondent-

grupperna går tydligt att tolka, men har den höga omsättningen en positiv eller negativ inverkan på 

branschen? Kring detta finns en del olika resonemang. Ledarna tycker att det finns fler fördelar med 

en hög personalomsättning än vad medarbetarna gör. Från ledarnas perspektiv är det positivt att det 

kommer in nya och hungriga fastighetsmäklare som vill sälja mycket. Detta kan ses som en 

självklarhet från ledarnas perspektiv eftersom att de inte tjänar några pengar om inte deras anställda 

säljer någonting. De anser att en låg omsättning ökar risken att de anställda börjar gå på rutiner och 

tappar gnistan. Medarbetarna anser däremot att det skapas en mindre tryggmiljö, vilket i sin tur 

drabbar konsumenterna.  

 

I somliga intervjuer benämndes en del kring nyexaminerade från både ledarens och medarbetarnas 

perspektiv. De nyexaminerades uppfattningen av branschen skiljer sig från de som examinerades 

för en tid tillbaka sen och detta bidrar till att många väljer att sluta efter 1-2 år enligt M8. L2 ”Tittar 

man på ansökningar, och jag har ju träffat många studenter, och ibland har de en liten skev 

inställning till yrket. Till yrket i stort, man tror det är skära guld med smörkniv ungefär, riktigt så 

enkelt är det inte.” Även M2 nämner exempelvis att det ställs annorlunda krav på branschen idag, 

”80-talister och 90-talister kommer uppväxta med lite mer curling-föräldrar kanske, har lite mer 

krav”.” [...]nyexade som har många krav idag på trygghet och sådant som inte har varit förut i 

branschen.”.  L1 har även noterat att omsättningen är hög i den generation,“[...] framförallt bland 

de yngre där är den väldigt hög”. 

 

Att fokusera på nyexaminerade fastighetsmäklare har inte varit någon del av vårt syfte i denna 

studie och vi har därför valt att inte beröra det utförligare. Vi har dock valt att beröra det till en viss 

del då vi anser att det är något som kan vara relevant till vidare forskning.  De är de yngre 

generationerna som kommer att vara framtiden och därför måste arbetsgivare veta hur de ska 

hantera dessa och uppfylla deras krav eller ge de en tydligare bild redan i start av utbildningen av 

hur verkligheten ser ut.  Enligt M7 är det viktigt att ledare tar hand om de nyexaminerade.  

 

”Framförallt otroligt viktigt, när de nyexade kommer från skolan, att branschen 

tar hand om dem. Kontorscheferna tar hand om dem, så de slussas in i yrket på 

ett bra sätt. För annars får de ingen bra introduktion, då tröttnar dem och då 

slutar dem. Då är det säkert många som skulle fungerat väldigt bra i yrket, som 

försvinner.”  
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M11, anser däremot att man under utbildningen vara tydlig med vad som krävs för att lyckas som 

fastighetsmäklare, ”Jag anser att det måste tydliggöras i skolan att hur verkligheten ser ut.” 

 

Båda grupperna har en gemensam syn på att personalomsättning är hög, men vad gör ledarna för att 

motverka personalomsättning, och hur upplever medarbetarna att ledningen arbetar för att motverka 

den? Medarbetarna har som vi tidigare nämnt belyst vikten av ett bra ledarskap, uppskattning samt 

trivseln på arbetsplatsen som de mest väsentliga för att motverka personalomsättningen. Ledarna i 

vår studie en låg personalomsättning, vilket tyder på att de motsvarar medarbetarnas krav. Ledarna 

har belyst vikten av trivsel samt stöttning. Trivsel var en gemensam nämnare, stöd faller in som en 

del av ledarskapet enligt Wells & Peachey (2011:35); Al-sharafi & Rajani (2013:65); Madlock 

(2008:62). De menar att ledarskapet har en påverkan för om personalen trivs på arbetet och det 

bidrar till att personalen stannar kvar hos arbetsgivaren. Vi kan konstatera att våra ledare som 

samtliga har angett en låg personalomsättning, är medvetna om vad som krävs för att motverka 

personalomsättning då vi ser ett samband mellan de olika gruppernas svar.  Även om vi tycker det 

är bra att ledarna vi har intervjuat arbetar på ett bra sätt för att motverka personalomsättning, hade 

vi gärna sett att någon av ledarna hade problem med den frågan, för att kunna se någon koppling till 

de medarbetarna som har ansett att tidigare ledare inte har gjort någonting för att motverka 

personalomsättning. 

 

Ledarna i vår studie tycks ha förståelse för vad medarbetarna söker hos en bra ledare. I intervjuerna 

tyder medarbetarna på att en bra ledare ska vara lyhörd och de ska vara hjälpsam samt stöttande i 

alla situationer. Även dessa rubriker framkommer hos ledarna gällande vilka förväntningar de tror 

att medarbetarna har på dem.  Vi har kunnat tolka att medarbetare önskar ett ledarskap som är 

coachande eller demokratiskt det är även dessa ledarstilar som ledarna tror sig att en anställd önskar 

sig. 
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6. Slutsats  

I slutsatsen lyfter vi fram det som vi har kommit fram till i empiri- och analyskapitlen, för att sedan 

koppla det till våra forskningsfrågor och studiens syfte.     

 

I studien har vi strävat efter att öka förståelsen kring: 

 Vilka faktorer som orsakar att fastighetsmäklare väljer att byta arbetsgivare? 

 Om ledarna vet vad som efterfrågas av dem? 

 Vilken ledarstil fastighetsmäklare i Sverige efterfrågar? 

 

För att tydliggöra om studien har svarat upp till våra forskningsfrågor kan vi fastställa att de 

vanligaste orsakerna till att fastighetsmäklare väljer att byta arbetsgivare är att de vill byta område, 

kontor eller att man vill ha bättre förutsättningar till personligutveckling. Enligt vår well-grounded 

theory kommer ledarskapet på en fjärde plats. Det är inte en av de vanligaste orsakerna till att man 

väljer att byta, men ledarskapet framstår som en viktig faktor genom hela studien. Den benämns 

inte alltid som ledarskap, ibland är det bara vissa drag från ledarstilar, men vi kan konstatera att 

ledarskapets roll är viktig. 

 

Vi tycker oss även kunna tolka en tydlig bild av att de ledarna vi har intervjuat är medvetna om vad 

medarbetarna efterfrågar av dem. Ledarna trodde att en lyhörd och stöttande ledare är önskevärt hos 

medarbetarna, exakt dessa rubriker kan vi också utläsa som svar på frågan vilka egenskaper de 

önskar ha hos en ledare i vår well-grounded theory. Vi hade dock i vår studie endast ledare med låg 

personalomsättning, det hade varit önskvärt att ha ledare med hög personalomsättning, för att kunna 

reflektera över några eventuella differenser mellan ledare som har hög respektive låg personal-

omsättning.  

 

Utifrån medarbetarnas svar gällande ledarskapsdelen kan vi fastställa att ett coachande- samt 

demokratiskt ledarskap är önskevärt hos fastighetsmäklare i Sverige.  För att lyckas som 

fastighetsmäklare i Sverige krävs att man har en ledare som är stöttande och lyhörd. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ledarskapet kan påverka personalomsättningen 

inom fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Det vi kan konstatera är att fastighetsmäklarbranschen är 

en väldigt speciell bransch i sig och det har på ett sätt varit svårt att tyda vissa samband mellan teori 

och empiri. I denna bransch är du extremt självständig, samtidigt som det är väldigt önskvärt och 
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betydelsefullt att du har ett bra ledarskap på din arbetsplats som är stöttande och coachande. Faktorn 

ledarskap benämns kanske inte som svar i alla frågor, men går man in i djupet så kan man se tydliga 

mönster att ledarskapet har en stor inverkan på branschen. Respondenterna är väl överens om att 

ledarskapet har en betydelse för om du ska lyckas med detta yrke. Eftersom att nästan alla mäklare 

arbetar efter provisionslön är de väldigt beroende av att skapa försäljningar. Utan försäljning får 

man ingen lön och för många verkar detta skapa en stor oro i att man kanske inte kommer att klara 

av månaden. Där fyller ledarskapet en funktion för att skapa trygghet. Vi kan konstatera att 

ledarskapet har en betydande roll i hur personalomsättningen yttrar sig.  
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7. Förslag till vidare forskning och egna reflektioner 

I detta avsnitt presenterar vi förslag till vidare forskning och vi kommer redogöra för våra egna 

reflektioner kring denna studie 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi kan konstatera att drag hos den perfektionistiska ledarstilen inte är önskad hos fastighetsmäklare, den 

är framförallt inte tillämplig i kombination med nyexaminerade fastighetsmäklare. Då samtliga ledare vi 

intervjuade hade en låg personalomsättning, tycker vi det skulle vara intressant för vidare forskning att 

utföra en studie på ledare vars kontor som har hög personalomsättning. För att identifiera vilken ledarstil 

de använder sig av, eller om det är andra faktorer som påverkar den höga personalomsättningen.  

 

Vi tycker även att det skulle vara intressant för vidare forskning att upprepa vår studie, fast intervjua 

medarbetarnas tidigare ledare. Detta för att kunna hitta något samband mellan de olika 

respondentgruppernas uppfattning om orsakerna till personalomsättningen, och då eventuellt hitta 

tydligare brister i ledarskapet inom branschen. 

 

 Begreppet trivsel återkommer genom studien, vilket påvisar att det har en stor betydelse för 

medarbetarna. Trivsel är ett omfattande område, som vi inte hade fokus på, och saknade en teoretisk 

grund för att kunna behandla utförligare. Vi anser att det finns intresse för att utföra en studie på hur 

faktorn trivsel påverkar personalomsättningen i branschen. 

 

Studien skulle även kunna utföras med en kvantitativ metod för att förstärka relationen mellan 

ledarskapets betydelse och personalomsättning.  

 

7.2 Begränsningar  

Högskolan i Gävles begränsning i databasen, har påverkat vår insamling av teoretiskt material.  
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Bilagor  

Bilaga 1, Intervjuguide 

Namn

Ålder

Genus

Befattning

År inom branschen

Hur länge har du arbetat på detta kontor?

Hur många andra kontor har du arbetat på inom 

fastighetsmäklarbranschen?

Hur uppfattar du personalomsättningen i branschen?

Hur tror du att den påverkar branschen?

Hur upplever du personalomsättningen på ditt nuvarande 

respektiva dåvarande kontor?

Hur upplever du att ledningen arbetar för att motverka 

personalomsättning?

När du valde att byta arbetsgivare, vilka var orsaksfaktorerna?

När du väljer en arbetsplats, vad upplever du som viktigast?

På vilket sätt anser du att organisationen tar hänsyn/inte tar hänsyn 

till dina behov på individnivå?Tidigare respetktive nuvarande.

Har du funderat på att byta arbetsplats igen? 

Om inte, kan du motivera varför och vilka faktorer som spelar in? 

Om du vill forsätta i samma yrke/arbetsplats kan du motivera 

varför?

Hur anser du att ledarskapet skulle kunna förebygga mot 

personalomsättning?

Vilka egenskaper tycker du att en bra ledarska ha, samt inte ha?

Hur ser ledarskapet ut på din arbetsplats idag?

Tycker du att det är en ledaresuppgift att sträv efter att få sina 

anställda att trivas på sin arbetsplats? Motiver

Hur tror du ledarskapet påverkar förutsättningarna att lyckas med 

yrket?

Intervjuguide, Anställda

Inledande frågor

Personalomsättning

Faktorer till personalomsättning

Ledarskap
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Namn

Ålder

Genus

Befattning

År inom branschen

Hur länge har du arbetat på detta kontor?

Hur upplever du personalomsättningen generellt i 

fastighetsmäklarbranschen?

Hur upplever du personalomsättningen på ditt kontor?

Det finns två typer av personalomsättning, frivillig och ofrivillig. 

Den frivilliga innebär att den anställde själv väljer att att sluta och 

den ofrivilliga är beroende på arbetsgivarens direktiv. Vilken anser 

du påverkas mest i fastighetsmäklarbranschen?

Upplever du en hög personalomsättning som positivt eller 

negativt? 

-Varför?

Vad tror du att den frivilliga omsättningen i branschen beror på?

Vad tror du skulle motiver fler att stanna i branschen?

Om en anställd väljer att vara kvar i samma bransch, men väljer att  

byta kontor/ arbetsgivare, vilka tror du är de vanligaste orsakerna?

Vad gör du/ni för att motverka personalomsättningen på kontoret?

Finns det något du skulle kunna göra för att förbättra i dagens 

situation kring omsättningen på kontoret?

Om en utav era anställda väljer att lämna arbetsplatsen, har ni 

någon form av uppföljning för varför? 

Motivera ditt svar.

Tror du att ledarskapet har betydelse för medarbetarnas 

arbetstillfredställelse?

Motivera.

Vet du vilka förväntningar dina anställda har på dig som ledare?

Vad anser du ingår i din roll som ledare?

Hur tror du att dina anställdas uppfattning av ett bra ledarskap är?

Vilka egenskaper tror du att de helst ser hos en ledare samt vilka 

tror du att de helst inte ser gos en ledare?

Hur uppfattar du dig själv som en ledare?

Tror du att dina anställda tycker att ledarskapet har en stor 

betydelseI/inverkan för om de ska  vara kvar på en arbetsplats? 

Motiver.

Intervjuguide, Ledare

Inledande frågor

Personalomsättning

Faktorer till personalomsättning

Ledarskap
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Bilaga 2, FMI Statistik 
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Frågor

Personalomsättnig Nyckelord

Nyexaminerade nyexade har krav på trygghet nyexaminerade känner osäkerhet

Hög personalomsättningen Ganska hög. Ganska hög/ förra kontoretextremt 

hög 

Jättehög.

Personalomsättning i form av att man 

lämnar yrket

Tappar till en annan bransch

Personalomsättning i form av byte till 

konkurrent

Längtan eller tron på att gräset är grönare 

på mandra sidan

Tappar till konkurrerande företag

Ledarskapet påverkar Ledaren inte har ledaregenskaper Inte vårda sin personal

Stor kostnad för företagen

Skillnad mellan utbildning och arbetslivet

Negativt

Negativ påverkan på branschen Negativt.  man får mycket information om en viss 

kedja/ man får veta 

affärshemligheter/öppnar upp möjligheter 

att vända saker och ting mot konkurrenter/ 

olyckligt

Förstör branschen. Jättedåligt/ inte alls, bra/

Postivit påverkan på branschen etablerad mäklare, mestadels postivit. 

Utvecklar branschen

Påverkar inte de erfarna mäklarna rävarna som har jobbat väldigt länge tror 

jag inte gör så mycket/ skapat sig ett 

namn på marknaden 

Påverkar utomstående negativt kunderna reagerar på det / kunderna 

själva hade reagerat på det, att det 

var hög personalomsättning på just 

det kontoret/ skadar både kontoret  

Kostnad för företagen

Behöver skapa trygghet för medarbetarna branschen behöver ändra sig lite/ 

grundlön/trygghet/ 

Rubriker
M1 M2 M3 M4 M5

Respondent

Q1, Hur uppfattar du 

personalomsättningen i branschen?

Q2, Hur tror du att den påverkar 

branschen?

Bilaga 3, Rubriker och nyckelord anställda 



64 
 

Hög personalomsättning på tidigare kontor Där jag jobbade innan, extremt hög 

personalomsättning/

de två första kontoren,hög 

personalomsättning/ 

Jättestor skillnad/ jag var sjätte 

mäklarn på jättekort tid som hade 

sagt upp mig/

Inte allt för stor personalomsättning på 

tidigare kontor

Låg personalomsättning på tidigare kontor

Hög personalomsättning på nuvarande 

kontor.

Inte allt för stor personalomsättning på 

nuvarande kontor
Låg personalomsättning på nuvarande 

kontor.

nästan ingen personalomsättning 

här.

Rekryterar för mycket personal tryckte man väl in så mycket som 

möjligt/ vi som jobbade där sa till/ 

mindre del av kakan

Gruppdynamiken påverkar 

personalomsättning

orsaken att jag började här, här är vi alla i 

ganska snarlik ålder/ samma intressen/ ka

Ledarskapet påverkar personalomsättning chefen var ganska egoistisk/ kontorschef, 

inte gav det stöde

Lön påverkar personalomsättning

Nyexaminerade påverkar 

personalomsättning negativit

konsekvens av att man på stora kedjor 

anställer många nyexade mäklare/

Ingen plan för att motverka 

personalomsättning

De gjorde ingenting.  mitt förra kontor tror jag inte att 

de gjorde det direkt

Genom ett bra ledarskap Det skötte sig / ta hand om sin personal

Genom belöningar löneförmåner

Skapa trivsel på arbetsplatsen ammansvetsande grupp och trivs med 

varandra

Visad uppskattning märker att företagen satser på en. Det är 

ju en bidragande faktor till att man väljer 

att stanna kvar

Satsa på utbildning bra utbildning

Q3, Hur upplever du 

personalomsättningen på ditt dåvarande 

respektive nuvarande kontor?

Q4,Hur upplever du att ledningen 

arbetar för att motverka 

personalomsättning?
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Förändrad familjesituation

Ledarskapet snålheten hos cheferna/ känns lite som 

om man blev utnyttjade/

 ledarskapet, 

Få en bättre lön. få mer försäljning/ jag vill öka min 

omsättning i antalet försäljningar

Komma till ett annat område. komma till ett område där det är en högre 

omsättning på lägenheter och villor/ 

jag ville byta marknad/ 

Dålig villkor gällande ersättning Man fick precis provision, man fick 

inget betalt för någon milersättning, 

dåliga villkor helt enkelt
Byta till ett annat kontor/kedja ville komma till ett lite mer drivande 

kontor/ åldrar mellan 25-35 , viss 

ambition och hunger i jobbet och jobbar 

hårt och sitter kvar på kvällarna och 

jobbar..

nummer ett/ företagsbyte/ Trevliga arbetskamrater/ställer upp 

för varandra/ ingen som hugger en 

i ryggen. 

Trivdes inte på jobbet ingen glädje av att gå till jobbet/ 

andra  jobbar med det här för 

pengarna/  Jag har trivsel/
Fortsatt utbildning

Personlig utveckling personliga utvecklingen jag ville utvecklas/ där jag kan utvecklas

Vilka villkor som ges Bra villkor

Förutsättningar för att lyckas vilka förutsättningar jag vill ha  inslussning på marknaden/ komma igång 

fort 

Utvecklingsmöjligheter utvecklingsmöjligheter utvecklas 

Ett starkt varumärke varumärke varumärket

Område attraktivt område marknaden/bra prisutveckling 

mycket som byggs och mycket 

lägenhete

Målinriktat kontor/kedja strävar mot samma mål

Kollegor  lika sinnande kollegor antalet anställda på kontoret

Hög aktivitet på marknaden affärsmöjligheter hög omsättning på bostäder

Lön

Trivsel

En bra ledare hur driven chefen är chef som man tror kan passa ens stil

Q5,När du valde att byta arbetsgivare, 

vilka var orsaksfaktorerna?

Q6, När du väljer en arbetsplats, vad 

upplever du som viktigast?
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Personlig utveckling utbildning/utvecklingssamtal en gång i 

månaden/ 

kommunikation. 

Uppföljning försäljning stämmer av försäljning

Verktyg för att lyckas vad min chef ger mig för verktyg generösa med allt alltså

Stöd ställer alltid upp

Förmåner

Frihet

Individanpassad

Ja Ja Ja 

Nej Nej Nej Nej 

Nej, trivs med friheten. Styra helt och hållet själv Lite friare/ Jobba lite mer självständigt

Nej, har ett bra koncept Koncept

Nej, personligt varumärke Personliga varumärket

Utvecklingsmöjligheter utvecklingsmöjligheter/ lära sig någonting 

från kollegorna och cheferna/bra dialog

Trivs i området området

Nej,lång startsträcka vid byte ofta kanske man behöver något år på sig 

att komma in i markanden

Ja, vill ha en ny utmaning nästan./skulle byta bransch än att 

byta arbetsgivare/ nästa steg är att 

göra någonting annat/

byta helt, alltså bransch

Förändrad familjesituation familj kanske får barn som jag inte vill 

vara mäklare längre. 

Nej, bra kollegor

Nej, bra kontor

Nej, har bra lönevillkor

Mål Långsiktigt tänk

Q7, På vilket sätt anser du att 

organisationen tar hänsyn/inte tar hänsyn 

till dina  behov på individnivå? tidigare 

arbetsplats och nuvarande.

Q8, Har du funderat på att byta 

arbetsplats igen? 

Om inte, kan du motivera varför och 

vilka faktorer som spelar in? 

Om du vill fortsätta i samma yrke/samma 

arbetsplats kan du motivera varför?
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Ledarskap

Ha uppföljning på mäklaren Följa upp Regelbunden kontakt med mäklarna.

Ha en dialog Dialog med mäklarna Öppna och fria möten

Stötta mäklaren Finns där för mäklaren

Se till varje individ Se lite mer till indviderna Anställa en kontorschef/riktig 

ledare som har 

ledarskapsutbildning och som är 

duktig på personalfrågor.

Förändring av lönesituation Lönemodell

Coachande ledarskap Coachning Sätta mål

Feedback Ge positivfeedback/inte bara negativ 

feedback

Bygga förtroende till mäklarna Chefens tror på en Bygga upp en stark tillit mellan chef 

och personal.

Trygghet

Skapa gemenskap

Vara lyhörd/Lyssnar Lyssna. Lyhörd Lyhörd In-lyssnande

vara hjälpsam Hälpa till Hjälper

Bryr sig/Stötta Bryr sig

Förstående Förstående

Vara en förebild

Vara driven

Visa förtroende Tro på dem Chefens förtroende

Social som person Social person

Strikt Sätta gränser Kontrollerande

Tillmötesgående Tillmötesgående

Ge möjligheter Ge möjligheter

Tydlighet Tydlighet

Rättvisa förutsättningar Rättvisa/Lika stor del av inkomna tips

Ödmjuk Ödmjuk

Skapa engagemang

Skapa trivsel

Kompetent

Q9, Hur anser du att ledarskapet skulle 

kunnat förebygga mot 

personalomsättningen?

Q10, Vilka egenskaper tycker du att en 

bra ledare ska ha samt inte ha?
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Ett bra ledarskap Väldigt bra Det är bra Jättebra.

Rättvis som ledare Samma förutsättningar/rättvist

Öppen Lätt att prata

Alltid tillgänglig Man kan ringa när som

Delaktig Delaktighet Utmanar mig

Fokuserar för mycket på sig själv Mer fokus på att vara tillgänglig för 

mäklarna( inte mäkla så mycket själv
Individanpassad Anpassar sig till varje enskild 

individ

Ger frihet

Lyhörd 

Gemenskap

Skapar trivsel

Social som person

Resultatinriktad

Ja Självklart. Ja visst. Absolut. Absolut. absolut

Vara tillgänglig Finns för mäklarna

Individanpassad Individanpassning/se vill varje individ

Tydlighet Göra klart för den nyanställde vad som 

gäller/inte blir några överraskningar

Ärlig Ärlig

Skapa en bra arbetsmiljö Fixar lite happenings/gemensam umgänge

Vara en lagbyggare Ledare då matcher så att alla parter 

fungerar.

Rekrytera personer som 

hermonerar gruppen

Långsiktigt tänk Försöker få personalen att trivas så 

att de stannar länge

Ge stöttning

Bådas ansvar

Ledarskapet har en påverkan Jätte, jätte, jättemycket! Absolut.

Kontor fel kontor

Vara stöttande Den hjälp man behöver/stöd/pushar Lyfta din personals självförtroende positiv feedback Rätt stöttning

Mäklarens ansvar Skapa själv Självständigt Viktigast är ens egna drivkraft/ skapar sin 

egen framgång

Skapa motivation Belöningar inre driv Driva sig till att lära sig

Trivsel Trivs

Negativt

Givmildhet

Q13, Tror du att ledarskapet påverkar 

förutsättningar att lyckas med yrket? I så 

fall hur?

Q11, Hur ser ledarskapet ut på din 

arbetsplats?

Q12, Tycker du att det är en ledares 

uppgift att sträva efter att få sina 

anställda att trivas på sin arbetsplats? 

Hur?
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Frågor

Personalomsättnig Nyckelord

Nyexaminerade Stora bortfallet utbildningen För de nya, många sluter ju efter 

1-2 år

Nyrekrytering

Hög personalomsättningen Väldigt hög ruljans Relativt stor Hög personalomsättning Stor

Personalomsättning i form 

av att man lämnar yrket

Största delen är folk som slutar Stort både bland personer som byter 

bransch, byter befattning/byter 

arbetsgivare

välidgt många som hoppar av( 

inte klarar av jobbet

Personalomsättning i form 

av byte till konkurrent

Klart att det skifas lite mellan firmor 

och kontor

Stort både bland personer som byter 

bransch, byter befattning/byter 

arbetsgivare

Negativ påverkan på 

branschen

rädda/ inte ska få behålla sina 

jobb

negativt/  påverkar att tröskeln problematisk 

Postivit påverkan på 

branschen

 relativit postivit/ ”nya kvastar 

sopar bäst”/nytt

Utvecklar branschen  utvecklar den enskilda mäklaren än 

påverkar branschen som sådan. 

Utvecklas som mäklare/ byter till en 

annan firma/ olika input/ bidragit till min 

utveckling då/ inte rätt person/ speciellt 

yrke

får branschen att utvcklas / krävs 

en väldigt hög lägstanivå.

Påverkar inte de erfarna 

mäklarna

Påverkar utomstående 

negativt

Utifrån ser det nog lite negativit

Kostnad för företagen Kostsam

Behöver skapa trygghet för 

medarbetarna

Q1, Hur uppfattar du 

personalomsättningen i 

branschen?

Q2, Hur tror du att den 

påverkar branschen?

M9 M10 M11
Rubriker

M6 M7 M8

Respondent
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Hög personalomsättning på 

tidigare kontor

förra kontor,  4 st som slutade 

på ett halvår/ väldigt mycket/ 

hela personalen byttes ut/ 

Stor skillnad/  tidigare kontoret, 

betydligt större personalomsättning/ 

första kontoret var det ganska 

hög omsättning/ 

Min första, hög personalomsättning/ 

Inte allt för stor 

personalomsättning på 

tidigare kontor

Inte allt för stor

Låg personalomsättning på 

tidigare kontor

dåvarande kontor, var det inte 

jättestor personalomsättning

Hög personalomsättning på 

nuvarande kontor.

Här på HH tror jag att 

personalomsättningen är större/ 

marknadsledanade på orten/ fler 

mäklare, men procentuellt så blir 

den mindre, med det blir fler 

personer i faktiska tal.

Inte allt för stor 

personalomsättning på 

nuvarande kontor

Inte allt för stor

Låg personalomsättning på 

nuvarande kontor.

Här går chefen in med att vi 

ska stanna kvar/ inte det är 

alls lika hög.

 inte alls samma personalomsättning är tycker jag inte det har varit 

någon hög omsättning/

nuvarande arbetsgivare har majoriteten 

varit fastighetsmäklare i över 10 år/

Rekryterar för mycket 

personal

Gruppdynamiken påverkar 

personalomsättning

tight grupp/alla trivs väldigt bra 

med varandra/

Ledarskapet påverkar 

personalomsättning

beror nog till väldigt stor del på 

lönesystemet

 tänket hos min nuvarande arbetsgivare 

är långsiktigt/ satsar  tid och pengar på 

friskvård, gemenskap och stöttning till 

den enskilda

Lön påverkar 

personalomsättning

Nyexaminerade påverkar 

personalomsättning 

negativit

Ingen plan för att motverka 

personalomsättning

På det förra kontret jag jobbade, inte 

alls.

Genom ett bra ledarskap På det här kontoret, så är det en icke 

fråga/ annat lönesystem/ Jobbar i team / 

konkurrerar inte med varandra / mer 

harmonisk och bra stämningen på 

arbetsplatsen.

han gör det bra, vi hittar på 

mycket saker tillsammans/ 

 få alla att involvera sig i 

verksamheten

Stöd

Genom belöningar

Skapa trivsel på 

arbetsplatsen

Det är en för alla, alla för en/ väldigt tight grupp/ varför man 

inte byter kontor det är är att man 

trivs i den miljö man jobba

pengar på friskvård Trivas

Visad uppskattning anställde mig att han vill ha 

kvar mig och han ska se till så 

jag får en bra start 

Ledaren peppar och uppmuntrar Värdefulla

Satsa på utbildning Säljträningar / nya övningarna 

som vår franschitagare tagit fram/ 

uppmuntrar till att bli bättre

Q3, Hur upplever du 

personalomsättningen på 

ditt dåvarande respektive 

nuvarande kontor?

Q4,Hur upplever du att 

ledningen arbetar för att 

motverka 

personalomsättning?
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Förändrad familjesituation /skaffat familj 

Ledarskapet arbetspolitiken/ Bristfälligt ledarskap 

Få en bättre lön. bli lite större och tjäna lite mer 

pengar/

Komma till ett annat 

område.

Kortare resetid/ slippa pendla göteborg/ större stad/ det var den 

stora staden som lockade mest/ 

/göteborg va lite stort och 

jättehög konkurrens

Dålig villkor gällande 

ersättning

Byta till ett annat 

kontor/kedja

 större kontor/ nytt kontor  Starkt varumärke på orten

Trivdes inte på jobbet andra orsaker, personliga/ göra 

mycket eget 

Fortsatt utbildning Plugga klart

Personlig utveckling arbeta med de bästa mäklarna inom 

kedjan

Utvecklingfas

Vilka villkor som ges

Förutsättningar för att 

lyckas

Hjälp i början eftersom jag är 

ny. En bra start, och sen att 

det finns mycket att göra om 

jag vill

arbetsverktyg

Utvecklingsmöjligheter möjlighet att utvecklas

Ett starkt varumärke

Område

Målinriktat kontor/kedja långsiktigt tänk

Kollegor harmoni och stämnng bra kamratanda/ bra kollegor. Sammanhållningen/ kul

Hög aktivitet på 

marknaden

Lön  pengar/Lön lön lön

Trivsel välbefinnande Stämningen

En bra ledare Förtroden från chefen stöttar den enskilda

Q5,När du valde att byta 

arbetsgivare, vilka var 

orsaksfaktorerna?

Q6, När du väljer en 

arbetsplats, vad upplever 

du som viktigast?
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Personlig utveckling  personaliga möten, utvecklats 

mer

 säljträningar praktisk övningar esäljträningar/konkreta 

måndagsmöten/stöd och hjälp 

utifrån/

Utvecklingen

Uppföljning försäljning

Verktyg för att lyckas material mycket evenemang/”tips” om 

försäljningar av min arbetsgivare/

Stöd Erfarenhet

Förmåner friskvård

Frihet  flexibel, väldigt fri

Individanpassad Anpassade

Ja

Nej Nej / Nej/ Nej/ Nej/l Nej/ Nej 

Nej, trivs med friheten. anpassa mitt arbete

Nej, har ett bra koncept

Nej, personligt varumärke

Utvecklingsmöjligheter möjligheter till avancemang/

Trivs i området bra stad . bra marknad

Nej,lång startsträcka vid 

byte

stanna 2-3 år för att få tillbaka 

på det hårda jobbet man 

lägger ner i början

byta kontor en gång, och det 

kostar mer än det smakar.

Ja, vill ha en ny utmaning byta bli franshisetagare

Förändrad familjesituation

Nej, bra kollegor Jättrevliga kollegor/ Kollegorna

Nej, bra kontor nytt kontor mitt i stan/ går bra för företaget Intern konkurrens

Nej, har bra lönevillkor framförallt lönemässigt/ 

Mål långsiktigt tänk

Q7, På vilket sätt anser du 

att organisationen tar 

hänsyn/inte tar hänsyn till 

dina  behov på individnivå? 

tidigare arbetsplats och 

nuvarande.

Q8, Har du funderat på att 

byta arbetsplats igen? 

Om inte, kan du motivera 

varför och vilka faktorer 

som spelar in? 

Om du vill fortsätta i samma 

yrke/samma arbetsplats kan 

du motivera varför?
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Ha uppföljning på mäklaren

Ha en dialog Kontinuerlig dialog

Stötta mäklaren Mycket hjälp i början/ lite 

gratis i början

Franchistagaren är givmild Stöttning

Se till varje individ Få alla att trivas Utveckling för individen Möten på individnivå, sätta rätt 

man på rätt plats.

Förändring av lönesituation Garantilön Lönebitar Fastlön mot prestation Garantilön 

Coachande ledarskap Peppa och coacha Specialisera de olika mäklarna

Feedback

Bygga förtroende till 

mäklarna

"du är här för att stanna" / 

ledare som tror på en

Trygghet Trygghet Ordentlig introduktion Bra villkor

Skapa gemenskap Social bitar Göra saker tillsammans/bra 

amosfär/stämning i gruppen

Möten med gruppen

Vara lyhörd/Lyssnar Lyhörd. Lynssna till de anställda Lyhörd Lyhörd

vara hjälpsam Hjälpa

Bryr sig/Stötta Stötta

Förstående Bollplank

Vara en förebild

Vara driven

Visa förtroende Förtroende

Social som person Trevlig

Strikt Strikt

Tillmötesgående

Ge möjligheter Öppen för nya ideer Fixa 

förutsättningar/konkurrensanalys

Tydlighet

Rättvisa förutsättningar

Ödmjuk

Skapa engagemang Engagerar Visar framfötterna och leder 

gruppen

Skapa trivsel Trivsel/bygga en gemenskap Trivsel/ "vi"

Kompetent Påläst/erfaren

Q9, Hur anser du att 

ledarskapet skulle kunnat 

förebygga mot 

personalomsättningen?

Q10, Vilka egenskaper 

tycker du att en bra ledare 

ska ha samt inte ha?

Ledarskap
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Ett bra ledarskap Bra Bra ledarskap

Rättvis som ledare

Öppen

Alltid tillgänglig

Delaktig Har höga krav som är utmanande för 

mig.

Fokuserar för mycket på 

sig själv

Individanpassad Personliga möten Individanpassat Individ

Ger frihet Väldigt mycket frihet under ansvar/inga 

pekpinnar/Väldigt flexibilit/frihet under 

ansvar

Alla får sätta sin egen budget

Lyhörd Lyhörd

Gemenskap "vi"

Skapar trivsel Skapa en trivsel Trivsel

Social som person Jätterolig och skämtsam

Resultatinriktad Fokuserar mycket på resultat.

Ja Ja, absolut Ja absolut Absolut Definitivt Absolut/ mycket viktigt

Vara tillgänglig

Individanpassad Kontinuerliga mötena

Tydlighet

Ärlig

Skapa en bra arbetsmiljö Bygga en miljö som genererar affärer/ 

bra stämning

Vara en lagbyggare

Långsiktigt tänk här för att stanna Desto mer du trivs desto bättre 

säljer du

Ge stöttning Hjälp i början grundförutsättningarna för att de 

anställda ska generera instag

Feedback Stöttning/ ekonomiskt/ hjälp

Bådas ansvar Solidariskt ansvar, inte bara 

ledarens

Ledarskapet har en 

påverkan

Otroligt viktigt Påverkar nog stort Massor Väldigt stor påverkan Väldigt mycket 

Kontor

Vara stöttande En chef som tror på mig/ 

lyckas/ självförtroende

Tar hand om dem/ slussas in i yrket på 

ett bra sätt

Utvewckling Stöttande/ hjälp till att fokusera på 

framgångsfaktorer

Mäklarens ansvar

Skapa motivation

Trivsel Trivsel

Negativt Ledarskapet har väldigt mycket att 

jobba med

Givmildhet Delar med sig av det som 

kommer in i företaget

Q13, Tror du att 

ledarskapet påverkar 

förutsättningar att lyckas 

med yrket? I så fall hur?

Q11, Hur ser ledarskapet 

ut på din arbetsplats?

Q12, Tycker du att det är 

en ledares uppgift att sträva 

efter att få sina anställda att 

trivas på sin arbetsplats? 

Hur?
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Respondent

Fråga

Personalomsättning Nyckelord

Hög Relativt hög Tämligen hög/ för hög naturligtvis Stor 

Inte så hög Inte så jättestor

Yngre/nyexade  framförallt bland de yngre där är den väldigt hög  skära guld med smörkniv 

Ledarskap Ledarfråga

Låg Den är låg/den är under normalt skulle jag vilja säga.  väldigt låg personalomsättning/ sen 99 är det väl en 

som har slutat

 personalen stannat. bara tillökning 

Naturliga avgångar några som gått i pension/ Mats slutade för att gå till 

högskolan, så någon har börjat på annat jobb /den är 

under normalt skulle jag vilja säga.

/ haft en som jag inte varit riktigt nöjd 

med

Frivillig  Frivillig såklart/ Frivilligt/ få gånger som en mäklare får 

sparken. 

kombination kombination  många  lämnar branschen frivilligt/ lite 

grann från franchisetagarens /50/50

Yngre/nyexade /probemet är ju att mycket yngre slutar/ alldeles för få 

som har gått mäklarprogrammet, som jobbar som 

mäklare två år efter att man har gått ut

Passar inte in i yrket den frivilliga är när man märker att det här är ingenting 

för mig

Positivt Naturligtvis bra med viss personalomsättning men jag kan också se den positiv/myntet har ju två 

sidor/ 

positivt  byter ut de som inte passar in/

Negativt  Men en hög personalomsättning, om vi likaställer den 

med att den är pga man inte trivs, eller vill någon 

annanstans, så är den inte bra. Definitivt inte för 

kontoret och för arbetsgivaren

 negativt, både för mäklare/ 

franchisetagare

negativa affärshemligheter

Utvecklar Det är inte bra med de som har jobbat för länge 

heller/de kan bli enkelspåriga och tappa gnistan lite

Rubriker

Q1, Hur upplever du personalomsättningen 

generellt inom fastighetsmäklarbranschen?

Q2, Hur upplever du personalomsättningen på 

ditt kontor?

Q3, Det finns två typer av personalomsättning, 

frivillig och ofrivillig. Den frivilliga innebär att 

den anställda själv väljer att sluta och den 

ofrivilliga är beroende på arbetsgivaren 

direktiv. Anser du att 

fastighetsmäklarbranschen mestadels påverkas 

av den frivilliga eller ofrivilliga 

personalomsättningen?

Q4, Upplever du en hög personalomsättning 

negativt eller positivt? - varför?

L1 L 2 L3 L4

Bilaga 4, Rubriker och Nyckelord, Ledare 
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Fel uppfattning det är en annan uppfattning, det är mer slit än man 

trodde/

Ledarskap egoistiskt av den som har det kontoret, de skiter ju i 

individen

 ledarskapet.

Nytt område/kontor le/ missnöjd och inte trivas på det kontoret

Ny utmaning  man börjar på 0 och sen kommer upp till den bästa 

mäklare man kan vara väldigt fort/villig att byta kontor 

eller stad/
Tjänar inga pengar  inte omsätter någonting gräset är grönare på andra sidan om det 

går tungt. 

Lön  problem med lönesättningen med provision  fast löner

Förusättningar Bättre start och förutsättningar,

Stöd Bättre stöd, fånga upp de tidigt / hitta vad är 

svagpunkterna/

Trygghet bättre trygghet vill ha lite säkrare /Trygghet

Gemenskap ha aktiviteter

Coachning vara ett bollplank coacha dem till att bli bättre 

Byta ort Vanligaste orsaken tror jag är att man vill flytta/ 

Byta kontor ifrån ett mindre till ett större kontor, för man tror att 

man ska ha mer att göra/

inte har visioner för kontoret 

Ledarskap ledarskapsfråga. mäklare har kommit på kant med ledaren  franchisetagare tar mycket av objekten 

själva /anställda för jaga själva/hårda/ 

Ledare 

 stödet/ Uppbackning

Trivsel ha en bra trivselfaktor har jävligt kul/

Demoraktiskt ledarskap demokratiskt ledare/ låter alla att vara med och 

påverka och få vara delaktiga

Gemensam provision klar framgång av är att vi har en gemensam provison

Stötta hjälpa/ Stödja /stötta  hjälper

Vision att lyckas /har en vision att man vill bli bäst, att man jobbar och 

strävar efter det. 

Driven ledare Det är ju så att flocken följer ledaren, är jag 

engagerad, vill, har ett driv, så är det klart att ledaren 

påverkar hur det går för laget
Kan alltid bli bättre  Det går alltid att förbättra sig  finns hela tiden faktiskt, det märker man/ Ja/

Individuella samtal ha mer individuella samtal med personalen/. Ha ännu 

mer tid för dem/ 

 Lägga ännu mer tid /individuellt.

Rekrytering inte bara ta in någon

Lyssna mer  bättre lyssnare/

Förändra lönemodell Förändring vid provisionslön tex

Q8, Vad gör du/ni för att motverka 

personalomsättning på kontoret?

Q5,Vad tror du den frivilliga 

personalomsättning beror på inom yrket? 

Q6, Vad tror du skulle motivera fler att stanna 

inom branschen?

Q7, Om en anställd är kvar inom samma 

bransch, men väljer att byta arbetsgivare, vilka 

tror du är det vanligaste orsakerna?

Q9, Finns det något du skulle kunna göra för 

att förbättra dagens situation?
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Ja  Det är väl klart som sjutton att man följer upp varför möte Absolut/ sitta och prata med dem

Centralt Sen har vi på Fastighetsbyrån det centralt.

Möte på kontoret möte  sitta och prata med dem

Ledarskap

Ja Självklart mycket naturligvis7 Ja / absolut/ Självklart

Upp till invididen Det är lite upp till en själv att man ska trivas/.

Ledarskapet påverkar  Jag hoppas att ledarskapet har en påverkan, på så 

vis att om man är öppen, och man kan fråga

Lyhörd/tillgänglig  är lyhörd att personalen vågar fråga hörda komma till mig 

Struktur struktur

Skapa gemenskap kul 

Nja Nja, det vet jag väl inte, man har väl hyfsad koll

Ja Så det har jag koll på,

Stöttning coaching bollplank/ komma till mig

Förebild  duktig mäklare/ lära

Viktigt Ohyggligt viktigt

Tydlighet ordning och reda tydlighet

Rättvis rättvis

God lyssnare Lyhörd god lyssna

Förebild /vara en förebild

stöttande/coachande Coachande coachande

Tydlighet Rak och tydlig  tydlighet

Riktilinjer ordning och red

Individanpassad så anpassar jag mig efter individen

Rättvisa rättvisa

Förebild för slö ledare vara en förebild

Q10, Om en utav era anställda väljer att lämna 

arbetsplatsen, har ni någon form av uppföljning 

för varför? Motivera ditt svar. 

-Om ni inte har det, tror du att det är något 

som ni skulle kunna tänka er att göra för att 

Q11,Tror du att ledarskapet har betydelse för 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse? 

Q12, Vet du vilka förväntningar dina anställda 

har på dig som ledare?

Q13, Hur tror du att dina anställdas uppfattning 

av ett bra ledarskap är?

Q14, Vilka egenskaper tror du att de helst ser 

hos en ledare och vilka tror du att de helst inte 

ser hos en ledare?
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Strikt ordning och reda 

Snäll  för snäll

Vara alla tillags /Problemet är ju att försöka vara alla tilläggas vi är ju 

12 stycken alla är inte lika

Bra förebild leder laget/ / henne kan jag lära mig mycket av

Demokratiskt ledarskap  Vi arbetar efter en plattform istället för en 

hierarki/ lika värda och får vara med och 

påverka men det ör vi tre som fattar 

besluten.Otydlig lite svårt med tydligheten/ 

Uppriktig  ärlig / Sjukt rak/

Rolig ganska sprallig

Coachning stöttar den individen.  duktig mäklare som de kommer få 

coaching av

Ja Det är jag övertygad om/, Ja, det tror jag absolut/ Självklart/

Ledarskapet påverkar ledarskapet har ju att göra med trivseln självklart är det viktigt hur ledaren är.  ledarskapet.

Omsättning  omsätter 

kombination 50/50 på det/

Gemenskap skönt gäng. 

Arbetsmiljö  skapa en bra arbetsmiljö/ 

Varumärke skapa ett bra varumärke/

Förutsättningar skapa bra förutsättningar för de anställda och hela 

företaget

 att vi hinner med i 

utvecklingen/styrverktyg/t

Coachning coach på alla sätt och vis/  coacha, det tror jag många missar/

Rättvis fördelning  Viktigt är att man delar ut det som 

kommer in i butiken, att man får

Stöttande. stötta och vara närvarande bollplank, har lite ordning

Utbildning säljträningar själv utbildar mig och delar vidare till dem.

Gemensamma mål Gemensamt mål

Lyhörd  lyhörd/ 

Q15, Hur uppfattar du dig själv som ledare?

Q16, Tror du att dina anställda tycker att 

ledarskapet har en stor betydelse/inverkan för 

om de ska vara kvar på en arbetsplats?

Q17, Vad anser du ingår i din roll som ledare?

 


