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Förord 
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studien. Därmed vill jag rikta ett stort tack till alla respondenter, som tog sig 

tid för att delta i studien. Utan ert bidrag hade studien inte varit möjlig att 

genomföra.  Vidare vill jag tacka min handledare Patrik Gottfridsson, som har 

bidragit med stöd och support under hela uppsatsprocessen. Slutligen vill jag 

rikta ett speciellt tack till Tommy Bergqvist, som hjälpte mig med att utforma 

studiens ramar och gav mig ett viktigt stöd i att få uppsatsarbetet ur 

startgroparna. 

 

Caroline Löfstedt 

Karlstad Universitet 

Januari 2019  
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att beskriva den organisationskultur som 

företagsledare av mäklarbyråer försöker att skapa för de anställda att verka i. 

Med en kvalitativ ansats samlades data in genom semistrukturerade intervjuer 

via telefon eller ansikte mot ansikte. Totalt nio intervjuer genomfördes efter 

tillämpning av ett bekvämlighetsurval. Intervjuguiden innehöll sju teman: 

Grunden i verksamheten; Organisationsstruktur; Organisationskultur; 

Lönemodell; Belöningssystem, Rekrytering och Styrutmaningar. Insamlad data 

transkriberades och bearbetades om till empiri. Därefter användes tematisk 

analys för analys av materialet. Efter moment av kodning och grupperingar 

skapades kategorier och slutligen tre huvudteman; Organisationsstruktur, 

Styrutmaningar och Organisationskultur. Resultatet indikerade att det finns en 

enhetlig syn på hur de rådande styrutmaningarna ska bemötas hos varje 

mäklarbyrå. Mäklaryrket är ett individuellt yrke som i många avseenden kan 

verka slitsamt och hårt. Provisionsbaserad lön utgår till mäklarna för att skapa 

motivation att utföra sitt jobb i linje med företagets visioner. För att hantera 

de risker som en provisionsmodell medför, fokuserar företagsledarna på att 

implementera en kultur präglad av teamkänsla och lagarbete. 

 

Nyckelord: Organisationskultur, Mäklarbyråer, Teamkänsla, Lagarbete. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe and discuss the business culture that 

business leaders are trying to create for their employees to work in. With a 

qualitative design was used to collect data through semistructured interviews 

by telephone or face to face. A total of nine interviews were conducted after 

application of a convenience sampling. The interview guide consisted of seven 

themes: The business’ foundation; Business structure; Business culture; Salary 

model; Reward system, Recruitment and Control challenges. The collected 

data was transcribed and processed into empiricism. Thereafter, thematic 

analysis was used for the analysis of the material. After coding and grouping 

the codes, categories were created and also three main themes; Business 

structure, Control challenges and Business culture. The result indicated that 

there is a mutual aspect of how the existent control challenges should be 

responded to in the real estate agencies. Real estate agent is a lonely 

occupation that in many aspects can seem tough. Commissionbased salary is 

given to the real estate agents to create motivation to perform in line with the 

company’s visions. To handle the risks that a commissionbased salary model 

brings, the business leaders focus on implement a culture that centralizes team 

spirit and teamwork. 

 

Keywords: Business culture, Real estate agencies, Team spirit, Teamwork. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Fastighetsmäklare är verksamma på en marknad med konstant skiftande 

förändringar gällande efterfrågan och utbud. Det här är en faktor som kräver 

anpassning samt ger tuffa förutsättningar för såväl mäklare i sitt yrkesutövande 

som för mäklarbyråer som är i behov av kontinuerlig rekrytering. I april 2017 

publicerade Mäklarvärlden en artikel med rubriken ”AKUTLÄGE” vilket 

hänfördes till det rådande rekryteringsläget i mäklarbranschen (Bergholm 

2017a). Drygt ett år senare skrev Svenska Dagbladet om att oron på 

bostadsmarknaden har genererat ett avsevärt minskat intresse för att utbilda 

sig till mäklare (TT 2018). Ett ännu större problem är att de personer som väl 

genomför en utbildning väljer att sluta inom branschen efter en relativt kort 

tid som yrkesverksam mäklare. Det här har varit en central fråga för diskussion 

hos ett flertal medier de senaste två åren. Det som har varit tyngdpunkten i 

diskussionen är orsakerna till varför mäklare lämnar yrket. Bergholm (2017b) 

presenterar i en artikel ett par anledningar givna från Mäklarsamfundet som 

gjort uppföljningar på de som lämnat yrket. Arbetsvillkor, den hårda 

konkurrensen och provisionslönen är de faktorer som oftast har hänvisats till. 

Flera överensstämmer om att det är dessa faktorer i samspel med varandra 

som ligger till grund för mäklarens beslut (Ekonomifokus 2018; Hogberg 

2018; Nilsson 2017).   

Hur samspelar faktorerna provisionslön, hård konkurrens och arbetsvillkor? 

Senaste medlemsundersökningen från Mäklarsamfundet (2017) visade att 

majoriteten av mäklarna tjänar en provisionsbaserad inkomst. För 

mäklarbyråer som verkar på en konkurrensutsatt marknad råder en ständig 

konkurrens om uppdragen (Arora-Jonsson et al. 2018). Det innebär större 

krav på mäklarna att prestera om de vill få ut sin lön. Lägger vi dessutom till 

den konstant föränderliga marknaden de verkar på skärps kraven ytterligare. 

De externa faktorerna som påverkar mäklarnas arbete gör att 

provisionsmodellen inte fungerar fullt ut såsom teorin säger. I sämre tider när 

bostadsmarknaden är tuff möter även de högpresterande och ambitiösa 

mäklarna svårigheter i att generera uppdrag för att säkerställa sin lön. För att 

bemöta dessa förutsättningar på bästa sätt krävs genomtänkta strukturer och 

arbetsvillkor mäklarna kan arbeta efter. Joakim Lusensky, analys- och 

kommunikationschef på Mäklarsamfundet, beskriver i en artikel ur tidsskriften 

bygga stockholm några av dessa villkor. Han förklarar att det läggs ner mycket 

arbete på övertid från varje mäklare utan en försäkran om att få betalt för 
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mödan. Därutöver finns det en form av förväntan om en konstant 

tillgänglighet från mäklarnas sida, vilket många finner tärande (Hogberg 2018). 

Den stora frågan som följer är vilka åtgärder som behöver komma till skott för 

en förändring av rådande situation. Joakim Lusensky gör ett uttalande, denna 

gång i en artikel ur tidsskriften Mäklarvärlden, om en av de stora utmaningarna 

för arbetsgivarna som mäklarbranschen ligger efter med i jämförelse med 

andra säljbranscher. Eftersom mäkleri i grunden involverar försäljning 

kommer former av prestationsbaserad belöning alltid existera. Utmaningen 

ligger därmed i att hitta metoder för att kombinera dessa belöningar med en 

större del i någon form av grundtrygghet. (Bergholm 2017b). 

1.2. Problemdiskussion 

Mäklarbyråer är verksamma på konstant föränderlig marknad där det råder 

hård konkurrens om uppdragen. För de anställda innebär det tuffare 

förutsättningar för att säkra belöning och inte riskera sämre villkor. Dessa 

förhållanden råder vid resultatstyrning vilket enligt Merchant och Van der 

Stede (2012) innebär att anställda belönas utefter hur bra resultat de genererar.  

På det här viset utövas styrningen med konkurrens vilket är ett sätt för en 

företagsledare att få de anställda att agera i önskad riktning. Med grund i 

agentteorin förklarar Azasu (2012) att finansiella och icke-finansiella 

belöningar har som syfte att uppmuntra och bevara önskat beteende hos 

anställda.  Enligt Lopez et al. (2006) är utformningen av belöningssystem en 

central metod för att motivera och påverka beteendet hos säljare. 

Provisionslön är en belöning som ofta tillämpas där resultatstyrning används 

vilket är vanligt förekommande inom organisationer där försäljning är centralt. 

Detta redskap blir också ett sätt att kompensera den osäkerhet kring 

konkurrensens följder som råder. Forskningen har redovisat två sidor av 

myntet när det kommer till tillämpning av provisionslön inom företag. Å ena 

sidan har högre produktivitet genererats med provisionslön (Cadsby et al. 

2007) men å andra sidan har arbetsrelaterade sjukdomar ökat inom 

verksamheter som tillämpar provisionslön (DeVaro & Heywood 2017). Denna 

lönemodell utgör en av de faktorer som flertal hävdar får mäklare att lämna 

yrket (Bergholm (2017b; Ekonomifokus 2018; Hogberg 2018; Nilsson 2017). 

Azasu (2009) har i sin forskning fokuserat svenska mäklarbyråer och 

belöningar, och förespråkar för att de traditionella belöningarna behöver anta 

andra former än finansiella för att skapa värde i verksamheten. De övriga 

faktorer som står i fokus är den hårda konkurrensen och arbetsvillkoren 
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(Bergholm (2017b; Ekonomifokus 2018; Hogberg 2018; Nilsson 2017). Den 

hårda konkurrensen är en extern faktor som kan anses svår att påverka. Det 

som mäklarbyråerna kan påverka är de interna faktorer som bygger upp den 

sköld som mäklarbyråer väljer att tackla de externa faktorerna med, dit 

provisionslön och arbetsvillkor tillhör.  

Azasu (2009) påstår att ju mer ett företags framgång beror på människor, 

desto viktigare blir det att företaget investerar i människor. För att skapa ett 

långsiktigt förhållningssätt till det här förordar Jamrog (2004) att bygga en 

organisationskultur som behåller och engagerar de anställda. En sådan kultur 

centraliseras inte främst kring lön och förmåner, i enlighet med 

rekommendationen från Azasu (2009), utan betonar en fast och trygg grund 

där anställda kan växa och utvecklas, i enlighet med Joakim Lusenskys 

uttalande (Hogberg 2018). I detta scenario är det företagsledarna som innehar 

nyckelrollerna eftersom det är dem som ska leda arbetet mot en sådan 

konstellation, menar Jamrog (2004). Aronsson (2012) förklarar att idag är 

förhållningssättet till organisationskultur som sådan att företagsledare 

använder den för att finna anställda som identifierar sig med företagets ledord. 

Därigenom kommer företagsledarna finna engagerade anställda som långsiktigt 

vill arbeta för företagets bästa (Ellmer 2001). Tidigare forskning har inte gett 

tillräckligt fokus på varken relationen mellan organisationskultur och 

mäklarbyråer eller relationen mellan organisationskultur och provisionslön. 

Den sistnämnda relationen kan undersökas inom många olika branscher och 

företag. Varför just mäklarbyråers organisationskulturer är intressant att belysa 

har att göra med de speciella förutsättningar mäklare har för att bedriva sitt 

arbete och säkra en belöning. Utöver den konstant skiftande marknaden som 

ger emellanåt ytterst tuffa förutsättningar, beskrivs ytterligare en förutsättning 

av Mäklarsamfundet (2017), nämligen att en fastighetsmäklare har som främsta 

uppgift att förmedla, inte sälja, fastigheter på uppdrag av säljaren. För övrigt 

ska en mäklare vara opartisk i sin relation gentemot säljare och köpare och 

bistå med rådgivning till båda parter. Denna roll som förmedlare är unikt för 

mäklaryrket i jämförelse med andra företag, främst inom försäljning, där 

provisionslön tillämpas. Därmed föreligger intresse att beskriva vad 

företagsledarna gör för att skapa en bra kultur inom mäklarbyråerna samt vad 

de gör för insatser för att utveckla den.  
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1.3. Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva den organisationskultur som 

företagsledare av mäklarbyråer försöker att skapa för de anställda att verka i.  
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2. Teori 

Studien syftar till att beskriva den organisationskultur som företagsledare av mäklarbyråer 

försöker att skapa för de anställda att verka i. För att kunna förstå organisationskulturen 

inom en mäklarbyrå behövs mer kunskap kopplat till de specifika förutsättningar som 

existerar för att bedriva den sortens verksamhet. I det första avsnittet ges en beskrivning av 

hur styrning genom konkurrens fungerar som styrform. Därefter följer ett kort avsnitt som 

beskriver grunderna av agentteorin. Det görs för att underlätta en förståelse för varför företag 

väljer att implementera en provisionsbaserad lönemodell i verksamheten. I avsnittet därefter 

presenteras provision som lönemodell i syfte att beskriva under vilka förhållanden modellen 

oftast används samt dess för- och nackdelar. För att kunna beskriva en organisationskultur 

behöver en definition av begreppet klargöras vilket görs i efterföljande avsnitt i kombination 

med en beskrivning av betydelsen av en bra kultur inom verksamheten. Det sista avsnittet, 

Arbeta i team, är tillkommet efter databearbetningen i syfte att skapa förståelse för och 

beskriva betydelsen av att arbeta i team och hur samarbete förhåller sig till konkurrens. 

2.1. Styrning med konkurrens 

I förenklad mening innebär styrning att formulera mål och skaffa de medel 

som behövs för att nå dem (Le Grand 2009). Konkurrens är ett alternativ att 

tillämpa som styrform. En definition av konkurrens enligt Arora-Jonsson et al. 

(2018) är att det finns en rivalitet mellan parter som uppstår när två eller flera 

eftersträvar någonting som alla parter inte kan få. Arora-Jonsson et al. (2018) 

menar att val av styrform beror på vad den som styr vill uppnå. Därmed 

innebär det en vägning mellan olika styrformers styrkor och svagheter. Utfallet 

beror till stor del även på vilket sätt styrformen implementeras och om det inte 

implementeras med noga eftertanke och övervägning kan det få oväntade 

resultat (Arora-Jonsson et al 2018). 

Konkurrens är till skillnad från vissa styrformer en indirekt styrform, vilket 

Arora-Jonsson et al. (2018) förklarar som då resurstilldelningen sker från 

kunderna istället för direkt via företagsledaren. Fördelen med en sådan 

styrform är att det ger mer frihet åt anställda att självständigt hitta nya vägar 

och metoder för att uppnå ett mål. Denna frihet kan även vara en svaghet ifall 

företagsledaren vill ha möjligheten att påverka och kontrollera med vilka 

medel som används vid måluppfyllelsen. Slutsatsen menar Arora-Jonsson et al. 

(2018) är därför att konkurrens kan anses mest lämpligt där måluppfyllelsen är 

viktigare än medlen. I en studie av Bloom et al. (2015) visade resultaten på en 

ökning av kvalitén i styrningen vid konkurrens. Därav drogs slutsatsen att 

konkurrens kan användas för att förbättra styrformers verkan.  
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Att styra med konkurrens beskrivs av Arora-Jonsson et al. (2018) som en 

styrform som kräver uppstyrande och organisering. Även om grunden ses över 

noggrant vid uppbyggandet av styrformen, råder det ändå en osäkerhet om 

konkurrensens följder vilka inte är enkla att förutse. Arora-Jonsson et al. 

(2018) förklarar att osäkerheten främst råder kring om vem som kommer att 

konkurrera, hur konkurrensen kommer att utspela sig och vilka effekterna blir. 

Även om företagsledaren i en organisation bestämmer vilka som får bli aktörer 

i konkurrensen så är det svårt att bestämma och framför allt kontrollera hur 

aktörerna väljer att agera inom konkurrensens ramar.  

Jones et al. (2017) undersökte hur en konkurrenspräglad arbetsmiljö påverkar 

förhållandet mellan de anställdas målorientering och engagemang. Resultaten 

visade på att en lärande målorientering i interaktion med en konkurrenspräglad 

arbetsmiljö är faktorer som kan användas för att förutspå engagemang. I 

samma linje förklarar Arora-Jonsson et al. (2018) att ett vanligt förekommande 

argument för att införa konkurrens är att det motiverar. Ser en på saken ur 

båda riktningarna däremot innebär det att motivation finns såväl av att vinna 

som förlora. Det här är två olika motivationsformer som föds ur konkurrens 

och som Arora-Jonsson et al. (2018) menar får olika utfall. Att vinna, att vilja 

ha, motiverar personen till aktivitet. Att förlora, att vilja undvika något, är 

däremot en faktor som leder personen till inaktivitet. 

2.2. Agentteorin 

Eisenhardt (1989) beskriver agentteorin som en teori vilken erbjuder insikt i 

incitament, risk och resultatosäkerhet. Teorin innehåller beskrivning av ett 

agentförhållande, vilket existerar när en så kallad principal anlitar en agent 

genom kontrakt att utföra ett uppdrag i utbyte mot en belöning. Azasu (2012) 

förklarar att de två parterna kommer att med största sannolikhet att uppleva 

målkonflikter eftersom de antas agera efter ett egenintresse. Därmed engagerar 

principalen sig i olika åtgärder i syfte att öka agentens vilja att agera enligt 

principalens önskan. Ofta görs det här genom att ge ut belöning på 

prestationsbaserad grund. Översatt till den organisatoriska miljön menar Azasu 

(2012) att finansiella och icke-finansiella belöningar syftar till att uppmuntra 

och bevara önskad prestation hos anställda. 

2.3. Provision som lönemodell 

Provisionsbaserad lön inräknas i det som benämns för pay-for-performance, 

som i sin tur är ett exempel på en styrning som kallas resultatstyrning. Precis 
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som begreppet antyder menar Merchant och Van der Stede (2012) att 

organisationer styrs via resultatet och inkluderar belöning av anställda som 

genererar bra resultat. Ett grundläggande antagande för styrning inom 

organisationer som verkar på konkurrensmarknader beskrivs av Arora-Jonsson 

et al. (2018) som att det råder en konkurrens om uppdragen. Mer konkret 

innebär det att de anställda behöver agera enligt företagsledarens vilja för att 

inte riskera att bytas ut eller att få sämre villkor än någon annan medarbetare. 

Dessa förhållanden gäller vid resultatstyrning som mer konkret innebär att 

belöningarna går till de mest begåvade och ambitiösa arbetarna menar 

Merchant och Van der Stede (2012). Enligt Lopez et al. (2006) är 

utformningen av belöningssystem en central metod för att motivera och 

påverka beteendet hos säljare. När det gäller lönesystemet beskriver Lopez et 

al. (2006) tre centrala fördelar med att tillämpa en provisionsbaserad modell. 

Först av allt motiverar provision eftersom det finns en direktlänk mellan 

säljarens prestation och belöningen. Dessutom motiveras säljarna att fokusera 

på mer lönsamma produkterna eller kunderna, eftersom provisionen baseras 

på lönsamheten av försäljningen. Till sist anses den provisionsbaserade 

modellen rättvis eftersom den över tid automatiskt belönar högpresterande 

medan lågpresterande missgynnas av sin lågproduktiva aktivitet. Till det här 

resonemanget tillfogas även betydelsen av att vara en riskbenägen person som 

inte är i ett tidigt skede av karriären, för att inte uppleva osäkerhet och 

vantrivsel (Lopez et al. 2006). I en studie av Cadsby et al. (2007) jämfördes en 

provisionsbaserad lönemodell med en fast lönemodell. Resultatet indikerade 

att med provisionslön uppnåddes högre produktivitet jämfört med den andra 

modellen. Dessutom indikerade resultatet att anställda generellt var mer 

produktiva med provisionslönen, oavsett vilken modell som varje anställd 

föredrog. DeVaro och Heywood (2017) redovisar en annan sida av myntet. 

Med grund i data från 2004 och 2011 fann de att förekommande fall med 

arbetsrelaterade sjukdomar har ökat för de verksamheter i Storbritannien som 

tillämpar provision som lönemodell. 

Azasu (2009) för ett resonemang om att ju mer ett företags framgång beror på 

människor, desto mer viktigt blir det att företaget investerar i människor. 

Azasu (2009) som har undersökt belöningar i förhållande till svenska 

mäklarbyråer förtydligar dock att dessa belöningar behöver varieras och anta 

andra former än finansiella. Slutsatsen är att mäklarbyråer behöver anta en 

bredare syn på de traditionella belöningarna för att skapa värde i sin 

verksamhet. 
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2.4. Organisationskultur 

En organisationskultur kan med definitioner från Forslund (2013) och 

Aronsson et al. (2012) summeras till de gemensamma värderingar, 

föreställningar och traditioner som binder ihop en grupp människor. När en 

person äntrar en organisation ska han socialiseras för att lära sig kulturen 

förklarar Forslund (2013). Det kan ske genom formella processer såsom 

utbildning och instruktioner. Informella processer handlar istället om det 

outtalade och anamma beteenden som gör att man kommer att bli accepterad i 

organisationen. Sammanfattningsvis, det som förmedlas genom socialisation är 

grundläggande antaganden inom organisationen menar Forslund (2013). Det 

handlar om interna antaganden för att en grupp ska kunna leva tillsammans 

samt externa antaganden för att skapa rätt beteende gentemot externa parter 

för gruppens överlevnad. 

Både Forslund (2013) och Aronsson et al. (2012) beskriver olika perspektiv 

inom tidigare forskning för organisationskultur. Ett perspektiv är att 

organisationskulturen kan användas som ett strategiskt verktyg för att förbättra 

effektiviteten. Ett sådant förhållningssätt har minskat i praktiken menar 

Aronsson et al. (2012) och idag framhävs organisationskulturen istället som 

något företagsledare använder för att hitta anställda som matchar de 

grundstenar företaget är uppbyggt av. Med individer som identifierar sig med 

organisationen de arbetar för kommer att vilja stanna kvar en längre tid och 

vara mer benägen att lägga ner hårt arbete för att gagna organisationens bästa 

(Ellmer 2001). 

Jamrog (2004) gör en ingående beskrivning av hur företag kan svara på 

rekryteringsbehov i svårare tider. Istället för att vänta på att stormen ska bryta 

ut för att agera, förordar Jamrog (2004) att agera i ett långsiktigt perspektiv 

genom att bygga en organisationskultur som behåller och engagerar de 

anställda. En sådan strategi beror inte lika mycket på lön och förmåner utan 

fokuserar skapandet av en plattform där anställda kan utvecklas. I den här 

konstellationen har företagsledarna en nyckelroll förklarar Jamrog (2004) 

eftersom de leder arbetet i att behålla och engagera anställda. Det är många 

roller dessa personer behöver axla för att motsvara de behov anställda har. De 

anställda söker en mentor, lärare och coach som kan ge feedback, skapa en 

passion i deras yrkesutövande samt ge en klapp på axeln vid behov (Jamrog 

2004). 
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2.5. Arbeta i team 

De individer som utgör ett team förstår att bästa sättet för att uppnå såväl 

individuella som kollektiva mål är genom ömsesidigt stöd till varandra menar 

Maddux et al. (2009). Andra karaktäristiska faktorer för team är att dess 

individer är villiga att delta i konstruktiva konversationer samt i diskussioner 

som berör såväl deras egna som andras arbeten inom ramen för de 

organisatoriska målen. För den som tillämpar en teamcentrerad ledarstil är 

samarbete, öppen kommunikation och ömsesidig respekt viktiga faktorer som 

uppmuntras. Att ge stöd och agera som bollplank för problemlösning är också 

viktiga delar i ledarens arbete menar Maddux et al. (2009).  

Arora-Jonsson et al. (2018) beskriver att samarbete och konkurrens är två 

faktorer som ofta diskuteras som motpoler till varandra. Carpenter och Seki 

(2005) visade detta förhållande i sin studie att när det fanns incitament för 

konkurrens mellan arbetare så minskade viljan till att samarbeta. I samma 

riktning presenterade Burks et al. (2009) i sin studie om postutdelare att de 

som har provisionsbaserad lön är mindre samarbetsvilliga jämfört med de som 

tjänar timlön. När det gäller arbetet inom olika organisationer finns däremot 

en annan syn på saken. Vid styrning genom konkurrens anses det många 

gånger som viktigt att skapa samarbeten mellan medarbetarna (Arora-Jonsson 

et al. 2018). I en klassisk studie av Blau (1954) jämfördes effekterna av 

konkurrens samt samarbete inom två olika arbetsgrupper. Den grupp där 

medarbetarna konkurrerade med varandra genererade vissa högpresterande 

individer vilket inte gynnade gruppen som helhet. Den grupp som 

samarbetade höjde istället prestationsnivån för hela gruppen och genererade 

därför ett bättre utfall (Blau 1954). I en senare studie av Na’im (2004) 

nyanserades förhållandet mellan samarbete och konkurrens genom en 

jämförelse mellan olika ämnespedagogiska bakgrunder. Resultaten visade att 

samarbete överträffade konkurrens inom arbetsgrupper men graden av 

prestationsskillnad var högre i ämnen med psykologisk bakgrund än i ämnen 

med företagsekonomisk bakgrund som anses vara mer utsatt för 

konkurrensutsatta miljöer. Trots dessa vetenskapliga resultat hänvisar Arora-

Jonsson et al. (2018) till senare studier som visat motsatsen, att 

konkurrensstyrning inte stärker samarbetsviljan mellan individer och grupper.  
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2.6.  Sammanfattning 

Att styra med konkurrens är något som kräver uppstyrande och organisering 

enligt Arora-Jonsson et al. (2018). Lika viktigt är det att vara medveten om den 

osäkerhet som råder kring konkurrensens följder. Därigenom väcks 

funderingar kring vilka utmaningar företagsledarna möter i sin styrning. 

Eftersom styrning med konkurrens är en indirekt styrform ger det mer frihet 

för de anställda att hitta egna vägar och metoder för att uppnå ett mål. 

Därmed är det svårt för en företagsledare att bestämma samt kontrollera hur 

de anställda väljer att agera (Arora-Jonsson et al. 2018). Det här väcker 

funderingar kring hur företagsledare strukturerar upp arbetet inom byrån samt 

hur de följer upp arbetet. Enligt agentteorin behöver företagsledare utföra 

olika åtgärder för att få anställda att prestera enligt önskad riktning, vilket ofta 

görs på prestationsbaserad grund genom finansiella och icke-finansiella 

belöningar (Azasu 2012). Lopez et al. (2006) understryker att när det kommer 

till säljare är utformningen av belöningssystem en central metod för att 

påverka beteendet. Provisionslönen utgör en av de finansiella belöningarna 

inom mäklarbyråer men lönemodellen i sin helhet kan ändå anta olika 

utformningar. Detta är av intresse att undersöka hur företagsledarna valt att 

utforma lönemodellen och varför. Hur det övriga belöningssystemet ser ut är 

dock fortfarande oklart vilket bildar en frågeställning som behöver besvaras. 

Azasu (2009) rekommenderar svenska mäklarbyråer att variera de traditionella 

finansiella belöningarna med andra former. Hur pass spritt det här 

förhållningssättet är i praktiken är också oklart och behöver utredas. För att 

kunna styra upp och organisera på bästa sätt som styrning med konkurrens 

kräver behöver företagsledarna se till att de anställda delar värderingar och 

föreställningar som i sig formar en kultur. Här väcks frågeställningar som: 

Vilken kultur försöker företagsledarna skapa i sin verksamhet och vad gör de 

för insatser för att stärka den? För att bevara organisationskulturen är det 

viktigt att både hitta anställda som delar företagets uppfattningar och se till att 

de socialiseras in på arbetsplatsen med genomtänkta resurser för att komma in 

i kulturen. Därigenom stärks betydelsen av att besvara följande 

frågeställningar: Har mäklarbyråerna någon uttalad plan för nyanställda i syfte 

att optimera en bra infasning i arbetet? Har mäklarbyråerna någon fast kontakt 

med något universitet eller annat lärosäte för att etablera tidig kontakt med 

blivande mäklare och generera en tidig infasning i arbetet? Huvudrollen i att 

utveckla en organisationskultur innehas av företagsledaren. Därför söker 

studien att besvara vad företagsledarna gör för att skapa och utveckla en bra 

kultur inom verksamheten. Företagsledaren är även den person som enligt 
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Jamrog (2004) ska inta olika roller för att bemöta de varierande behov de 

anställda har. Därigenom uppkommer frågeställningen: På vilka sätt ger 

företagsledarna support och stöd till sina anställda? Till sist råder osäkerhet 

kring hur konkurrensstyrningen påverkar samarbetsviljan inom mäklarbyråer. 

Även om mäklare är ett individuellt yrke krävs alltid någon form av samarbete 

för att hålla ihop en organisation. Viss forskning har visat att konkurrens 

förhåller sig negativt till samarbete (Burks et al. 2009; Carpenter & Seki 2005) 

medan annan forskning har visat att samarbete ger bättre utfall än konkurrens 

inom grupper (Blau 1954; Na’im 2004). 
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3. Metod 

I följande kapitel görs en redogörelse för studiens utformning och utförande. Först beskrivs 

studiens design, det vill säga val av kvantitativ eller kvalitativ ansats och motivering till 

valet. Därefter beskrivs vilket urval som gjorts för studien som följs av en redogörelse för 

tillvägagångssättet under datainsamlingen; hur rekryteringen gått till, motivering till metod 

för datainsamlingen samt övriga förberedelser och procedurer under intervjuerna. Vidare ges 

en beskrivning om hur insamlad data har bearbetats till empiri. Därefter görs en redogörelse 

för hur hänsyn har tagits till olika forskningsetiska principer. Till sist ges en kortfattad 

presentation av varje respondent. 

3.1.  Design 

Syftet med den här studien var att beskriva den kultur som företagsledare av 

mäklarbyråer försöker att skapa för de anställda att verka i. För att förstå hur 

människor tolkar och upplever en given situation, rekommenderas det att välja 

en kvalitativ ansats enligt Bryman och Bell (2013). Eftersom forskningsfrågan 

är explorativ kan kvalitativ design bidra med en nyanserad beskrivning av 

problemområdet. En kvalitativ design medför även en närhet och öppenhet 

och som på grund av sitt djup medför en hög intern giltighet. Studien 

genomfördes därmed med ett induktivt angreppssätt vilket enligt Bryman och 

Bell (2013) innebär att det är förhållandet mellan teori och praktik som 

forskaren avser att studera. Hermeneutik har valts för studiens 

kunskapsteoretiska inriktning vilket hör till den induktiva ansatsen. Den här 

inriktningen syftar enligt Bryman och Bell (2013) till att läsa av och tolka den 

information datainsamlingen genererar, vilket går i linje med studiens syfte om 

att beskriva problemområdet. Vid val av ansats har både för- och nackdelar 

med designvalen tagits i beaktning. Kvalitativ metod anses svårt att replikera 

samt svårt att generalisera de resultat metoden inbringar. Studiens sikte var att 

bidra med en ökad förståelse av en viss problematik och att utgöra ett bidrag 

till forskningen inom ämnet. Därmed anses inte dessa nackdelar utgöra några 

begränsningar för studiens resultat. 

3.2. Datainsamling 

För insamling av data tillämpades kvalitativa intervjuer i form av 

semistrukturerade intervjuer. Till skillnad från helt ostrukturerade intervjuer 

innebär semistrukturerade intervjuer att forskaren använder en intervjuguide 

innehållande specifika teman som ska beröras under intervjun (Bryman & Bell 

2013). I försök att besvara en explorativ frågeställning, behövs en lös struktur 
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samt en hög flexibilitet under insamlingen. Samtidigt fanns det behov att hålla 

sig inom vissa önskade områden, därför passade semistrukturerade intervjuer 

bra. Under intervjuerna användes en intervjuguide som innehöll specifika 

teman (se bilaga 2). Vid utformning av intervjuguiden gjordes en 

sammanslagning av alla frågeställningar som presenterats i den här uppsatsen 

under teorisammanfattningen. Samtliga frågeställningar grupperades och 

därefter namngavs varje grupp enligt den röda tråden frågorna följde. Det 

enda som tillkom var ett inledande tema som sökte efter att beskriva grunden 

hos varje mäklarbyrå gällande mål, strategi och positionering. Syftet med att 

lägga till det här temat var att öka förståelsen för de beslut och 

ställningstaganden företagsledarna har tagit i olika frågor men även för att 

skapa en mjuk inledning på intervjun.  Under intervjun inleddes varje tema 

med en öppen inledande fråga i syfte att få respondenten att utveckla ett svar 

utifrån egna ord. De underfrågor som återfinns under varje tema ramar in de 

frågeställningar som ligger till grund för temat. Dessa utgjorde ett stöd för 

intervjuaren att kunna ställa mer preciserande- samt uppföljningsfrågor 

beroende på respondentens svar. Genom aktivt lyssnande från intervjuaren 

kunde även tolkande frågor ställas för att få en verbal bekräftelse om en viss 

uppfattning eller tolkning av respondentens svar. 

Den aktuella studiens genomförande avvek till viss del vid utformningen av 

intervjuguiden jämfört med den beskrivning som ges av Bryman och Bell 

(2013). Med hänsyn till den tidsram studien genomfördes inom gjordes 

anpassningar för att hinna med datainsamlingen inom utsatt tid. Det medförde 

att en pilotstudie aldrig genomfördes utan intervjuguiden justerades löpande 

från första intervjun. Däremot behövdes inga större justeringar göras under 

datainsamlingen utan endast ett par små tillägg och mindre omformuleringar 

behövde utföras. Utefter rekommendationer från Bryman och Bell (2013) 

gjordes ett par praktiska åtgärder inför intervjuerna för att få så fylliga och 

detaljrika svar som möjligt samt underlätta tolkningen och förståelsen av 

respondenternas ord. En litteraturstudie genomfördes i syfte att bli mer bekant 

med professionen och branschen ifråga. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av en mobilapp för att möjliggöra en detaljerad analys av insamlad data. 

3.3. Urval 

För att kunna beskriva den organisationskultur företagsledare skapar inom 

mäklarbyråer valdes företagsledarna ut som respondenter för studien eftersom 

det är dem som leder arbetet i att skapa och utveckla en organisationskultur. 
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Mäklarbyråerna valdes ut med ett kriterium om att antalet anställda var minst 

fem personer, eftersom det inte var intressant för studiens syfte att undersöka 

kulturen i en- eller fåmansbyråer.  Därutöver togs ingen hänsyn till om 

företaget var franchise eller privat. I studien tillämpades ett bekvämlighetsurval 

som Bryman och Bell (2013) beskriver som att de personer som råkar finnas 

tillgängliga för forskaren blir tillfrågade om att delta. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att beslut om urvalsstorlek påverkas av ett flertal faktorer. I denna 

studie har tidsbegränsningen varit den mest centrala faktorn följt av tidpunkt 

samt pengar. I ramen för en C-uppsats ges en begränsad tidsperiod att 

genomföra studien inom. Tillgängligheten från respondenterna har påverkats 

av tidpunkten på året, det vill säga tätt inpå julhelgen. Slutligen, pengar 

påverkade inte hur många respondenter som kunde kontaktas men däremot 

för vilken form intervjun kunde genomföras i. En besöksintervju ansikte mot 

ansikte var högst prioriterat, men eftersom mäklarbyråer kontaktades på flera 

håll i landet, fick en del intervjuer genomföras per telefon. Det här ansågs inte 

utgöra ett problem i insamlingen då respondenterna svarade likartat på 

samtliga temaområden oavsett om de genomfördes per telefon eller ansikte 

mot ansikte. 

Datainsamlingen pågick under totalt 16 dagar. Av totalt 37 inbjudna 

företagsledare tackade 9 personer ja och 11 personer nej till att delta medan 17 

uteblev med svar, vilket ger en svarsfrekvens på 45 procent enligt Bryman och 

Bell (2013). Samtliga respondenter bjöds in till studien per mail (se bilaga 1). 

För de som inte hörde av sig inom en vecka fick motta ytterligare ett mail med 

påminnelse. Därefter gjordes inga ytterligare försök till kontakt. Mailet 

innehöll kortfattad information om studiens syfte samt ramen för deltagandet. 

I inbjudan uppmanades respondenten att ge förslag om tid och plats för 

intervjun, med syftet att skapa trygghet och bekvämlighet i deras deltagande. 

Efter de första intervjuerna justerades efterföljande mailutskick genom 

specifikation gällande uppskattad tidsåtgång samt datum när intervjun 

behövde genomföras allra senast. 

3.4.  Dataanalys 

Transkribering av intervjuerna har skett löpande under datainsamlingen. För 

bearbetning av insamlad data har tematisk analys tillämpats. Enligt Braun och 

Clarke (2013) anses tematisk analys vara en basmetod för att tolka kvalitativ 

data. King och Brooks (2018) argumenterar för att tematisk analys inte är en 

enda metod utan innehåller flera olika stilar. Gemensamt för de olika 
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tillämpningsformerna är dock en betoning av identifiering, organisering och 

tolkning av teman i data. Det centrala i processen är att lyfta fram de viktigaste 

fenomenen i en text och kommunicera ut det på ett lättförståeligt sätt till en 

bred publik (King & Brooks 2018). Under genomförandet av analysen i den 

här studien har inspiration tagits från riktlinjer beskrivna av Braun och Clarke 

(2006), vilka utgör förslag för tillämpning av tematisk analys i sex steg: (1) bli 

bekant med insamlad data; (2) skapa koder från insamlad data utifrån vad om 

är intressant för studien via öppen kodning och därefter gruppera dem i 

kategorier; (3) sökande efter teman; (4) granska de teman som skapats; (5) 

namnge de teman som skapats; och (6) skriv rapporten (Braun & Clarke 2006). 

Analysen inleddes med att samtliga transkriberingar lästes igenom ett flertal 

gånger för att få en helhetssyn av materialet men även för att börja länka 

samman likheter och skillnader i respondenternas svar. Eftersom 

intervjuguiden hade sin grund i frågeställningar med teoretiska kopplingar blev 

dessa utgångspunkten för kodningen. Efter kodningen var genomförd lades 

mycket tid på att gruppera dem. En del kategoriseringar underlättades till viss 

del av intervjuguidens indelning eftersom många svar på förhand var 

insorterade under samma teman och frågeställningar. Till sist påbörjades 

sökandet efter teman. Även om intervjuguiden hade formulerade teman på 

förhand har analysen inte utgått från dem utan en ny kategorisering har gjorts 

för att inte utesluta eventuell värdefull information som framkommit i 

insamlad data. Under analysens gång har nya kopplingar gjorts sinsemellan 

vilket ses tydligt vid jämförelse av intervjuguidens teman och frågor med 

dataanalysens teman och kategorier. Många teman och kategorier har samma 

benämningar som i intervjuguiden men har i analysen fått en helt annan 

indelning. Analysens totalt 11 kategorier blev till sist indelade under 3 teman: 

Organisationsstruktur, Styrutmaningar och Organisationskultur. Dessa teman 

kommer att förklaras och motiveras mer ingående i nästa kapitel.  

3.5. Forskningsetik 

Under datainsamlingen togs stor hänsyn till de fyra huvudkraven på forskning 

som Vetenskapsrådet (2002) beskriver: Informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vid den initiala kontakten med 

respondenterna gjordes ett mailutskick som utgjorde en förfrågan om att delta. 

I mailet presenterades forskningsfrågan kort och formen för deras deltagande. 

Före varje intervju gavs mer specifik info om formen för respondenternas 

deltagande. Först och främst gavs information om att deltagandet är frivilligt 

samt om deras rätt att avbryta när som helst. Därefter gavs en förklaring om 
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att insamlad data inte kommer att användas för något annat syfte än för 

forskning och kommer att förstöras efter uppsatsens färdigställande. Till sist 

tillfrågades respondenterna om de godkände att deras namn publicerades i 

uppsatsen. Denna fråga kom att tas bort efter halva datainsamlingen då en 

respondent invände i frågan. Vid efterföljande intervjuer informerades 

respondenterna istället om att konfidentialitet försäkras genom att deras 

identitet inte finns till hands för några andra än forskarens. Efter varje intervju 

meddelades varje respondent om att den slutgiltiga uppsatsen kommer att 

mailas till dem efter färdigställandet. 

3.6.  Respondentpresentation 

I presentationen nedan, och i efterföljande analys, har varje respondent blivit 

namngiven enligt den systematiska följden F1 (Företagsledare 1), F2 och fram 

till och med F9. 

3.6.1. Intervju 1 

F1 har varit ägare för verksamheten i över 10 år, var först ensam ägare men 

blev senare delägare. Tillsammans leder de idag byrån som tillhör en 

franchisekedja, vilket innebär att de får riktlinjer och mål de ska fullfölja men 

är självstyrande i hur de uppfyller dessa. Kontinuerlig tillväxt är huvudmålet 

eftersom det genererar pengar, men övervägning sker varje år mellan riktlinjer 

och vad de känner att det finns för potential att växa. På byrån arbetar en skara 

på 11 mäklare samt två mäklarassistenter. Mäklarna arbetar på samma 

marknad med olika slags objekt och utför självständigt arbete var för sig. De 

tjänar enligt en provisionsbaserad lönemodell vilken är densamma för alla. Det 

övriga belöningssystemet innehåller förmåner såsom fri arbetstid, fri 

mobilersättning, gymkort och resor. När det berör kultur och klimat, försöker 

ägarna ha frihet under ansvar. Det betyder att de har inga pekpinnar gentemot 

de anställda utan det är upp till var och en att fullfölja den uppsatta budgeten. 

Kontakten med universitet är god. De försöker att initiera kontakt tidigt med 

studenter i början av utbildningen och har praktikanter på byrån fortlöpandes 

kontinuerligt. 

3.6.2. Intervju 2 

F2 är delägare på en mäklarbyrå som tillhör en franchisekedja. Delägarna har 

olika roller, där den ene mäklar i större utsträckning än den andre men de är 

däremot överens om alla viktiga beslut. De leder totalt 10 mäklare på kontoret 

samt två mäklarassistenter som sköter det administrativa arbetet. Det skiljer sig 
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åt vilka slags objekt alla mäklare arbetar med. Vissa arbetar enbart med villor 

eller bostadsrätter medan det varierar för andra. Mäklarna tjänar enligt en 

provisionsbaserad lönemodell där lika villkor gäller för alla. Vid tal om det 

övriga belöningssystemet omnämns en icke-finansiell belöning där någon 

hyllas varje månad för extra bra insatser. Kulturen är något de lägger både 

mycket tid och pengar på att underhålla och de upplever att alla har en god 

relation till varandra. Byrån har en etablerad kontakt med ett universitet och 

försöker skapa kontakt med studenter tidigt för att sedan välja ut ett par till 

praktikanter som de försöker följa genom deras studietid. 

3.6.3.  Intervju 3 

F3 har varit delägare sedan 13 år bakåt. De startade byrån tillsammans och har 

idag delade ansvarsroller där mäklarbiten blir allt mindre och mindre. 

Mäklarbyrån tillhör en franchisekedja som har ett lite mjukare klimat. Ägarna 

eftersträvar inte efter att vara störst i branschen utan strävar efter att bibehålla 

en stabil mellanposition med större fokus på kvalitet gentemot kunder och 

medarbetare. På byrån arbetar totalt fem mäklare som tjänar enligt en 

individuell lönemodell beroende på vad var och en trivs med. Därigenom 

tjänar alla antingen en helt provisionsbaserad lön eller en blandad. Vid tal om 

det övriga belöningssystemet nämns kontorstävlingar med priser där mäklarna 

belönas på andra grunder än finansiella till exempel bra ledarskap. Kulturen 

hos byrån sätter personalen i centrum, där alla ska vara ett team och känna sig 

inkluderade. Byrån har haft en mycket god relation med ett universitet ända 

sedan start. De deltar både i aktiviteter på universitetet samt bjuder in 

studenter till egenanordnade aktiviteter. Tre praktikanter löpande har de med 

under studietiden. 

3.6.4.  Intervju 4 

F4 är ensam ägare av en mäklarbyrå som tillhör en franchisekedja. F4 har 

ingen tidigare erfarenhet av att arbeta som mäklare utan har en bakgrund inom 

försäljning. Byrån förmedlar alla sorters fastigheter och har samarbete med en 

bank genom franchisestrukturen. De anställda är experter på olika objekt och 

arbetar därför på olika områden. Byrån satsar på att ha fler mäklarassistenter 

för att avlasta mäklarnas administrativa arbete i så stor utsträckning som 

möjligt. Idag arbetar totalt tre och en halv mäklarassistenter på byrån. 

Mäklarna tjänar enligt en provisionsbaserad lönemodell, men diskussioner 

pågår inom kedjan om att ändra modell. Det övriga belöningssystemet består 

av bland annat försäkringar, bilpolicy samt friskvårdsbidrag. Kulturen som 
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råder inom byrån är; en för alla. Det ska vara en laginsats även om det är ett 

individuellt yrke förordar ägaren. Att knyta kontakt med studenter är ett 

prioriterat ärende men samtidigt en utmaning då det inte finns någon relevant 

utbildning på orten. De har försökt undgå problemet genom att tidigt knyta 

kontakt med de studenter som härrör från orten som har kunnat praktisera när 

de vistats på hemorten. 

3.6.5. Intervju 5 

F5 har drivit mäklarbyrån sedan 5 år bakåt och är delägare med delade 

ansvarsroller. En sköter kontoret och personalen och den andre mäklar, men 

stora beslut tas ihop. Byrån tillhör en franchisekedja, vilket innebär bland 

annat intern revision och hårda budgetmål rörande marknadsandelar. Genom 

franchisekonceptet har de samarbete med en bank, vilket ägarna anser har 

stora fördelar. På mäklarbyrån arbetar nio medarbetare totalt. De har ökat med 

omkring en anställd per år och har som mål att fortsätta öka i syfte att plocka 

fler marknadsandelar. Alla mäklare tjänar enligt en provisionsbaserad 

lönemodell som innehåller en provisionstrappa med logiken att de som arbetar 

hårdare ska få större del av kakan. Till det övriga belöningssystemet nämns 

försäkring, pension och friskvårdsbidrag. Kulturen som ägarna vill skapa 

utgörs av en teamkänsla, en känsla av att alla medarbetare är ett lag och stöttar 

varandra. En etablerad kontakt med universitet finns, där representanter syns 

på olika tillställningar på universitetet för att få kontakt med studenter. En 

trainee tar de in i taget som är i början av sin utbildning och en ny tas in när 

den andra är nära en examen. 

3.6.6.  Intervju 6 

F6 driver en relativt nystartad mäklarbyrå som tillhör en franchisekedja. F6 är 

delägare och båda mäklar i dagens läge men målet är att kunna anställa fler för 

att kunna träda tillbaka och inta en mer övergripande roll. Målet i 

verksamheten är att skapa en unik mäklartjänst med en premiumprodukt, de 

ska vara mäklaren för alla. Ägarna har ett centralt fokus på etik, moral samt 

hårt arbete när de bygger team. Det är viktigt att alla talar samma språk och 

trivs. Varje mäklare fokuserar antingen på villa eller bostadsrätt. Alla mäklare 

tjänar enligt en provisionsbaserad lönemodell. Belöningssystemet i övrigt 

utgörs av förmåner såsom försäkringar, gymkort, milersättning och 

friskvårdsbidrag. Ägarna vill ha en kultur som sitter i väggarna, det ska vara 

naturligt hur de beter sig mot varandra. De vill ha de bästa med höga 

ambitioner och seriositet men det är också viktigt att alla för dialog med 
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varandra och är ett team. Någon kontakt med universitet har inte hunnit 

etablerats men ambitionen finns om att göra det så småningom. I dagens läge 

sker representation nationellt från huvudkontoret.  

3.6.7.  Intervju 7 

F7 är delägare sedan 23 år bakåt på en privat mäklarbyrå som de startat upp 

själva. F7 mäklar inte i dagens läge utan finns på plats på kontoret och har 

daglig kontakt med mäklarna. Ledorden i verksamheten är engagemang, 

innovation och överträffa förväntningar. Nöjdhet från kunder och 

medarbetare är i centralt fokus. Verksamheten utgörs av omkring 50 anställda 

som är utspridda på två kontor i två olika städer. Styrningen sker genom en 

ledningsgrupp på fem personer inkluderat ägarna med olika ansvarsområden. 

Mäklarna arbetar med både med nyproduktioner och på 

andrahandsmarknaden för privatbostäder. Vid arbete med nyproduktioner 

utgår en fast lön som baseras på andel per såld bostad. På 

andrahandsmarknaden tillämpas en provisionsbaserad lönemodell som 

innehåller en årlig provisionstrappa. I det övriga belöningssystemet fokuseras 

uppskattning och uppmuntran i olika konstellationer, utnämning av årets 

medarbetare samt olika slags tävlingar. Den kultur som ägarna försöker skapa 

handlar om inkluderande, känslan av att vara del av någonting större. Fast de 

har kontor i olika städer ska alla känna att de är enade som ett lag. Ägarna har 

en etablerad kontakt med ett universitet och har ett traineeprogram där två 

trainees per gång får möjligheten att lära sig branschen. 

3.6.8.  Intervju 8 

F8 är delägare och driver en mäklarbyrå tillhörande en franchisekedja. Centralt 

fokus för ägarna är vad som är bäst för kunden. Båda ägarna mäklar och 

säljcoachar men en av dem har ett mer administrativt- och personalansvar. På 

byrån arbetar sex mäklare samt två assistenter. Mäklarna har inga fördelade 

områden utan alla arbetar på samma marknad. Alla mäklare tjänar enligt en 

provisionsbaserad lönemodell. Till belöningssystemet i övrigt nämns tävlingar, 

friskvård och resor. Vid tal om kultur beskrivs en vinnarkultur med en hög 

aktivitetsnivå och ett väl utnyttjande av tiden. Även om var och en har 

individuella mål ska ändå hela gruppen sträva efter att vara bäst. Kontakten 

med universitet ser ut som så att de har representation på ett universitets 

rekryteringsdagar. De har inga uttalade praktikplatser men skapar praktik för 

de som ska börja arbeta på byrån och även för gymnasiestudenter. 
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3.6.9.  Intervju 9 

F9 driver en mäklarbyrå tillhörandes en franchisekedja. Byrån drivs av totalt 

tre delägare varav en av dem inte är mäklare. Ansvarsområdena är uppdelade 

sinsemellan dem utifrån kontor, administration och personal. Målen i 

verksamheten är att vara med i toppen, de vill synas och höras. Byrån består av 

tre kontor med totalt sex anställda, där två av kontoren bemannas endast av en 

mäklare vardera. F9 förklarar att dessa mäklare deltar på möten och får samma 

stöd som resten av de anställda. Alla mäklare tjänar enligt en provisionsbaserad 

lönemodell med tillägg av en årlig provisionstrappa för att kunna påverka hur 

mycket man tjänar. Till det övriga belöningssystemet nämns friskvård och deal 

på leasingbilar. Vid tal om kultur beskrivs en stöttande miljö där de anställda 

inte ska vara rädda att be om hjälp. F9 säger sig ha kontakt med många 

studenter och tar in praktikanter i olika skeden av studierna. 
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4. Empiri och analys 

I följande kapitel kommer de centrala resultaten som framkommit i studien att presenteras 

och diskuteras. Ett försök om att relatera empirin till teorin görs i syfte för att kunna tolka 

och skapa en bättre förståelse för de resultat som genererats genom studien. Efter bearbetning 

av data skapades tre huvudteman med tillhörande underkategorier. Det första temat 

Organisationsstruktur behövs för att förstå de interna faktorer som byråerna behöver 

förhålla sig till och finna en balans mellan i sin styrning. Det andra temat Styrutmaningar 

syftar till att identifiera de utmaningar företagsledarna möter i sin styrning av verksamheten. 

Det sista temat Organisationskultur beskriver den kultur företagsledarna försöker 

implementera i sin verksamhet. Det finns alltid visioner om en idealisk kultur men utefter 

verklighetens inverkan behöver anpassningar göras. De första två teman syftar till att 

redovisa de faktorer som skapar begränsningar och kräver anpassningar från företagsledarna 

för att få till en fungerande organisationskultur. Utfallet från det här är det som beskrivs i 

det sista temat.  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med totalt nio företagsledare varav åtta av dem 

representerar franchiseägda byråer och en av dem representerar en privatägd mäklarbyrå. Av 

de franchiseägda byråerna har totalt sju olika kedjor blivit representerade i studien.  

4.1. Organisationsstruktur 

Med organisationsstruktur avses den grund byråerna står på, olika faktorer 

byråerna behöver förhålla sig till och därmed de förutsättningar som finns för 

styrning av verksamheten. Det här avsnittet syftar till att öka förståelsen för de 

ställningstaganden företagsledarna har gjort i frågeställningar som bearbetas i 

kommande avsnitt. 

4.1.1. Mål och ambitioner 

Vid tal om byråernas mål och ambitioner, framförs ett antal olika fokus. F6 

och F8 betonar nöjdhet från kunder. F6:  

Vi vill skapa en premiumprodukt för säljaren. Och då är det inte så att vi 
bara tar premiumobjekt, det är inte det de handlar om.[…]Vi ska va 
mäklaren för alla men samtidigt ska man veta vad man får. Ibland är vi 
lite dyrare än konkurrenterna men det är bara för att vi vill på något sätt 
ha den absolut bästa tjänsten (Intervju 6) 

F3 och F7 är på samma linje men betonar även nöjdhet från sina medarbetare. 

F3: ”Målet med vår verksamhet är inte att vara störst i vår bransch, vi har en 

mellanposition, en stabil position där vi kan jobba med kunderna på ett nära 
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sätt och fortfarande ha en kvalitet i en sån storleksordning att personalen 

känner att de kan trivas och klara av det jobbet på ett bra sätt, och att 

personalen mår bra och kunderna mår bra” (Intervju 3). F1 och F5 betonar en 

strävan efter kontinuerlig tillväxt dock med prioritering av balans mellan 

riktlinjer och vad de känner är möjligt utifrån deras aktuella förutsättningar. 

Vid diskussion om marknadsandelar råder det en stor variation hos 

respondenterna där F9 fokuserar att vara med i toppen medan F3 fokuserar på 

att ha en stabil mellanposition. Olika mål och ambitioner inom företagen ger 

olika förutsättningar och även krav på styrningens utformning för 

företagsledarna. Att sträva efter kundnöjdhet kan anses som en generell 

strävan hos tjänsteföretag i största allmänhet. På sätt och vis kan nöjdhet från 

medarbetare också anses som en generell strävan, men på den tuffa 

konkurrensmarknad mäklare verkar på ökar betydelsen av ett sådant fokus 

alltmer. Denna betydelse kan åskådliggöras via agentteorin enligt Eisenhardts 

(1989) beskrivning. Såsom i alla förhållanden mellan arbetsgivare (principal) 

och anställd (agent) anlitas agenten för att utföra ett uppdrag i utbyte mot 

belöning. Det Azasu (2012) tillägger är att principalen måste utfärda olika 

åtgärder för att uppmuntra agenten att agera enligt uppdragets instruktioner. 

Med de förutsättningar som existerar för att bedriva yrket som mäklare, kräver 

det ett större engagemang från företagsledaren i att utfärda rätt sorters åtgärder 

jämfört med andra arbetsgivare för att förutspå engagemang från de anställda. 

De mäklarbyråer som dessutom vill vara med i toppstriden får också i högre 

grad känna av mer från den hårda konkurrens som råder inom 

mäklarbranschen idag. Därigenom ökar betydelsen ytterligare av en 

medvetenhet i vad det kan ge för konsekvenser för de anställda och skapa 

balans genom att sätta in de resurser och åtgärder som krävs. Att styra med 

konkurrens med motivet att det motiverar kan i ett sådant sammanhang öka 

risken för att föda fel motivationsform hos mäklarna i linje enligt 

resonemanget från Arora-Jonsson et al. (2018). Att förlora är en motivation att 

vilja undvika något som istället kan leda mäklaren till inaktivitet, vilket är 

viktigt att ha med sig som företagsledare exempelvis vid tal om mål och 

ambitioner kring tillväxt. 

4.1.2. Franchise 

Endast en av respondenterna driver en privatägd mäklarbyrå, resterande tillhör 

en franchiseorganisation. Att vara ett franchiseföretag beskrivs med både för- 

och nackdelar från respondenterna. Den centrala diskussionspunkten handlar 

om hur pass hård styrningen är från huvudbolaget. F1:  
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I en franchiseorganisation så är det så att dom vill ju att vi ska växa i 
tillväxt. Det är ju deras sätt för att tjäna mer pengar och då genererar vi 
mer pengar till oss också. Sen har dom lite råd och tips förstås vad vi ska 
ha för marknadsplan, men annars är det vi själva som bestämmer hur vi 
ska uppnå den budgeten vi har satt. Så där är vi fria. De ger ramarna...hur 
många anställda ska vi ha, hur mycket ska de budgetera, det bestämmer 
vi ju själva. Så vi är rätt så fria där, men ändå har vi ett krav på oss enligt 
ett avtal att vi ska göra en viss summa pengar (Intervju 1) 

Flera respondenter delar denna uppfattning om kraven att generera pengar. F5 

nämner även intern revision som ett sätt för moderbolaget att kontrollera hur 

arbetet utförs. Hårda budgetkrav är en begränsning för att kunna bedriva 

verksamheten utifrån företagsledarens egen vision. Även om det är fritt hur de 

väljer att uppfylla kraven kräver det ändå flera anpassningar från 

företagsledarnas sida. Flera talar även om gemensamma riktlinjer vilket är 

normalfallet för de företag som är del av en franchisekedja. Även om 

gemensamma riktlinjer kan ge stöd och utgöra en trygghet för en 

företagsledare menar F6 att det även kan vara en nackdel, exempelvis när alla 

inom kedjan ska anlita samma leverantörer trots att det kan vara mer 

kostnadseffektivt att anlita en lokal aktör. Återigen är det här en förutsättning 

som kräver anpassning från vissa av företagsledarna för styrning av 

verksamheten. F3 framför en kommentar som skiljer sig till viss del från 

resterande: ”Många franchise är kanske styrda hårdare än vad vi är, det kan jag 

lugnt säga. Det som vi fastnade för med den kedja vi tillhör är just att det är ett 

lite mjukare klimat, det är samarbete skulle jag vilja säga. Jag kan inte säga att 

vi är speciellt hårt styrda.” (Intervju 3). Två av byråerna, F4 och F5, tillhör en 

franchisekedja som är dotterbolag till en bank. Därigenom föreligger ett tätt 

samarbete med motsvarande bank lokalt från byråerna, vilket båda beskriver 

med många fördelar. F5:  

Jag tror inte att mäklarfirmor som inte har det kommer hålla ut i 
slutändan. För att man har ju sån stor nytta av varandra alltså hjälper 
varandras kunder. Väldigt många som är inne på banken behöver en 
värdering och det hjälper vi till med. Väldigt många av våra kunder 
behöver hjälp med finansiering och det kan ju banken hjälpa till med. 
Sen är det ju alltid fritt till kunderna dom får ju gå till vilken bank dom 
vill, köper du av oss behöver du inte gå dit, men dom kan få hjälp med 
en snabb kontakt och proffsig hjälp. Det är väldigt kundvänligt att kunna 
ge den servicen att dom inte ska behöva vänta på nån annan bank flera 
veckor utan kan få hjälpen väldigt snabbt. (Intervju 5) 

Att tillhöra en franchisekedja är ett medvetet val när man startar ett företag. 

Det finns givetvis både för- och nackdelar med det valet men logiskt sett bör 

fördelarna överväga nackdelarna när man tar ett beslut om att tillhöra en sådan 



31 

konstellation och vilken kedja de vill tillhöra. Därmed borde företagsledarna 

ha strategier formulerade på förhand för att bemöta de krav som ställs upp på 

dem från kedjan. Dessutom är det ingen respondent som gav indikation på att 

det råder något problem kring den strukturen. Den här diskussionen går i linje 

med den förda diskussionen kring mäklarbyråernas mål och ambitioner. 

Företagsledarna har genom sina val gett mäklarbyråerna olika grunder att stå 

på och det ger i sin tur de förutsättningar byråerna kan bedrivas på. Återigen 

understryks betydelsen av företagsledarens medvetenhet och insats att hålla 

balansen mellan strävan efter produktivitet och driva byrån mot negativa 

följder. Eftersom det är endast en av nio respondenter i den här studien som 

driver en privatägd mäklarbyrå, är underlaget för knappt för att kunna 

diskutera eller uttala sig om det kan finnas skillnader gällande utmaningar för 

en företagsledare att driva en privatägd eller franchiseägd mäklarbyrå. Det är 

något som däremot kan vara av intresse för framtida studier att fokusera på. 

4.1.3. Ägarstrukturen 

Samtliga respondenter förutom en är delägare. Det råder variation hos 

respondenterna kring mäklarutövandet. Exempelvis F6 och F8 nämner att 

båda ägarna mäklar i dagens läge. F6: ”Just nu mäklar vi ganska mycket, det är 

ju kärnverksamheten. Men vårt mål är att anställa fler mäklare och sen att vi 

backar tillbaka och har ett mer övergripande helikopterperspektiv för att 

utveckla själva företaget och det vi gör på ett bättre sätt.” (Intervju 6). Hos F2 

och F5 mäklar en av ägarna mer än den andre, F3 beskriver att mäklardelen 

blir allt mindre och mindre och hos F7 är det helt borta. Samtliga delägare 

beskriver att de har delat upp styrningen sinsemellan i form av olika 

ansvarsområden såsom personal och administration. Flera nämner dock att 

alla större och viktiga beslut tas tillsammans. F7 är den ende respondenten 

som representerar en privatägd mäklarbyrå, som har cirka 50 anställda på två 

kontor i olika städer. Där är styrningen utformad på ett annorlunda sätt. F7: 

”Vi har en ledningsgrupp som består av fem personer. Till exempel en 

försäljningschef och hon är där en gång i veckan och så har vi en kille som är 

personalansvarig för alla som inte är mäklare, assistenter och andra personer 

och funktioner, och han är där också varannan vecka så vi har inte släppt taget 

utan det är en kontinuerlig kontakt. Det här är ju inte franchise, det är vi som 

äger och driver hela vägen och då är det väldigt viktigt med någon form av 

närvaro” (Intervju 7). Den stora fördelen med att vara delägare beskrivs från 

många respondenter som att de kompletterar varandra med sina olika 

erfarenheter och egenskaper. F1 har erfarenhet både som ensam ägare och 
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som delägare: ”Det är bra att vara två, det är jobbigt att vara själv. Då ska du 

hitta någon som förhoppningsvis matchar dig men ändå så olika så att man på 

nåt sätt kan dra varandra upp och ner, kompletterar en” (Intervju 1). F6 är av 

samma syn:  

Man behöver väldigt ofta någon att bolla tankar och idéer med; hur tar vi 
nästa steg, utveckla verksamheten. För skulle man vara själv, visst då kan 
du bara köra ditt eget race och det kan va skönt ibland. Men samtidigt 
för att utveckla ett företag så behöver du antingen en delägare eller ett 
bollplank av något slag. [...] Jag tror att ska man utveckla ett företag på 
bästa sätt så ska man alltid ta in andra perspektiv också. (Intervju 6)   

F4 är den enda som står som ensam ägare av sin byrå. Dessutom utgör F4 ett 

exempel, tillsammans med en av delägarna i byrån som F9 bedriver, på en 

ägare som inte har en bakgrund som mäklare. F9: ”En av oss delägare har 

ingen mäklarbakgrund överhuvudtaget vilket vi ser också som en stor fördel. 

Jag tror att den mixen vi har är ganska bra för då får man lite grann så, om vi 

då som mäklat länge och kan den branschen och en helt annan som inte varit 

inne på det förut men drivit mycket bolag och stora bolag, det tror jag är en 

fördel för oss” (Intervju 9). Enligt de företagsledare som deltog i den här 

studien förespråkas ett delägarskap för att få en motpart som bollplank och 

någon att dela det tunga ansvaret med. Däremot utgjorde en respondent 

exempel på en byrå med bara en ägare.  

Eftersom ägarstrukturen sätter grund för vem som styr och hur styrningen 

sker, är det en ytterst viktig aspekt för att bygga en fast och stark plattform åt 

företaget att stå på. Det finns ingen grund för att påstå att det ena sättet är 

bättre än det andra men ägarstrukturen ger också olika förutsättningar för 

styrning. Som ensam i styrningen har man bara sig själv att ta hänsyn till. Att 

styra tillsammans med någon förutsätter en grund i att kunna föra ett gott 

samarbete sinsemellan. De flesta respondenter som är delägare talar om att 

komplettera varandra. Det är givetvis en fördel men också viktigt att poängtera 

är betydelsen av att vara medveten om varandras likheter och olikheter. 

Genom en medvetenhet av varandras styrkor och svagheter kan delägarna dela 

upp styrningen och ansvarsområdena på ett effektivt sätt som gynnar både 

anställda och hela verksamheten. Kvantiteten i antalet ägare behöver inte spela 

någon roll alls i hur styrningen sker, i slutändan är det kvalitén som kommer 

att dra det längsta strået. Oavsett hur mål och strategier eller andra 

konstruktioner ser ut i grunden får ingenting av det här betydelse om inte 

själva styrningen sker på ett effektivt sätt. Eftersom mäklarbyråer agerar på en 

konkurrensmarknad och styrningen sker med konkurrens är detta en 
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förutsättning för överlevnad. Även om konkurrens enligt Arora-Jonsson et al. 

(2018) är en indirekt styrform som ger mer frihet åt de anställda är det ändå en 

styrform som kräver uppstyrande och organisering från ägarna. En annan 

aspekt som också berör kvalitén av styrningen är de olika roller som Jamrog 

(2004) förklarar att företagsledarna behöver inta för att motsvara de anställdas 

olika behov i form av feedback, bekräftelse och motivation. När det kommer 

till mäklarutövandet bland företagsledarna är detta en intressant aspekt att ta 

vidare till fortsatt forskning kring huruvida det påverkar styrningen positivt 

eller negativt och på vilka sätt. Denna diskussion väcker även intresse av att 

generellt undersöka om det finns något samband mellan ägarstruktur och 

styrningens verkan inom olika företag.  

4.2. Styrutmaningar 

Med styrutmaningar avses de problem och risker företagsledarna möter i den 

dagliga verksamheten. Det här avsnittet syftar till att öka förståelsen för de 

faktorer företagsledarna upplever som utmaningar för att kunna implementera 

önskad kultur inom verksamheten. 

4.2.1. Intern konkurrens 

Utifrån de beskrivningar som gjordes kring respondenternas styrning, kunde 

en klar röd tråd utläsas. Utifrån de förutsättningar mäklarbyråerna verkar från, 

där både påverkbara och opåverkbara faktorer inräknas, är det hantering av 

individualister samt intern konkurrens som målas upp som de mest centrala 

utmaningarna att bemöta i styrningen. F1:  

...gruppen ska ändå så vara i fokus sen att vi får in individualister däri, 
fine, men de är inte så att de går över lik för att va det. Där är vi nära 
dem och verkligen ser till att sticker det ut där då får de veta det. Då 
funkar det inte då kan de lika väl göra något annat, för då vill vi inte ha 
dem. Så det är så balansgången är att hitta individualiteten men ändå så 
va med i en grupp (Intervju 1).  

Att hantera situationen upplevs vara en faktor som genomsyrar stora delar av 

styrningen från respondenterna. F9 ger ett konkret exempel på detta: ”Sen är 

det mycket upp till oss arbetsgivare att se till att alla har mycket att göra för har 

man sju anställda mäklare och det är fem av dem som säljer bra då kommer 

det bli problem sen, då risken är att det blir problem för de andra två, att det 

kan bli lite tråkigt för dem.  Så det är en utmaning för oss att se till att alla har 

lika mycket att göra. Sen är det upp till dem att förvalta det” (Intervju 9). F1 

beskriver den syn de försöker sprida till de anställda för att få dem att se 
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problemet ur en annan synvinkel: ”...få dem att förstå att ni måste ha hjälp av 

varandra. Även om ni konkurrerar med varandra är det bättre att vi 

konkurrerar med varandra än att någon annan byrå konkurrerar med er istället. 

Så vi försöker att se det som att ju mer vi växer och ju större vi blir desto 

mindre får de andra ta hand om” (Intervju 1). Även F5 och F8 uttalar sig 

liknande i saken. F5: ”...även om det är ett säljjobb så ska vi inte vara 

konkurrenter på kontoret, konkurrenter har vi på andra byråer” (Intervju 5). 

Intern konkurrens kan anses vara en av de följder som sprider osäkerhet vid 

styrning med konkurrens enligt Arora-Jonsson et al. (2018). För 

respondenterna i den här studien verkar intern konkurrens vara ett välkänt 

faktum, trots det sprider ändå konkurrensen osäkerhet likt beskrivningen från 

Arora-Jonsson et al. (2018) kring vem som kommer att konkurrera, hur 

konkurrensen kommer att utspela sig och vilka effekterna blir. Även om 

företagsledarna har en välbyggd och stark grund, är det här en riskfaktor som 

de tvingas bemöta och hantera dagligen i sina verksamheter såsom de flesta 

respondenter har beskrivit det som. Även om tidigare forskning har visat att 

konkurrens kan användas för att förbättra styrformers verkan (Bloom et al. 

2015) och för att förutspå engagemang (Jones et al. 2017) så består många 

obesvarade frågor kring effekten, framförallt den långsiktiga, på andra 

områden såsom sammanhållning, mental hälsa, nöjdhet och så vidare. Risken 

att främja individualister och intern konkurrens beskrivs som ständigt 

närvarande i det dagliga arbetet. Enligt tidigare forskning från Carpenter och 

Seki (2005) samt Burks et al. (2009) är dessa styrutmaningar starkt förknippade 

med provisionsmodellen. Ytterligare en intressant aspekt att föra in i 

diskussionen är det faktum att eftersom mäklare konkurrerar på en marknad i 

konstant förändring gällande efterfrågan och utbud ger det ibland orättvisa 

förutsättningar som mäklarna själva inte kan påverka. Där brister 

provisionsmodellens fördelar som Lopez et al. (2006) beskriver med att den 

belönar de högpresterande och straffa de lågpresterande eftersom även den 

mest ambitiösa mäklaren inte kan påverka när bostadsmarknaden står still. 

Denna faktor kan också öka risken för främjandet av intern konkurrens i lägre 

eller högre grad beroende på hur pass väl den är medveten i tankarna hos 

företagsledaren. Någon utredning i den frågan har dessvärre inte täckts in i 

ramen för den här studien. För att mota dessa utmaningar används olika 

tekniker från respondenterna som nästa tema i analysen främst kommer att 

beröra. 
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4.2.2. Personalomsorg 

Många respondenter nämner att mäklare kan vara ett ensamt och samtidigt 

slitsamt yrke. Det här är en riskfaktor i sig men är också nära relaterat till det 

beskrivna styrproblemet ovan. En av de större riskfaktorerna är den negativa 

motivation som kan födas från det. Det vill säga motivationen att undvika 

något, att förlora, är enligt Arora-Jonsson et al. (2018) en faktor som leder 

mäklaren till inaktivitet. En ännu allvarligare möjlig riskfaktor detta kan leda till 

är arbetsrelaterade sjukdomar, vilket tidigare har redovisats av DeVaro och 

Heywood (2017).  Att vara närvarande, behovsanpassa sig och utgöra ett aktivt 

stöd för sina anställda är därför av stor betydelse enligt respondenterna men 

samtidigt en utmaning. F1: ”Det viktigaste vi känner är att vi behöver vara här, 

vi vill vara här hela tiden. Och det tror jag är en framgångsfaktor för oss att vi 

är närvarande för dem här, och det kanske vi inte kan vara hur länge som helst 

heller men ändå en viktig grej att finnas på plats[...]För ibland kan det vara 

ensamt som mäklare[...] Det är mycket stöd, klapp på axeln, finnas här...” 

(Intervju 1). F6 och F7 framhäver även rekryteringsbiten som en svår del av 

styrningen då det handlar om att rekrytera rätt folk under emellanåt tuffa 

konkurrensförhållanden. När väl rekryteringen är gjord föreligger ytterligare 

utmaningar i att ge stöd åt den nyanställde för att kunna komma in i arbetet på 

bästa sätt. F5 beskriver deras strategi:  

Jag fick själv börja så när jag blev mäklare att jag fick en telefon och en 
dator och lycka till. Och det är inte lätt, inte på nåt sätt. Så därför är jag 
väldigt emot det så att ska man börja så ska det finnas en plan. Jag lägger 
ju upp budgetar med varje person som börjar och inte bara låter ’det här 
ska du dra in’ utan hur ska du göra, vad krävs för att nå det, så att man 
har, amen de ska veta vad de ska göra varje dag och gör dom det så går 
det bra helt enkelt då drar man in så att man får en skälig lön i början. 
(Intervju 5)  

Det som bekräftas av respondenterna ovan är resonemangen förda av Jamrog 

(2004) om den nyckelroll företagsledarna har för att svara till alla behov de 

anställda har. Med tanke på mäklarens utsatta position i sitt yrkesutövande kan 

det här anses som essentiellt för att möjliggöra framgång för var anställd och 

för verksamheten i sin helhet. 

4.3. Organisationskultur 

Med organisationskultur avses de gemensamma värderingar och föreställningar 

företagsledarna försöker införa i sin verksamhet utifrån de förutsättningar de 

har. Det här avsnittet syftar till att beskriva vilka metoder och medel 
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företagsledarna använder för att hantera de utmaningar de upplever i sin 

styrning av verksamheten, eftersom det till stor del relaterar till de värderingar 

som verksamheterna grundar sig på.  

4.3.1. Arbeta som ett team 

Den mest centrala uttalade åtgärden i att bemöta de styrutmaningar 

respondenterna har uttalat sig om är att skapa team och sammanhållning bland 

de anställda. Det förhållningssätt respondenterna beskriver som de försöker 

överskriva på de anställda går helt i linje med hur Maddux et al. (2009) 

beskriver vad en teamanda består utav. Mer konkret grundas andan i att alla 

förstår att bästa sättet att uppnå såväl individuella som kollektiva mål är genom 

ömsesidigt stöd till varandra. Att vara enade och fungera som ett team är 

något som alla respondenter understryker vid tal om kultur. F4 nämner en för 

alla som ledord för sammanhållningen: ”Vi pratar väldigt mycket om att det är 

en laginsats även om det är ett individuellt yrke. [...] Vi har extremt höga 

prestationskrav, det är ett oerhört konkurrensutsatt yrke och då är det viktigt 

att ha en positiv energi på jobbet och om var och en bara ser till sitt eget så 

kommer det inte vara bra för helheten. Så bolaget mår ju också mycket bättre 

om var och en kämpar för något större än sin egen lön” (Intervju 4). F1 pratar 

om frihet under ansvar och delar också synen av en laginsats:  

Det är som ett fotbollslag. Du har en högerback som ska lira lika mycket 
som en toppforward. Även om toppforward gör mål och är kungen och 
är drottningen så är det lika viktigt att högerbacken funkar. Så därför har 
vi några som är topp och säljer jätte jättebra och några som säljer bra 
men alla är lika viktiga i teamet för att ska funka. (Intervju 1) 

 F3 för ett resonemang om att kunderna trivs ifall personalen trivs. Ett led i att 

behålla gruppdynamiken är att de inkluderar personalen i 

anställningsprocessen. F3 berättar att de har haft fler anställda förut men 

kände att det inte blev bra och har därför landat på ett specifikt antal 

medarbetare där de känner att de kan behålla teamkänslan. Sammanhållning 

och inkluderande är i fokus, vilket F6, F7 och F8 beskriver i en kombination 

med en strävan efter team av högpresterande medarbetare med höga 

ambitioner och servicekänsla. Dessa beskrivningar talar för att företagsledarna 

använder organisationskulturen för att hitta anställda som bäst passar in i 

företagsandan enligt beskrivningen av Aronsson et al. (2012).  Även utanför 

jobbet finns den goda sammanhållningen kvar. Gemensamma aktiviteter 

beskrivs av samtliga respondenter vilket sker i olika former. Det inkluderar 

både såväl större events som resor till mindre mer enkla saker som till exempel 
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gemensamma luncher och middagar men även fester som hålls regelbundet 

under årets gång. För franchiseföretagen kan det även handla om anordnade 

aktiviteter nationellt eller lokalt inom kedjan som blandar arbete med nöje. F2:  

Mäkleriet kan va ett ensamt jobb många gånger, det blir lite grann som 
att ha sitt eget företag där man ska dra in till sin egen lön och man är ute 
och flänger mycket ensam. Då ska det kännas gött att komma hit, det ska 
va roligt. Så det jobbar vi mycket med, vi försöker alltid ha något event 
inbokat, ska alltid ha några grejer att se fram emot. Det kan vara allt ifrån 
en middag till en resa till något som vi ska hitta på tillsammans. (Intervju 
2) 

Det framgår tydligt vid respondenternas olika beskrivningar att de alla utgör 

exempel på åtgärder för att skapa gemensamma värderingar och föreställningar 

som enligt Forslund (2013) karaktäriserar en organisationskultur. Det som 

också framgår är att respondenterna tillämpar ett kombinerat perspektiv av att 

verksamheten både är och har en kultur, vilket går i linje med Forslunds 

rekommendationer. Genom att använda organisationskulturen för att finna de 

människor som bäst stämmer in med de övriga inom företaget, fokuserar 

företagsledarna på de faktorer som beskrivs av Jamrog (2004) om att skapa en 

plattform där anställda kan utvecklas. Att även arbeta för att stärka 

sammanhållningen utanför kontoret är också en viktig del som stärker 

helheten av teamkänslan. 

4.3.2. Arbetsfördelningen mellan anställda 

Vilka objekt som de anställda jobbar med varierade från byrå till byrå. 

Antingen arbetar alla mäklare på samma marknad med olika typer av objekt 

eller så är mäklarna specialiserade på olika områden såsom bostadsrätter eller 

villor. Mäklarassistenter återfinns på varje byrå och arbetar främst med den 

administrativa delen av mäklaryrket. F4 beskrev en prioritering av 

mäklarassistenter som stod ut från de övriga byråerna: ”Den förändringsresa vi 

är inne i nu är att så stor andel som möjligt av det administrativa arbetet ska 

mäklarna ha avlastning för för att kunna fokusera på att träffa nya kunder, att 

underhålla kunder men att försöka hitta så många spekulanter som möjligt till 

de objekt som vi har till salu” (Intervju 4). När det kommer till de olika 

uppdrag som mäklarna tar sig an förmedlas dessa på olika sätt. Majoriteten av 

respondenterna menar att det är mäklarna själva som ser till att generera nya 

uppdrag. F1: ”De bygger sin egen verksamhet under vårt paraply”(Intervju 1). 

Det centrala är ett ständigt nätverkande, vilket innebär att kontakta, följa upp 

och bearbeta marknaden. Att vara representativ är ett faktum för mäklare 

eftersom många uppdrag även genereras via rekommendationer. Att stärka sitt 
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personliga varumärke är centralt för varje säljare men kan också anses i viss 

grad stärka individualister eftersom mäklare i högre grad arbetar ensamma med 

sina uppdrag helt och hållet jämfört med många andra säljare. För att påminna 

om det kollektiva värdet görs flera insatser vilket kommer diskuteras vidare 

under kategorin uppföljningar. Det finns även många kanaler där uppdrag 

kommer in till byrån och inte är adresserat till någon specifik mäklare. Den här 

formen av uppdragsfördelning är ett exempel på en utmaning i det dagliga 

arbetet. När det kommer till dessa uppdrag uttalar de flesta respondenter sig 

om att det är en rättviseprincip eller turordningsprincip som råder. F1, F6 och 

F7 har mer fokus på matchning och lämplighetsbedömning. F2 är den ende 

som ställer sig utanför dessa resonemang och tillämpar en slumpmässig princip 

genom att den som svarar först får uppdraget. F2 motiverar denna tillämpning 

med att de inte upplevt några negativa konsekvenser av den valda metoden. F1 

för ett resonemang som kan ses som en motivering på varför de inte tillämpar 

en sådan princip: ”Det finns nånting ”hitta mäklare” och ”mäklarofferter”. 

Det är två externa bolag där folk kan gå in så kan de välja att sälja så går det ut 

till fem mäklare, och då har vi valt att det går till oss och vi skickar ut det, för 

annars sitter alla och hugger på det mailet och då blir det konkurrens där inne, 

och därför tycker vi det är bättre att vi tar det och vi skickar ut det” (Intervju 

1). Det här kan anses som en väldigt känslig del av arbetet för en mäklare 

eftersom uppdragen är direkt relaterat till inkomst för de anställda. De 

principer som majoriteten tillämpar om turordning och rättvisa kan ses som 

ett uppstyrande som konkurrensstyrning kräver enligt Arora-Jonsson et al. 

(2018) men även andra metoder fungerar enligt våra respondenter, vilket 

möjligtvis kan förklaras av en kommentar som flera respondenter gav om att 

dessa typer av uppdrag förekommer i väldigt liten skala. Majoriteten av alla 

uppdrag genererar mäklarna själva genom deras personliga representation. 

4.3.3. Samarbeten  

Vid tal om samarbeten är det endast F1 som uttalar sig med ett kortfattat svar 

om att alla jobbar helt var för sig. Resterande beskriver samarbeten i olika 

grader som sker mellan mäklarna. Även om en del samarbeten kan vara fixade 

genom uppdragens karaktär, exempelvis vid nyproduktioner där F7 beskriver 

att de jobbar i team, sker de flesta samarbeten naturligt utan regleringar. En del 

beskriver att kollegorna nyttjar varandra som bollplank vid behov av tips och 

råd. Andra beskriver det mer som en ge och ta-relation i olika avseenden, 

vilket betonas av F3: 



39 

Det vi försöker förmedla hela tiden är att vi jobbar tillsammans och att vi 
är ett team och att vi hjälper varandra. Det gör vi också på så sätt att vi är 
delaktiga i varandras arbeten, vi hjälper varandra med värderingar liksom. 
Vi lyfter frågor tillsammans och vi kanske hjälper varandra på visningar, 
och det är även så att vi kanske faktiskt ger varandra uppdrag också för 
att man känner att det här är du bättre på eller det här var nog din kund. 
Det är det klimatet vi vill ha här för vi inte vill ha någon konkurrens på 
kontoret. (Intervju 3) 

Liknande beskrivning ges även av F8: ”Alla hjälps åt och det kan handla om 

att man hjälper nån som är ute och sitter i bilen och inte kan göra någonting, 

så hjälps man åt på det sättet. Sen är det så att många hjälps åt i det att man 

säger att nämen jag tror att du har bättre chans att komma överens med den 

här kunden så du kanske ska ringa istället så splitar vi på arvodet. Såna saker 

händer också” (Intervju 8). Samarbeten ingår i grundtanken med att agera som 

ett team och uppkommer om det tillåts och främjas från företagsledaren och 

genom organisationskulturen enligt Maddux et al. (2009). Även om mäklare är 

ett individuellt yrke i grunden kan samarbete ändå uppstå i många olika delar 

av arbetet, vilket beskrivs av respondenterna med flertal exempel.  I det dagliga 

arbetet sker det i form av ett öppet klimat med ett ge-och-ta-förhållande. Det 

som beskrivs från vissa respondenter handlar om villigheten att delta i 

konstruktiva samtal som kan beröra likväl deras egna eller andras arbeten, 

vilket talar i enlighet med vad som karaktäriserar ett team enligt Maddux et al. 

(2009).  Utanför kontoret stärks sammanhållningen ytterligare genom de olika 

aktiviteter som både initieras genom företaget men även av medarbetarna 

själva. Samarbete och konkurrens har inom forskningen diskuterats som 

motpoler till varandra menar Arora-Jonsson et al. (2018), något som visats i 

flera studier där faktorerna undersökts i verkliga arbetsmiljöer (Burks et al. 

2009; Carpenter & Seki 2005). Andra studier har dock påpekat att samarbete i 

jämförelse med konkurrens gynnar gruppen som helhet bättre (Blau 1954; 

Na’im 2004), något som respondenterna i den här studien bevisligen tror 

starkt på. Detta ledord bland respondenterna motsäger de senare studier som 

Arora-Jonsson et al. (2018) hänvisar till som hävdar att konkurrensstyrning 

inte stärker samarbetsviljan mellan individer och grupper. Utifrån 

helhetsbilden av de uttalanden respondenterna har gjort i de olika frågorna, är 

det tydligt att samtliga i större eller mindre grad tillämpar det Maddux et al. 

(2009) beskriver som en teamcentrerad ledarstil i sitt ledarskap. Det här kan 

vara en del av de faktorer som bygger broar mot en ökad samarbetsvilja mellan 

de anställda.  
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4.3.4. Uppföljningar 

Hur respondenterna väljer att följa upp det dagliga arbetet hos de anställda ser 

väldigt likartat ut såväl internt som externt. Den interna uppföljningen sker 

genom både individuella- och gruppmöten som sker på antingen vecko- eller 

månadsbasis. Uppföljningarna syftar både till att följa upp gemensamma mål 

inom arbetsgruppen men även de individuella mål som var mäklare sätter upp 

för sitt arbete. Flera respondenter framhäver även betydelsen av deras närvaro 

samt av en öppen kontorsmiljö för en öppen dialog med de anställda. F2: 

”Nummer ett så är vi ju här själva varje dag och är här ute i den dagliga 

verksamheten och vi är också med och säljer så det kollas på det sättet varje 

dag. Sen följer vi allas siffror hur man går och hur man presterar. Vi skickar ut 

kundenkäter till alla kunder så vi vet både om du har gått på en visning och 

efter en visning får du en enkät om hur du upplever säljarens bemötande, fick 

du den information du förväntade dig och så vidare” (Intervju 2). Denna 

kommentar går i linje med övriga respondenters om hur de externa 

uppföljningarna sker det vill säga genom olika slags kundundersökningar. F5: 

”Vi gör väldigt mycket kundundersökningar som går ut till alla våra kunder 

inte bara säljare och köpare utan även visningskunder, folk som vi har varit ute 

och värderat hos, så då får man ju snabbt upp ögonen om någonting inte är 

som det ska” (Intervju 5). Uppföljningar är en ytterst viktig strategi i det 

dagliga arbetet för företagsledarna då det bemöter och hanterar många av de 

riskfaktorer som diskuterats tidigare i analysen på en och samma gång. Genom 

uppföljningar kan företagsledarna förbättra sin påverkan och kontroll hos 

mäklarna vilket Arora-Jonsson et al. (2018) uttalat vara icke påverkbara 

faktorer vid konkurrensstyrning. Att samla de anställda vid möten kan vara ett 

sätt för företagsledaren att arbeta mot en konstellation likt Jamrogs (2004) 

beskrivning om en organisationskultur som behåller och engagerar anställda. 

Uppföljningar av främst gemensamma mål främjar och påminner de anställda 

om det kollektiva arbetet som är i ständigt behov av kontinuerlig utveckling. 

Företagsledarna kan också nyttja uppföljningar och möten som verktyg för att 

axla de roller som motsvarar de anställdas behov i form av feedback, 

bekräftelse och trygghet som Jamrog (2004) beskriver. Nyttjar företagsledarna 

dessa forum på rätt sätt, kan det bli en mycket betydande del i skapandet av en 

plattform där de anställda kan utvecklas helt i linje med förordandet från 

Jamrog (2004). 
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4.3.5. Belöningssystem 

Samtliga respondenter tillämpar en provisionsbaserad lönemodell. Det innebär 

att mäklarnas löner är helt och hållet baserade på den inkomst de inbringar till 

företaget. F8: ”Det är så det ser ut i branschen. Men också för att vi tycker att 

det är en bra lönemodell. Man har som regel några som kanske vill lägga sig på 

en nivå i prestation och försäljning och några som kanske vill va högre eller 

lägre lite beroende på egna ambitioner, och då funkar ju den modellen jäkligt 

bra” (Intervju 8). Det enda undantaget från denna modell ges av F7 som 

beskriver att fast lön utgår vid uppdrag om nyproduktioner vilket är logiskt 

med hänsyn till objektets karaktär. F5, F7 och F9 beskriver även att de 

tillämpar en provisionstrappa som en del av lönemodellen, som är ett sätt för 

mäklarna att öka sin provision. F5:  

Jag tycker det är ganska självklart, att det är ett rätt tufft jobb som kräver 
mycket av varje person och då ska man få lön för det också. […] nu 
pratar jag utifrån mig själv när jag tidigare mäklat, ska man åka ut och 
skriva ett kontrakt ikväll klockan åtta, ha en visning imorgon klockan 
tolv, visning på söndag klockan tre så är det ju inte så motiverande att 
sitta och ha en fast lön. Så jag tror ju att för kunderna skulle det bli 
otroligt mycket sämre om man hade en fast lön. Jag tror inte att 
tillgängligheten skulle bli alls på samma sätt. (Intervju 5) 

F2 och F8 delar denna uppfattning om att provisionsmodellen är det bästa 

även gentemot kunderna. F2:  

Har man ett driv och är en bra mäklare då ska man ha provisionslön är 
min personliga uppfattning. Det är ett så pass slitigt jobb, många tror att 
det här är lite glassigt att vi åker runt och visar något hus och sen sitter vi 
här och häckar på kontoret, och inget kunde ju vara mer fel liksom. Det 
här är ett hårt hårt arbete ett hårt slit är det, och då ska man också få lön 
för mödan tycker jag. Är man duktig och säljer bra då ska det synas i 
lönekuvertet tycker jag. Så det ska vara en del av det som sporrar en och 
ta i det lilla extra som krävs ibland. (Intervju 2) 

 Ingen av respondenterna uttalar sig om någon negativ erfarenhet av modellen 

i sin verksamhet, men F5 beskriver en erfarenhet från en tidigare arbetsplats:  

Mitt första jobb där var vi tio stycken som började samma dag, 
nyutexade, där tanken var väl att de tre fyra bästa skulle klara sig kvar för 
de andra får ju sluta. Tjänar man inga pengar så får man ju sluta, så att då 
tog dom in många och sen kunde välja ut de bästa då som var kvar. Och 
så är det väl tyvärr vissa som jobbar idag eftersom det är 
provisionsbaserat.[...] Det får inte bli ett utnyttjande utan det ska va ett 
incitament till att vilja tjäna bra såklart. Gör man bra ifrån sig så ska man 
ha lön därutefter också. Det ska ju va nåt motiverande, ingenting som är 
stressande liksom. (Intervju 5)  
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Endast ett av företagen tillämpar en lite annorlunda modell som innebär ett val 

för de anställda om fast eller rörlig lön alternativt en kombination utav dem. 

F3: ”Det har också varit ett samtal man tar med personen i frågan vilken 

modell man egentligen mår bäst utav [...] så jag kan säga att dom som är inne 

på det här kontoret nu har nog ganska, jag tror inte att det finns någon som 

har lika modell faktiskt” (Intervju 3). Att ta ett steg från en fullt 

provisionsbaserad lönemodell är en diskussion som även påbörjats inom 

kedjan som F4 representerar. Att tillämpa provision som lönemodell har varit 

traditionellt för många säljyrken, dit mäklare inräknas till. Att det sett ut så 

traditionellt är förståeligt utifrån logiken i resultatstyrning vilket enligt 

Merchant och Van der Stede (2012) är att organisationer styrs via resultatet 

och inkluderar belöning av anställda som genererar bra resultat.  Att två 

respondenter, som i sin tur representerar en franchisekedja, berättar att de har 

tillämpat eller startat interna diskussioner om att tillämpa alternativa 

lönemodeller talar för att diskussioner har påbörjat inom mäklarbranschen att 

ta avsteg från det traditionella och istället behovsanpassa lönemodellen. 

Azasu (2012) beskriver att prestationsbaserade belöningar används ofta för att 

uppmuntra anställda att agera i önskad riktning. Viktigt att poängtera är att 

prestationsbaserad belöning kan baseras på likväl en finansiell som en icke-

finansiell grund. Att fråga respondenterna kring belöningssystemet var dels för 

att kunna skapa en förståelse för motiven till att företagsledarna väljer 

alternativt väljer bort en provisionsbaserad lönemodell. Temat syftade även till 

att få svar på om de har några icke-finansiella delar i kombination med 

provisionslönen. Azasu (2009) underströk i sin forskning om svenska 

mäklarbyråer att en bredare tillämpning av belöningssystemet är essentiellt för 

byråernas framgång. Vid tal om belöningssystemets utformning utöver lön 

nämns både finansiella och icke-finansiella belöningar från respondenterna. De 

förmåner som omnämns av flest respondenter är i form av försäkringar, 

pension, friskvård samt materiell utrustning som behövs i yrkesutövandet 

såsom dator och telefon. Tre respondenter tar upp icke-finansiella belöningar 

och beskriver dessa i form av uppskattning och uppmuntran i olika 

konstellationer. Tävlingar såsom ”månadens medarbetare” och ”månadens 

mäklare” benämns, vilka baseras på icke-finansiella grunder till exempelvis bra 

ledarskap. I den här studien framgår det inte tydligt huruvida mäklarbyråer 

antar en bredare syn eller inte på de traditionella belöningarna enligt 

rekommendationen från Azasu (2009). Därmed går det inte att uttala sig vidare 

i den frågan men det vore av intresse att i framtida studier lägga mer fokus 

kring det som huvudfråga. 
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4.3.6. Rekrytering 

Samtliga respondenter har olika förutsättningar när det kommer till att etablera 

en stabil kontakt med ett universitet och studenter. Några har studenter med 

relevant utbildning direkt i sin närhet medan andra har stora avstånd att 

förhålla sig till. Därför tillämpar varje byrå olika lösningar för att generera 

kontakt. För de som har ett universitet med relevant utbildning i närheten 

nyttjar denna resurs genom att få kontakt med studenter tidigt via 

representation i olika former på universitetet. F1, F2, F3, F5, F7 och F9 tar in 

praktikanter i olika skeden av utbildningen. Antalet praktikanter varierar 

mellan byråerna. F2:  

Vi har ju sån fördel gentemot många andra eftersom vi har utbildning 

här, så vi träffar ju våra praktikanter så mycket mer än vad man gör 

kanske om man har ett kontor i, drar till med Norrköping då. För då 

träffar dom dem då kanske nån sväng när de har lov på sommaren och 

så där. Vi träffar ju våra ska inte säga varje vecka men varje månad i alla 

fall träffar vi dem ju och dem är ute med oss. (Intervju 2) 

Den stora fördelen att ha studenter som praktiserar löpande anses vara att 

kunna bygga relationer över tid och på sätt lotsa in dem på ett bra sätt i både 

arbetet och kulturen. F9: ”Det är egentligen som en lång provanställning – vi 

måste visa hur bra vi är att de vill börja jobba hos oss och dom på samma sätt 

måste visa att vi är nånting att satsa på så att vi vill satsa på dom. Så jag tycker 

praktiken är ganska bra. Därav att vi måste tyvärr tacka nej ibland för vi vill 

inte ta in nån om vi inte har tid och göra ett dåligt jobb för då dels slösar vi 

den personens tid och så får vi ett dåligt rykte till slut om vi tar in folk utan att 

ta hand om dom” (Intervju 9). F4 ser en utmaning i etableringen av kontakt 

med studenter då de inte finns på orten till vardags. F4 har däremot gjort en 

stor insats för att tidigt knyta kontakt med studenter som härrör från orten i 

syfte att kunna praktisera när de är hemma. Den här kontakten har initierats 

med hjälp av Linkedin, kedjan eller studenter som själv hört av sig. F6 driver 

en relativt nystartad byrå och säger sig därmed inte haft tid att etablera någon 

kontakt men har ambitionen att göra det framåt. F8 har inga uttalade 

praktikplatser men skapar däremot praktik för de som ska påbörja jobb på 

byrån och även för gymnasiestudenter. För några av franchiseföretagarna 

sköter huvudkontoret representationen utåt mot studenter genom exempelvis 

närvaro på universitetens yrkesmässor och rekryteringsdagar. Kontakt 

etableras även genom att studenter bjuds in till olika events på huvudkontoret. 

Rekrytering är ett område av stor betydelse för organisationskulturens 
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hållbarhet. Att ta in praktikanter löpandes i verksamheten är en metod för 

många av respondenterna att försöka socialisera in människor i kulturen över 

tid genom formella och informella processer som Forslund (2013) beskriver. 

Därigenom ges utrymme för både praktikanten och medarbetarna att känna på 

varandra för att upptäcka om den nye passar in i kulturens ramar. Att ha en 

etablerad kontakt med studenter anses också från samtliga respondenter som 

oerhört betydande för rekryteringsprocessen. Att lägga ner tid och resurser på 

att hitta anställda som passar in i organisationen är något mäklarbyråerna tjänar 

stort på i slutändan. I enlighet med uttalandet från Ellmer (2001) kommer de 

individer som identifiera sig med organisationen både stanna kvar och arbeta 

hårt för organisationens bästa. 

För att lotsa in nyanställda i arbetet och kulturen tillämpas konkreta åtgärder 

från samtliga respondenter. Hos varje byrå utgår en garantilön som varierar 

mellan 3-6 månader hos respondenterna. Det här görs med visad hänsyn till att 

det tar tid att bygga upp ett klientel. Därmed visas hänsyn till 

provisionsmodellen för att de nya mäklarna inte ska behöva gå igenom en 

nyanställning utan lön de första månaderna. Andra konkreta åtgärder är att 

nyanställda får förtur till de uppdrag som kommer in till byrån utan 

adressering till en specifik mäklare. Olika former av kurser och utbildningar 

tillämpas i flera av byråerna. Det centrala innehållet är försäljning samt 

allmänna introduktioner till yrket. Extra stöd och rådgivning ges till den nya 

mäklaren i form av tätare uppföljningar. F7 skapar ett extra stöd genom att de 

skapar ett mentorskap mellan den nyanställde och en av de övriga 

medarbetarna. De insatta stödresurserna i sin helhet syftar till att de nya 

mäklarna ska få bästa förutsättningar att bygga upp sin kundbas och 

därigenom ha en grund att bygga vidare på. Nyanställda får extra uttalat stöd 

från samtliga respondenter för att socialiseras in i kulturen på ett bra sätt. Det 

här kan också tolkas som en åtgärd för att mota styrutmaningar. Trots att det 

finns uttalade åtgärder från samtliga för att bemöta denna utmaning, är det 

många som ändå känner stor utmaning i att behovsanpassa sig och vara ett 

aktivt stöd och bollplank för sina anställda. 
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5. Slutsats 

I det här avslutande kapitlet har de mest centrala resultaten i studien komprimerats och 

lagts samman för att formulera och presentera de viktigaste slutsatserna från studien. 

Syftet med den här studien var att beskriva den organisationskultur som 

företagsledare av mäklarbyråer försöker att skapa för de anställda att verka i. 

Resultatet redovisar för olika likheter och skillnader i jämförelse med tidigare 

forskning. I empirin redovisas tre huvudteman; Organisationsstruktur, 

Styrutmaningar och Organisationskultur. De två första teman beskrev de 

faktorer som skapar begränsningar samt kräver anpassningar från 

företagsledarna för att få till önskad organisationskultur. Utfallet av alla 

anpassningar är det som beskrevs i det sista temat.  

Med stöd i agentteorin (Azasu 2012; Eisenhardt 1989) motiverades varför det 

krävs större engagemang från företagsledare av mäklarbyråer jämfört med 

övriga arbetsgivare för att förutspå engagemang hos de anställda med hänsyn 

till mäklaryrkets förutsättningar. Det är en känslig balans som kräver rätt sorts 

resurser för att inte riskera negativa följder hos de anställda. Det kräver en 

medvetenhet från företagsledare vid de grundval som tas för verksamheten 

såsom mål och ambitioner, driva en privat- eller franchiseägd byrå och 

ägarstruktur. Kvantiteten i antalet ägare behöver inte spela någon roll för hur 

styrningen sker, i slutändan är det kvalitén som kommer få betydelse för 

framgång. Att införa konkurrens som styrform är förståeligt med hänsyn till 

den ständigt föränderliga konkurrensmarknad mäklare verkar på. Det kan ses 

som en nödvändighet för mäklarna att få mer frihet i försök om att vara mer 

flexibel och att anpassa sig till dessa förutsättningar på bästa möjliga sätt. 

Dessa anpassningar kan endast göras av mäklarna själva eftersom det är de 

som har direktkontakt med kunden i varje enskilt uppdrag vilket kräver olika 

anpassningar från fall till fall. Samtidigt utgör mäklare ett typexempel på hur 

konkurrensen kan få oanade följder som beskrevs av Arora-Jonsson et al. 

(2018). Intern konkurrens är dock något respondenterna erkänner som ett 

problem och visar på medvetenhet genom olika strategier för att bemöta det. 

Den här studien kan anses bekräfta tidigare forskning med avseende på 

provisionslönens förknippning med dessa styrutmaningar (Burks et al. 2009). 

Ett av studiens resultat som bekräftar tidigare forskning i allra högsta grad är 

den nyckelroll företagsledare har i att bemöta de behov anställda har (Jamrog 

2004). Med tanke på mäklarens utsatta position i sitt yrkesutövande förvånar 

det inte att detta har varit en av de mest framstående punkter av studiens 
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resultat. Med respondenternas beskrivningar av yrket som ensamt och slitsamt 

förvånar det inte heller att samarbeta som ett team är en central del av 

företagsledarnas strategi för att bemöta centrala utmaningar av styrningen. Hur 

respondenterna talar kring den teamkänsla de försöker tillämpa går helt i 

enlighet med den teoretiska innebörden av ett team enligt beskrivning från 

Maddux et al. (2009). Resultaten visar även på en enhetlighet i hur 

respondenterna arbetar både med teamkänslan och företagsledarens 

bemötande för att besvara varje individs behov genom uppföljningar och 

möten. Enligt forskningen ingår samarbete i grundtanken med ett team 

(Maddux et al. 2009)., vilket respondenterna redovisligen funnit olika vägar för 

att uppnå trots mäklarens självständiga yrkesutövande. Därigenom bekräftar 

studiens resultat den del av forskningen, som i ett omdebatterat ämne där 

åsikterna gått isär, talar för samarbete framför konkurrens sinsemellan 

medarbetare (Blau 1954; Na’im 2004). Därmed går den här studiens resultat 

emot den forskning som hävdar att konkurrensstyrning inte stärker 

samarbetsviljan (Carpenter & Seki 2005; Burks et al. 2009). En annan del av 

resultatet som däremot väcker funderingar är bristen i provisionsmodellen vid 

påverkan från externa faktorer såsom en konstant skiftande marknad.  Det 

som talar för att det finns medvetenhet kring detta är att det framkommit från 

fler än en respondent att diskussioner förs inom branschen om att ta avsteg 

från det traditionella och istället behovsanpassa lönemodellen. 

Den här studien har väckt intresse för andra frågeställningar som kan vara av 

betydelse att forska vidare kring. Förslag till framtida studier är att jämföra 

privat- eller franchiseägda mäklarbyråer med avseende på om det finns 

skillnader i upplevda styrutmaningar. Andra områden är huruvida 

mäklarutövande bland företagsledare påverkar styrningen och i så fall på vilka 

sätt, eller om det finns något samband mellan ägarstruktur och styrningens 

verkan. Slutligen ges förslag om att undersöka huruvida mäklarbyråer antar en 

bredare syn eller inte på de traditionella belöningarna, och hur företag som 

tillämpar provision som lönemodell hanterar de brister som föreligger med 

modellen. 

Sammanfattningsvis antyder studiens resultat att företagsledarna försöker 

bygga en organisationskultur som behåller och engagerar de anställda, i 

enlighet med förordandet från Jamrog (2004). Det bygger på att gå ifrån den 

mer traditionella synen på yrket och att behovsanpassa efter verklighetens 

förutsättningar. Om forskningen fortsätter att fokusera ämnet kan resultaten 
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på längre sikt få betydande praktiska implikationer i syfte att kunna stärka och 

förebygga mäklaryrkets utsatthet. 
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Bilaga 1 – Mailinbjudan 

 

Hej, 

 

Jag heter Caroline Löfstedt och läser min sista termin på Ekonomprogrammet 

på Karlstad universitet. Jag skriver nu min C-uppsats inom Företagsekonomi 

och mitt forskningsområde kretsar kring mäklarbranschen och mer specifikt 

på företagarnas perspektiv på att styra med konkurrens och skapa en bra 

organisationskultur i sin verksamhet. 

 

Jag vill härmed fråga er om ni vill delta i studien genom en telefonintervju? 

Intervjun är beräknad att ta max 30-40 minuter och behöver genomföras före 

nyår. Om intresse finns, svara gärna i så fall med förslag på dag och tid inom 

närmaste räckhåll som passar er. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Caroline Löfstedt 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Information till deltagaren 

 Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan.  

 De uppgifter som insamlas kommer inte att användas för något annat syfte än för 
forskning och kommer att förstöras efter uppsatsens färdigställande. 

 Godkänner du att jag publicerar ert namn i uppsatsen? 
 
Grunden i verksamheten 
> Till att börja med får du gärna berätta om vad grunden i er verksamhet är 
(gällande ex mål, strategier, positionering, differentiering)? 

 Vilka ledord driver er verksamhet framåt? 

 Vad har ni för mål som driver er verksamhet och strategier för att 
uppnå dem? 

 Vad är er positionering på marknaden? 
 
Organisationsstruktur 
> Vidare skulle jag vilja höra kring hur ni har strukturerat upp arbetet inom 
verksamheten? 

 Om delägare; hur fördelar ni styrningen sinsemellan? Vad ser ni för 
fördelar med att vara mer än en person i styrningen? 

 I vilka former sker arbetet på arbetsplatsen? 

 Hur fördelas uppdragen mellan de anställda? 

 Sker samarbeten eller arbetar alla var och för sig? 

 På vilka sätt kontrollerar ni hur arbetet sker hos de anställda? 
(Intern/Extern uppföljning) 

 
Organisationskultur 
> Då skulle jag vilja att du beskriver den kultur ni försöker skapa i er 
verksamhet? 

 Vad gör ni för att skapa en bra organisationskultur 

 Vad gör ni för insatser för att stärka och utveckla den? 

 Sker gemensamma aktiviteter utanför jobbet? Varför gör ni det? 
 
Lönemodell 

> Berätta kring hur er lönemodell ser ut i företaget. 

 Hur ser er lönemodell ut inom företaget? 

 Varför har ni valt just denna modell? 

 Är det samma grund för alla? 
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Belöningssystem 

> Utöver lön, berätta gärna hur utformningen på ert belöningssystem ser ut. 

 Varför har ni valt just dessa komponenter? 

 

Rekrytering 

 Har ni någon sorts inkörningsfas för nyanställda? (både gällande lön 

men även andra stödformer) 

 Har ni någon kontakt med något universitet eller annat lärosäte? Hur 

ser den ut? 

 

Styrutmaningar 

> Avslutningsvis skulle jag vilja fråga om du upplever några utmaningar 

gällande din styrning i företaget? 

 Finns det några komponenter i er struktur eller modeller som medför 

utmaningar där det behövs specifika strategier för att överbrygga? 

 

Avslutning 

> Finns det något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 
Då vill jag tacka för mig och framför allt ett stort tack till er för att ni 
deltog. 



 

  


