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Sammandrag 

 

Denna studie undersöker hur fastighetsmäklares arvoden påverkar deras självupplevda motivation och 

prestation. Studien anpassar etablerade mått för självupplevd motivation och prestation till en enkät 

som valideras. Resultatet visar att fastighetsmäklare upplever arvoden olika. I likhet med agent-

principal teori indikerar resultatet för stickprovet i den här studien att fastighetsmäklare upplever sig 

prestera bättre vid provisionsbaserat arvode. Detta är inte i motsättning till de motivationsteorier som 

diskuteras i studien. Istället indikerar resultatet att fastighetsmäklare upplever provisionsbaserade 

lönesystem som informerande och stärkande av deras inre motivation. Dessutom finner vi signifikanta 

indikationer om att undanträngningseffekter såväl som hämmande effekter av fastighetsmäklares inre 

motivation kan uppstå. Dessa indikationer kan däremot inte generaliseras till följd av stickprovets 

storlek. Studiens slutsats är att fastighetsmäklares inre motivation förklarar deras självupplevda 

prestation oberoende av arvode.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

En central byggsten inom varje framgångsrik organisation är de individer som utgör organisationen 

och deras individuella prestation1. Aguinis och Pierce (2008) skriver att förhållandet mellan individer 

och organisationer kan konceptualiseras som ett socialt utbyte. Individer uppvisar beteenden och 

producerar resultat som organisationer värderar vilket i utbyte resulterar i konkreta såväl som 

abstrakta framgångar för organisationer och individer (Aguinis och Pierce, 2008). Det är således av 

intresse för företag att veta vad som driver individuell prestation. 

 

Det finns en omfattande mängd forskning som påvisat ett starkt samband mellan motivation och 

prestation (Deci, Connell och Ryan, 1989; Deci och Ryan, 2000; Frey och Jegen, 2001). För att förstå 

individuell prestation är individuell motivation således en viktig och intressant aspekt att beakta. 

Eftersom det är vanligt förekommande att företag betalar för prestation genom att använda olika typer 

av belöningar (Gneezy, Meier och Rey-Biel, 2011) har forskning till en stor utsträckning behandlat 

motivation och prestation i kontexten av sådana yttre ingrepp. Flertalet studier har undersökt vad som 

händer med individens motivation och prestation när yttre belöningar knutna till prestation 

introduceras (Cerasoli, Nicklin och Ford, 2014; Deci, 1975; Eisenberger, Rhoades och Cameron, 

1999; Frey och Jegen, 2001). Inom det psykologiska fältet av motivatonsteori och vad som driver 

individers vilja att agera har forskarna Edward L. Deci och Richard M. Ryan (1985; 1987; 2000a; 

2000b; 2008) bedrivit omfattande forskning. De beskriver att vara motiverad som: 

 

“To be motivated means to be moved to do something (..) someone who is energized or activated 

toward an end is considered motivated...” och motsättningsvis, att vara omotiverad som: 

 

“A person who feels no impetus or inspiration to act is thus characterized as unmotivated...” 

(Deci och Ryan, 2000b, s. 54) 

 

För att bättre förstå hur motivation relaterar till individuell prestation är det viktigt att ta hänsyn till 

den tydliga distinktion som görs inom psykologin mellan inre och yttre motivation (Deci, 1975; Deci 

och Ryan, 2000b; Sansone och Harackiewicz, 2014; Vallerand och Reid, 1984). Inre motivation 

hänvisar till något som är inneboende intressant hos en individ, att individen utför en aktivitet för 

aktivitetens skull. I förlängningen tillfredsställer inre motivation psykologiska behov av kompetens, 

självbestämmande och samhörighet. Yttre motivation hänvisar till att utföra en aktivitet för ett annat 

                                                 
1 Att prestera innebär att; åstadkomma, fullgöra, utföra, erlägga, uppvisa eller framlägga. Prestation innebär; ett utfört arbete, fullgörande 

eller insats (SAOL, 2013). De två återkommande orden fullgöra och fullgörande utgör en urskiljbar definition av prestation som hur väl ett 

arbete utförs i sin helhet vilket hålls i åtanke genomgående i denna studie.  
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ändamål, när ändamålet är baserat på något utanför aktiviteten eller individen. Exempelvis innebär det 

att aktiviteten utförs för belöningens skull. Tillsammans utgör inre och yttre motivation den totala 

motivationen (Deci, 1975; Deci och Ryan, 2000b; Sansone och Harackiewicz, 2014; Vallerand och 

Reid, 1984). Det sammantagna argumentet från motivationsforskning lyder att inre motivation är 

eftersträvansvärt. Argumentet grundar sig till stor del på de implikationer yttre motivatorer potentiellt 

kan innebära för individens inre motivation och i förlängningen den totala motivationen (Cerasoli, 

Nicklin och Ford, 2014; Deci, 1975; Eisenberger, Rhoades och Cameron, 1999; Frey och Jegen, 

2001). Även om åtgärder som tillfredsställer de psykologiska behoven hos en individ är önskvärda 

kan sådana åtgärder tänkas vara svåra att skapa. Dessa åtgärder kan dessutom uppfattas olika av 

individer (Deci och Ryan, 2000a).  

 

Icke desto mindre använder många företag standardiserade belöningssystem i avseende att motivera 

sina anställda till en bättre prestation. Användning av sådana incitament bortser från potentiellt 

negativa konsekvenser som motivationsteori påvisat. Belöningssystem grundar sig istället i den 

grundläggande lagen om beteende, vilket innebär att större belöningar leder till ökad ansträngning och 

högre prestation (Gneezy, Meier och Rey-Biel, 2011). Resonemanget är konsistent med den åtgärd 

som Jensen och Mecklings (1976) framträdande teori föreslår för att reducera konflikter mellan 

agenter och principaler2. Teorin hävdar att sådana konflikter kan uppstå till följd av att principalens 

intressen inte premieras av agenten. Genom att använda belöningssystem knutna till prestation förenas 

principalen och agentens intressen så att konflikter reduceras (Jensen och Meckling, 1976). 

 

Motsättningsvis har forskning inom motivationsteori visat att yttre motivatorer, som exempelvis 

belöning för prestation, inte nödvändigtvis leder till önskad effekt. Studier visar att belöningar kan 

uppfattas olika av individer samt att det finns en universell uppsättning av psykologiska behov som 

driver inre motivation (Deci och Ryan, 2000a; 2008). Dessutom visar studier att monetära belöningar 

främjar yttre motivation vilket kan ha en undanträngande effekt på den inre motivationen (Frey och 

Jegen, 2001). I likhet med den forskning som bedrivits inom motivationsteori varnar Nilsson och 

Francke (2017) för företags användning av belöningssystem och påpekar dess potentiellt negativa 

effekter. 

 

Trots det återfinns tanken om att större incitament leder till en förbättrad prestation djupt integrerad i 

flertalet branscher inom näringslivet, varav en sådan bransch är fastighetsmäklarbranschen som denna 

studie fokuserar på. Studier har undersökt om prestation kan ligga till grund för konflikter mellan 

fastighetsmäklare (agenter) och säljare av objekt (ägare)3 och funnit motstridiga resultat (Anglin och 

                                                 
2 En agent är exempelvis en verkställande direktör för ett bolag medan en principal är ägaren för bolaget (Jensen och Meckling, 1976). 
3 Även om fastighetsmäklaren kan representera en köpare i vissa fall avser denna studie förhållandet mellan fastighetsmäklare och den 

säljare som denne representerar. 
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Arnott, 1991; Rutherford, Springer och Yavas, 2005; Williams, 1998). För att undersöka om 

konflikter föreligger har studier bland annat undersökt hur fastighetsmäklares prestation påverkas av 

provisionsstrukturer (Rutherford, Springer och Yavas, 2005).  

 

Till författarnas kännedom har dessa studier däremot inte undersökt hur fastighetsmäklares motivation 

påverkar prestation eller sådana konflikter. En tänkbar anledning till detta är att tidigare studier 

undersökt objektiva prestationsmått, vilket exkluderar effekter av inre psykologiska faktorer. För att 

fånga sådana icke-observerbara variabler fokuserar denna studie på att utvärdera självupplevd 

motivation och självupplevd prestation i fastighetsmäklarbranschen. Utöver att vara ett intressant 

exempel på en bransch där olika instrument för motivation används är fastighetsmäklarbranschen 

även relevant då det är en stor bransch som många svenska invånare sannolikt kommer komma i 

kontakt med under sin livstid. 

 

1.2 Problemformulering 

I Sverige flyttar i genomsnitt var åttonde svensk medborgare under ett år och rekordmånga 

försäljningar av bostadsrätter uppmättes år 2014 (SCB, 2014; 2015). Dessutom finns det totalt 6 788 

registrerade fastighetsmäklare i Sverige och allt fler ansluter sig till fastighetsmäklarutbildningar runt 

om i landet (FMI, 2017). Det är således sannolikt att många människor kommer i kontakt med 

fastighetsmäklarbranschen under sin livstid. I Sverige arbetar 58 % av alla fastighetsmäklare för en 

provisionslön medan endast 14 % har en fast månatlig inkomst4. De senaste undersökningarna visar 

att fastighetsmäklare anser att osäkerheten kring den egna lönen samt arbetstiderna är det sämsta med 

yrket (Mäklarsamfundet, 2016). 

 

Svenskt kvalitetsindex genomför årliga branschmätningar och fastslog under 2016 års branschmätning 

av fastighetsmäklare att kunder i allt större utsträckning är missnöjda jämfört med tidigare år (SKI, 

2016). Även om andelen klagomål av kunder är i linje med tidigare årsprognoser visar 

undersökningen att typen av klagomål har förändrats. Klagomålen berör i en större utsträckning den 

enskilde fastighetsmäklaren idag jämfört med tidigare år (SKI, 2016). Frågan om fastighetsmäklares 

prestation beror på vilken typ av ersättning de erhåller utgör således ett relevant 

undersökningsområde. 

 

Frågan om varför kunder är allt mer missnöjda med sina fastighetsmäklare kan potentiellt härledas till 

den provisionsstruktur som råder inom branschen. Studien undersöker självupplevd motivation och 

prestation hos svenska fastighetsmäklare samt hur dessa variabler påverkas beroende på vilken typ av 

arvode fastighetsmäklare erhåller. Fastighetsmäklares självupplevelser undersöks eftersom faktorer 

                                                 
4Resterande andel fastighetsmäklare arbetar för olika kombinationer av ersättning, bland annat vinstdelning och utdelning 

(Mäklarsamfundet, 2016).  
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som påverkar den inre motivationen endast återfinns inneboende hos individen (Deci, 1975; Deci och 

Ryan, 2000a). Således är det tänkbart att endast individen själv kan vittna om sådana faktorer. Azasu 

(2009) diskuterar detta och hävdar att motivation eller arbetstillfredsställelse inte är observerbara 

variabler eftersom de återfinns kognitivt hos individer. Ett sätt som tidigare validerats och använts för 

att mäta sådana icke-observerbara variabler är genom självutvärdering av upplevd prestation via 

enkätfrågor (Al-Dmour och Awamleh, 2002; 2004; Awamleh, Evans och Mahate, 2005; Elamin och 

Alomaim, 2011). Denna studie har för avsikt att efterlikna sådana validerade tillvägagångssätt. 

 

Uppsatsen undersöker huvudsakligen vad som händer med fastighetsmäklares självupplevda inre 

motivation och prestation när en yttre motivator föreligger. Självupplevd inre motivation mäts genom 

indikatorer framtagna av Deci och Ryan (2000a; 2000b). Självupplevd prestation mäts genom att 

anpassa validerade enkäter med etablerade mått för fastighetsmäklares prestation (Rutherford, 

Springer och Yavas, 2005; Munneke och Yavas, 2001; Acharya, Kagan och Zimmerman, 2010; 

Winkler, Jud och Wingler, 2007). Uppsatsen undersöker hur samtliga indikatorer påverkas givet att 

arvodet antingen är en fast månatlig inkomst eller provisionsbaserad. Det teoretiska ramverket 

behandlar i huvudsak agent-principal och self-determination teorin. Dessa två teorier förväntas 

underlätta tolkning av studiens resultat.  

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Uppsatsen ämnar erbjuda ett anpassat tillvägagångssätt för att mäta självupplevd inre motivation och 

prestation inom en bransch som är starkt sammankopplad med provisionsbaserade lönesystem. Vidare 

undersöks potentiella konflikter som föreligger mellan fastighetsmäklare och säljare genom att 

undersöka fastighetsmäklares självupplevda prestation. Dessutom undersöks det om typen av 

ersättning bidrar eller reducerar sådana konflikter. Eftersom fastighetsmäklarbranschen är starkt 

behäftad med provisionsbaserade lönesystem undersöks även fastighetsmäklares attityder till dessa. 

Uppsatsen ämnar vidare undersöka vilken typ av arvode som fastighetsmäklare föredrar eller till och 

med presterar bättre vid. Detta formuleras i en forskningsfråga som uppsatsen genomgående ämnar 

besvara: 

Hur påverkas fastighetsmäklares självupplevda inre motivation och prestation beroende på vilken typ 

av ersättning de erhåller? 

1.4 Teoretisk och praktisk relevans 

Uppsatsen håller en teoretisk relevans i flera avseenden. Tidigare studier har kvantifierat indikatorer 

som påverkar den inre motivationen. Denna studie bidrar med att anpassa frågor för en bransch som är 

starkt behäftad med provisionsbaserade löner. Dessa anpassade frågor används sedan för att 

kvantifiera ett förhållande mellan självupplevd motivation och självupplevd prestation. Vidare har 
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studien relevans för fastighetsmäklarlitteraturen som till författarnas vetskap inte undersökt 

fastighetsmäklares prestation genom självutvärdering. Dessutom har endast ett fåtal studier undersökt 

om konflikter mellan mäklare och säljare kan föreligga till följd av den typ av arvode de erhåller 

(Munneke och Yavas, 2001). Ingen tidigare studie har till författarnas kännedom undersökt hur 

fastighetsmäklares självupplevda inre motivation påverkar sådana konflikter.  

 

Uppsatsen håller även en praktisk relevans. Som tidigare påvisat har svenska invånare sannolikt varit 

eller kommer komma i kontakt med fastighetsmäklarbranschen under sin livstid. En majoritet av 

svenska fastighetsmäklare uttrycker en oro över deras oregelbundna löner. Dessutom är kunder i allt 

större utsträckning missnöjda med deras anlitade fastighetsmäklare. 

 

1.5 Studiens disposition 

Uppsatsen är strukturerad enligt följande. Inledningsvis presenteras agent-principal teorin. Därefter 

granskas tidigare studier som undersökt om konflikter mellan fastighetsmäklare och säljare föreligger. 

Utöver det presenteras self-determination teorin som följs av en granskning av tidigare studier som 

behandlat hur olika typer av incitament upplevs av individer. Vidare behandlas uppsatsens metodval. 

Avsnittet motiverar och beskriver val och insamling av data samt operationalisering av variabler. 

Följaktligen presenteras resultatet av enkätstudien. Detta följs av en diskussion om resultatets utgång i 

förhållande till tidigare forskning. Slutligen presenteras studiens slutsatser och direktiv för framtida 

forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Agent-principal 

Den mest citerade referensen för agent-principal teorin är Jensen och Mecklings studie (1976). Teorin 

grundar sig i den konflikt som uppstår mellan en principal och en agent för ett bolag. Konflikten 

uppstår när agentens äganderätt minskar och således även agentens incitament till att finna lönsamma 

företagsbeslut. Agenten kan till och med undvika att fatta sådana beslut om det innebär för mycket 

ansträngning eller besvär för agenten. Denna typ av agerande i egenintresse kan sedermera resultera i 

att värdet på företaget blir betydligt lägre än vad det skulle kunna vara (Jensen och Meckling, 1976). 

Teorin bidrar bland annat till att förklara varför agenter väljer företagsaktiviteter så att det totala 

företagsvärdet är lägre än om agenten vore enskild ägare för företaget. Teorin beskriver att situationer 

när både agenten och principalen vill maximera sitt eget intresse kommer det att göras på ett sätt som 

gynnar den ena parten framför den andra. För att justera agentens agerande så att principalens intresse 

premieras föreslår teorin användning av monetära incitament (Jensen och Meckling, 1976). 

 

2.1.1 Tidigare studier om konflikter föreligger mellan säljare och fastighetsmäklare 

När en privatperson anlitar en fastighetsmäklare för att sälja sin egendom kan skiljaktiga intressen 

uppstå med avseende på utgångspris och förväntad ansträngning från fastighetsmäklare (Daneshvary 

och Clauretie, 2013). Förhållandet mellan fastighetsmäklare och säljare innefattar en 

informationsassymetri som innebär att ena parten har mer information än den andra (Rutherford, 

Springer och Yavas, 2005). Det kan leda till problem med snedvridna urval5 (Munneke och Yavas, 

2001; Rutherford, Springer och Yavas, 2005). Rutherford, Springer och Yavas (2005) hävdade att 

relationen mellan en säljare och dennes fastighetsmäklare således utgör ett perfekt exempel då agent-

principal konflikter kan uppstå. Det finns dock de som hävdat att konflikter inte nödvändigtvis 

behöver föreligga. Williams (1998) ifrågasätter i sin studie ifall en agent-principal konflikt föreligger 

eller inte. Williams argumenterade att den provision fastighetsmäklare erhåller eliminerar eventuella 

diskrepanser mellan agenter och säljares motiv. Tidigare studier som gjorts på mäklarbranschen ger 

således inte ett entydigt svar på frågan om agent-principal konflikter råder mellan fastighetsmäklare 

och säljare.  

 

Fastighetsmäklare rekommenderar säljare med avseende på flera faktorer som exempelvis 

utgångspris, revidering av pris, marknadsföring av objektet samt om säljaren borde acceptera eller 

neka bud från potentiella köpare. Det finns anledning att tro att fastighetsmäklare innehar erfarenhet 

och information om dessa faktorer som inte säljare av objekt har (Daneshvary och Clauretie, 2013). 

Till följd av det uppstår en informationsassymmetri vilket kan skapa en konflikt mellan 

fastighetsmäklare och säljare. Rutherford, Springer och Yavas (2005) undersökte huruvida den 

                                                 
5 Term som används för att beskriva då endera parten utnyttjar att den besitter mer information, det vill säga informationsasymmetrin till sin 

fördel (Elinder, 2015, s. 109) 
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procentuella provisionsstrukturen inom mäklarbranschen skapar en agent-principal konflikt och fann 

bevis för att konflikten råder mellan säljare och fastighetsmäklare. Genom att undersöka skillnader 

mellan objekt som ägs av fastighetsmäklarna själva och objekt de säljer för kunders räkning fann 

forskarna ingen skillnad i hur snabbt de olika objekten säljs. Däremot säljs de objekt som 

fastighetsmäklarna själva äger 4,5 % dyrare än deras kunders objekt. Förklaringen till det tror 

forskarna återfinns i den procentuella provisionsstrukturen som innebär att fastighetsmäklare erhåller 

mindre än hela beloppet av överskottet vid försäljning till skillnad från objekt som de säljer och äger 

själva. Detta menar forskarna leder till en konflikt mellan fastighetsmäklare och säljare så att säljarens 

intresse inte premieras av fastighetsmäklaren (Rutherford, Springer och Yavas, 2005).  

 

Vidare fann Munneke och Yavas (2001) inte heller någon skillnad i den tid det tar för en 

fastighetsmäklare att sälja ett listat fastighetsobjekt, vare sig fastighetsmäklares lön var helt eller halvt 

provisionsbaserad. Forskarna tror att förklaringen finns i en kombination av två faktorer. Den första 

faktorn är problemet med snedvridet urval. Mer produktiva agenter väljer själva att få en helt 

provisionsbaserad lön vilket innebär att de inte kan spendera lika mycket tid och energi på varje 

enskilt objekt. Den andra faktorn är problemet med moralisk risk6. Det innebär att 

ersättningsmodellen för fastighetsmäklare som enbart arbetar för provision leder till hårdare arbete. 

Hårdare arbete leder till fler objekt att sälja vilket i sin tur leder till att tiden det tar att sälja dessa 

objekt är i genomsnitt densamma som för en fastighetsmäklare vars lön är halvt provisionsbaserad 

(Munneke och Yavas, 2001). 

 

Även Anglin och Arnott (1991) studerade agent-principal konflikten och fann bevis för konflikten till 

följd av den informationsasymmetri som råder. I deras studie förklaras informationsasymmetri kunna 

uppstå på två sätt, genom antingen dold aktion eller dold typ. Dold aktion innebär att säljare inte kan 

avgöra hur mycket energi fastighetsmäklaren spenderar på ett objekt, medan dold typ innebär att 

säljare inte kan avgöra hur kunniga fastighetsmäklare är eller hur lång tid objekt marknadsförs. För att 

konflikter ska föreligga förutsätts det i studien att bägge parter är riskaversiva7. Individuell 

riskaversion bemöts genom att båda parter upprättar ett kontrakt sinsemellan varandra. Anglin och 

Arnott (1991) fann att informationsasymmetrin mellan säljare och fastighetsmäklare i många fall leder 

till ojämn riskfördelning vid utformandet av kontrakt som ofta gynnar etablerade fastighetsmäklare 

med stor kunskap om marknaden.  

 

Williams (1998) hävdar att konflikter mellan agenter och principaler inte uppstår i 

fastighetsmäklarbranschen. Istället hävdar Williams att relationen mellan säljare och 

                                                 
6 Syftar till att en individ tar olika risker beroende på hur dennes förutsättningar ändras (Elinder, 2015, s. 110). 
7 Riskaverta människor föredrar ett säkert alternativ som ger en viss summa före ett alternativ som är osäkert men kan generera en högre 

summa (Elinder, 2015, s. 104). 
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fastighetsmäklare agerar i jämvikt till följd av en stor marknad i en stabil omgivning. En 

fastighetsmäklare spenderar sin tid både på att sälja objekt men också på att söka efter nya, vilket görs 

i konkurrens med andra fastighetsmäklare på marknaden. En fastighetsmäklare som spenderar lång tid 

på att sälja ett objekt får mindre tid att leta efter nya objekt medan fastighetsmäklare som spenderar 

mindre tid på att sälja ett objekt leder till motsatsen. Williams (1998) hävdar således att 

fastighetsmäklares marginella produktivitet är konstant och att de spenderar optimal tid på varje 

objekt. Williams studie är en potentiell förklaring till varför andra studier inte funnit någon skillnad i 

den tid det tar för fastighetsmäklare att sälja objekt som innebär olika ersättning. Dessutom hävdar 

Williams att den provision fastighetsmäklare erhåller är ytterligare ett eliminerande element av 

eventuella diskrepanser mellan fastighetsmäklare och säljares motiv (Williams, 1998). 

 

2.2 Self-Determination och Crowding Effect 

Deci och Ryan (2000a) har undersökt vad som påverkar individers inneboende vilja till att agera och 

myntade följaktligen teorin om självbestämmande (eng. Self-Determination Theory, SDT). Teorin 

hävdar att det finns en universell uppsättning av tre psykologiska behov hos individer. När behoven 

tillfredsställs hävdar forskarna att individens inre motivation ökar. De tre psykologiska behoven som 

utgör individens inre motivation är kompetens, autonomi och känsla av samhörighet (Deci och Ryan, 

2000a). Deci och Ryan (1985) hävdar även att åtgärder som antingen främjar eller hämmar individens 

självbestämda beteenden antingen uppfattas som informerande eller styrande. Informerande åtgärder 

främjar de tre psykologiska behoven hos individen medan styrande åtgärder hämmar de tre 

psykologiska behoven. Således leder informerande åtgärder till att individer är till en högre 

utsträckning inre motiverade och följaktligen känner sig mer självbestämmande, medan styrande 

ingrepp leder till motsatsen (Deci, Ryan och Connell, 1989). Om belöningssystem baserade på 

individuell prestation upplevs som styrande eller informerande skrev Deci och Ryan följande: 

"... rewards tend to be experienced as controlling, which of course makes sense, as rewards are 

typically used to induce or pressure people to act in ways different from what they would do freely." 

(Deci och Ryan, 1987, s. 1026). 

 

Studier har funnit empiriska resultat som understryker Deci och Ryans (1987) resonemang. Bland 

annat kritiserade Frey och Jegen (2001) nationalekonomiska modellers antagande om att det går att 

betala för prestation, vilket lade grunden för deras teori om undanträngningseffekter. De hävdade att 

tidigare studier som argumenterar för att det går att betala för prestation är härledda från arbetsmiljöer 

som inte kräver kognitiv lösningsförmåga. Arbetsuppgifter som däremot kräver kognitiv 

lösningsförmåga möjliggör en undanträngningseffekt av individens inre motivation. Frey och Jegen 

(2001) beskrev att en undanträngningseffekt uppstår när belöningar knutna till prestation introduceras. 

Forskarna hävdar att arbetsuppgifter som inte kräver kognitiv lösningsförmåga inte heller skänker 
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individen någon inre drivkraft för arbetsuppgiften. Således kan ingen undanträngning uppstå. Vidare 

beskrev de att undanträngningseffekten först sker när den yttre belöningen upplevs som styrande, 

underminerande och hämmar individens känsla av självbestämmande (Frey och Jegen, 2001). 

 

2.2.1 Tidigare studier om hur incitament upplevs av individer 

Teorier som SDT och undanträngningseffekt har studerats vidare. Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) 

fann i sin studie att yttre belöningar knutna till prestation har en undanträngningseffekt på den inre 

motivationen. Dessutom fann de att individens inre motivation hade en betydligt större påverkan på 

prestation då belöningen inte var knuten till prestation. Den sammantagna effekten som yttre 

belöningar har på individens självbestämmande och i förlängningen prestation visade en högre 

variation i kvaliteten av prestation. Belöningar var däremot en bättre prediktor för kvantiteten av 

prestation. Sammantaget fastställer Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) att inre motivation är en stark 

prediktor för prestation. Kuvaas (2009) testar i sin studie SDT som en arbetsmotivationsteori hos 

kommunalt anställda. Arbetet grundar sig i Deci och Gagnés (2005) studie som hävdar att SDT är 

omfattande nog för att fungera som en arbetsmotivationsteori. Kuvaas (2009) fann att förhållandet 

mellan individens självständighet på arbetet och arbetsprestation till viss del förmedlas av individens 

inre motivation. Samma samband återfanns i förhållandet mellan arbetsuppgiftens ömsesidiga 

beroende (eng. task interdependence8) och arbetsprestation. Resultatet indikerade ett starkare samband 

mellan chefers stöd för anställdas självständighet och arbetsprestation, vilket forskaren fann helt och 

hållet förmedlas av inre motivation (Kuvaas, 2009).  

 

Motsättningsvis fann Eisenberger, Rhoades och Cameron (1999) att anställda anser att möjligheter till 

att tjäna mer till följd av bättre prestation ger en ökad känsla av frihet i arbetet. De fann även att yttre 

belöningar inte tränger undan den inre motivationen utan snarare ökar den. När anställda förväntar sig 

en belöning för prestationen ökar även deras självupplevda prestation. Däremot fann de i likhet med 

Deci och Ryan (1985) att högre inre motivation på arbetet leder till att anställda har större 

engagemang för arbetet och således presterar bättre (Eisenberger, Rhoades och Cameron, 1999). 

Mallin och Pullins (2009) identifierade i sin undersökning att undanträngningseffekten finns inom 

säljyrken. Deras resultat indikerade att den slutgiltiga effekten som belöningar har på den inre 

motivationen främst beror på hur individen upplever belöningen. Mallin och Pullins understryker 

således Deci och Ryans (2000a) arbete med att monetära incitament som upplevs styrande snarare än 

informerande undantränger den inre motivationen hos säljare (Mallin och Pullins, 2009). 

 

Cadsby, Song och Tapon (2007) undersökte i sin studie skillnaden på prestation ifall individer får 

välja mellan ett fast eller rörligt arvode. I ett laborativt experiment fick respondenter delta i vedertaget 

                                                 
8 Till vilken grad uppgiften beror på andra och andra beror på uppgiften för att kunna slutföra arbetet (Morgeson and Humphrey, 2003).  
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anagrammatiskt ordspel. Innan respondenterna deltog i ordspelet fick de välja mellan ett fast eller 

rörligt arvode för sin prestation. Prestationen mättes i hur många ord respondenterna kunde bilda 

under en fast tidsperiod. Det rörliga arvodet kunde delvis innebära ett lägre men även ett högre arvode 

än det fasta. Respondenterna fick först testa en omgång av spelet för att sedan avgöra vilket arvode de 

ville ha. I experimentet fann de att individer som initialt bytte inställning från rörligt arvode till fast 

arvode var mindre produktiva än de som höll kvar sitt beslut om att ha rörlig lön. Dessutom fann de 

starka bevis för att rörliga arvoden har en positiv effekt på produktivitet. En viktig aspekt som de fann 

var individers riskbenägenhet. Individer som var både produktiva och riskaverta var inte likna 

benägna att välja ett rörligt arvode. Följaktligen har rörligt arvode en mindre effekt på dessa 

individers produktivitet. Slutligen hävdar forskarna att rörliga arvoden har två potentiella fördelar för 

företag som anammar bonussystem relativt de som inte gör det. Dels kan företag attrahera arbetskraft 

med högre kvalitet och dels motiverar det anställda till att anstränga sig mer (Cadsby, Song och 

Tapon, 2007). 

 

2.3 Sammanfattning av huvudsakliga teorier och tidigare studier 

Sammantaget föreligger tvetydigheter om en konflikt mellan fastighetsmäklare och säljare råder. 

Anledningen till varför säljare anlitar fastighetsmäklare är för att fastighetsmäklare har information 

och erfarenhet om marknaden som säljare inte har, vilket i sin tur skapar en informationsasymmetri 

mellan de bägge parterna (Daneshvary och Clauretie, 2013; Munneke och Yavas, 2001; Rutherford, 

Springer och Yavas, 2005; Anglin och Arnott, 1991). Ifall fastighetsmäklare använder denna 

informationsassymetri till deras fördel och inte agerar i kundens intresse uppstår således konflikten, 

vilket tas i uttryck av en försämrad prestation. Motsättningsvis belyste Williams (1998) ett problem i 

antagandet om att konflikten bör föreligga eftersom den ersättning fastighetsmäklaren erhåller bör 

eliminera konflikten. Det är i likhet med det resonemang som teorin föreslår om att erbjuda incitament 

för att reducera konflikter vilket i sin tur innebär att fastighetsmäklarens intresse bör vara detsamma 

som säljarens (Jensen och Meckling, 1976). Teorin förutspår således att provisionsbaserad ersättning 

bör eliminera konflikten och fastighetsmäklare presterar bättre vid detta arvode. Vidare antydde 

Rutherford, Springer och Yavas (2005) att storleken på incitamentet har en betydelse för om konfliken 

föreligger eller inte.  

 

Motsättningsvis förutspår motivationsteori ett annat utfall beträffande användandet av 

provisionsbaserade lönesystem. Motivationsteorin föreslår att yttre belöningar riskerar att hämma 

individens självbestämmande i form av autonomi, kompetens och samhörighet beroende på om 

belöningen upplevs av individen som styrande eller informerande (Deci och Ryan, 2000a). Ifall 

belöningen upplevs som styrande kan den inre motivationen undanträngas vilket i förlängningen 

försämrar individens prestation. Upplevs belöningen däremot som informerande kan den inre 
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motivationen stärkas och prestation ökar (Deci och Ryan, 2000a; Frey och Jegen, 2001; Cerasoli, 

Nicklin och Ford, 2014). Exempelvis fann Eisenberger, Rhoades och Cameron (1999) att incitament 

kan stärka den inre motivationen och således leda till en högre prestation. Dessutom verkar individer 

som är mer benägna att ta risker prestera bättre vid provisionsbaserade löner (Cadsby, Song och 

Tapon, 2007). 

 

Fastighetsmäklare förväntas prestera bättre till följd av det provisionsbaserade arvodet enligt agent-

principal teorin. SDT förutspår att fastighetsmäklares motivation och i förlängningen prestation 

påverkas i första hand av hur de upplever provisionsstrukturen. Således motsätter sig inte teorierna 

varandra. Sammantaget finns det ingen tydlig teoretisk prediktion för denna studie.   

 

2.4 Planerad analysmodell 

Uppsatsens avsikt är att undersöka vilken påverkan som två olika typer av ersättning har på 

fastighetsmäklares självupplevda motivation och i förlängningen prestation. Analysmodellen utgår 

från att varje individ har en ursprunglig grad av självbestämmande som antas påverkas när ett 

incitament införs. För att undersöka hur individens inre motivation påverkas när ett incitament 

föreligger analyserades individens uppfattning om incitamentet. I enlighet med Deci och Ryan 

(2000a) analyserades incitamentets påverkan på de tre indikatorerna för inre motivation; kompetens, 

autonomi och samhörighet. En individ som upplever att incitament påverkar dessa indikatorer 

negativt antogs även uppleva incitamentet som styrande. Motsättningsvis antogs individen uppleva 

incitamentet som informerande när dessa indikatorer påverkas positivt.  

 

Eftersom tidigare studier funnit ett samband mellan hur incitamentet uppfattas av individen och hur 

denne presterar till följd av uppfattningen gavs en indikation om incitamentets påverkan på prestation 

(Deci och Ryan, 2000; Frey och Jegen, 2001; Cerasoli, Nicklin och Ford, 2014). Gällande om en 

agent-principal konflikt föreligger eller inte har tidigare studier använt fastighetsmäklares prestation 

som indikator för konflikten (Daneshvary och Clauretie, 2013; Munneke och Yavas, 2001; 

Rutherford, Springer och Yavas, 2005; Anglin och Arnott, 1991). I likhet med tidigare studier 

kommer även denna uppsats att analysera konflikten genom att undersöka hur prestationen påverkas 

till följd av incitamentet. För att en konflikt ska föreligga innebär det att fastighetsmäklare presterar 

sämre till följd av den ersättning som ges. Motsättningsvis föreligger ingen konflikt om incitamentet 

anses tillfredsställa fastighetsmäklaren och eliminera konflikten. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Det finns sedan tidigare en ansenlig mängd forskning som explorativt framtagit samband mellan 

motivation och prestation (Cerasoli, Nicklin och Ford, 2014; Deci, 1975; Frey och Jegen, 2001). 

Däremot har endast ett fåtal studier till författarnas kännedom undersökt indikatorer för inre 

motivation kvantitativt (Deci och Gagné, 2005; Kuvaas, 2009). Utifrån väletablerade teorier som 

berör hur kompensationsstrukturer påverkar prestation har denna studies resultat granskats. Med hjälp 

av de tidigare studier som undersökt fastighetsmäklares prestation användes etablerade 

prestationsmått som indikatorer för självupplevd prestation. Eftersom uppsatsen ämnar kvantifiera 

förhållanden mellan självupplevd motivation och prestation i fastighetsmäklarbranschen som enligt 

senaste tillgängliga mätningar utgörs av 2367 registrerade fastighetsmäklare i Stockholms Län (FMI, 

2017) ansågs en kvantitativ metod vara bäst lämpad.  

 

3.2 Forskningsdesign 

Undersökningen utfördes genom självadministrerade enkätstudier. För denna typ av studie lämpar sig 

enkätstudier särskilt väl. Bland annat är enkätstudier lättare att administrera och genererar vanligtvis 

generaliserbara data (Bryman och Bell, 2013, s. 246). För denna studie innebar det att ett större urval 

fastighetsmäklare kunde tillfrågas på kortare tid. Tekniker för att utforma enkätstudier är dessutom väl 

studerat, vilket innebär att denna studie har kunnat utnyttja tidigare tillvägagångssätt för ett 

forskningsområde som berör ett annat urval. För att genomföra statistiska analyser behövdes dessutom 

en större mängd data som inte kunde genereras på samma sätt med intervjuer. Dessutom kräver 

enkätstudier ingen personlig kontakt mellan fastighetsmäklarna och författarna. Detta förstärker 

ytterligare författarnas oberoende i resultatet (Bryman och Bell, 2013, s. 246).  

 

Det finns däremot flertalet nackdelar med enkätstudier, bland annat att de genererar ytliga data. Med 

andra ord avser enkätstudier mäta ett förhållande som antas föreligga. Denna studie har använt 

etablerade mått från tidigare forskning gällande fastighetsmäklares prestation och indikatorer för 

motivation. På så vis anses enkätens utformning vara adekvat. Enkätstudier kan framställa samband 

mellan olika faktorer men är i regel ett mindre bra verktyg för att framställa orsakssamband. Eftersom 

samband mellan motivation och prestation antas föreligga på olika sätt beroende på 

kompensationsstruktur ansågs enkätstudier ändå lämpa sig (Deci och Ryan, 1989; Frey och Jegen, 

2001). Vidare innebär enkätstudier att respondenterna kan se hela enkäten i förväg. Det medför att 

författarna inte kan garantera att respondenten förstått frågorna korrekt eller svarat helt sanningsenligt. 

En ytterligare problematik med att respondenter kan se hela enkäten i förväg är att frågorna inte 

nödvändigtvis besvarats oberoende av varandra (Bryman och Bell, 2013, s. 247). I ett försök att 

bemöta detta blandades frågornas ordning så att inget uppenbart mönster på frågorna skulle gå att 
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återfinnas. Faktumet att respondenterna kan se hela enkäten kan dessutom innebära att de svarar på 

frågor utan att ha läst frågorna fullständigt. I ett försök att bemöta detta inverterades en del av 

frågorna i syfte att urskilja respondenter som endast svarat utan att läsa frågor ordentligt. Dessutom 

möjliggjorde invertering en kontroll om huruvida frågor besvarats på samma sätt båda gånger 

(Bryman och Bell, 2013, s. 254) vilket minskar problematiken med respondenter som eventuellt inte 

svarat sanningsenligt.  

 

För att förminska problem med enkätstudier vidtogs ett antal åtgärder. Bryman och Bell (2013, s. 247) 

menar att för många frågor i en enkät tröttar ut respondenten och minskar svarsfrekvensen. Eftersom 

det inte finns någon rådande konsensus om ett optimalt antal frågor i en enkät önskade författarna 

hålla enkäten kort. En gräns om fem minuter sattes för hur lång tid det skulle ta att genomföra 

enkäten, vilket enligt den utförda pilotstudien motsvarade 30 frågor. Den slutgiltiga versionen av 

enkäten innehöll 27 frågor. Initialt besöktes ett fastighetsmäklarkontor där en pilotstudie genomfördes 

på sju respondenter. Några av de frågor som ställdes visade inte på någon varians i svaren och togs 

följaktligen bort. Eftersom det föreligger en tendens att bortfall ökar vid enkätstudier relativt andra 

metoder9 har ett antal åtgärder vidtagits för att minska bortfall (Bryman och Bell, 2013, s. 248). 

Författarna har personligen besökt mäklarbyråer och presenterat studien för receptionspersonalen samt 

fastighetsmäklare på plats. Urvalet begränsades således till fastighetsmäklare baserade i Stockholm av 

två anledningar, delvis på grund av fastighetsmäklarnas geografiska plats och delvis på grund av att 

Stockholm har flest registrerade fastighetsmäklare i Sverige (FMI, 2017). Vidare har enkäterna 

kompletterats med ett introduktionsbrev på framsidan som bland annat förklarar syftet med studien, 

hur respondenterna ska svara, att urvalsprocessen var slumpmässig, att insamling och redovisning är 

anonym, vem författarnas handledare var samt vilka som potentiellt kommer kunna ta del av studien.   

 

3.3 Val av respondenter och insamling av data 

För att urvalet ska klassas som ett sannolikhetsurval måste det vara fullständigt slumpmässigt. Det 

innebär att varje individ i populationen ska ha lika stor sannolikhet att bli vald (Bryman och Bell, 

2013, s. 193). Populationen av registrerade fastighetsmäklare i Sverige uppgick år 2016 till 6788 

(FMI, 2017). Den här studien begränsades till Stockholmsområdet vilket motiveras av studiens 

åtgärder för att minska bortfall. Populationen i Stockholm bestod av 2367 registrerade 

fastighetsmäklare (FMI, 2017). Varje enskild fastighetsmäklare har dock inte haft samma sannolikhet 

att bli utvald. För att underlätta utdelning av enkäter har enskilda fastighetsmäklarkontor blivit 

slumpmässigt utvalda. Det fanns under insamling av data ca 2406 mäklarkontor i Sverige, varav ca 80 

% av dessa hade en till fyra anställda enligt senaste mätningar (Mäklarsamfundet, 2016). I Stockholm 

fanns det under insamling av data 278 registrerade fastighetsmäklarkontor (Hemnet, 2017).  

                                                 
9 Exempelvis har inte personliga intervjuer problemet med bortfall (Bryman och Bell, 2013, s. 249) 
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Fastighetsmäklarkontor valdes genom ett klusterurval och besöktes personligen. Ett klusterurval är en 

typ av sannolikhetsurval där den primära samplingsenheten inte utgörs av populationens enskilda 

enheter, utan snarare grupper av sådana enheter (Bryman och Bell, 2013, s. 196). Det gjordes för att 

avgränsa studieobjekten till anställda vid fastighetsmäklarkontor i Stockholm som under insamling av 

data utgjorde den högsta andelen fastighetsmäklarkontor i Sverige (FMI, 2017). Vidare förenklade 

urvalets geografiska plats insamling av data. 13 mäklarbyråer besöktes i syfte att etablera en kontakt 

med byråerna, varpå 12 av byråerna ville delta i studien. Efter kontakt etablerats blev samtliga 12 

mäklarbyråer uppringda och e-mailades en digital version av enkäten.   

 

3.4 Operationalisering 

Det är viktigt att poängtera att samtliga påståenden för självupplevd motivation såväl som prestation 

inte nödvändigtvis speglar fastighetsmäklares faktiska upplevelser. De undersökta fastighetsmäklarna 

har tillfrågats om sin inställning till de olika arvodena även om de inte erhåller eller har erhållit en 

viss typ av arvode. Detta innebär att frågorna kan reflektera fastighetsmäklares spekulativa 

förväntningar om ett visst arvode.  

 

3.4.1 Självupplevd prestation 

Självupplevd prestation mättes genom att fastighetsmäklare fick svara på fem påståenden som utifrån 

tidigare studier använts för att bedöma fastighetsmäklares prestation. Dessa innefattar om 

fastighetsmäklare säljer dyrare, snabbare eller fler objekt, om de spenderar mer tid på arbetet samt om 

de samlar, analyserar och kommunicerar fastighetsinformation bättre givet en viss typ av arvode 

(Daneshvary och Clauretie, 2013; Rutherford Springer och Yavas, 2005; Munneke och Yavas, 2001; 

Williams, 1998; Anglin och Arnott, 1991; Acharya, Kagan och Zimmerman, 2010). Trots att tidigare 

studier inte funnit någon skillnad på den tid det tar för fastighetsmäklare att sälja ett objekt beroende 

på arvode undersöktes denna aspekt ändå (Munneke och Yavas, 2001; Rutherford, Springer och 

Yavas, 2005). Det gjordes eftersom tidigare studier inte tagit hänsyn till om prestationen påverkas av 

fastighetsmäklares motivation.  

 

Påståendena mättes på en 7-gradig skala som sträckte sig från “Instämmer inte” (1) till “Instämmer 

helt” (7). På skalan fick respondenterna ange hur väl de instämmer med ett påstående om deras 

prestation givet en viss typ av ersättning. Ett exempel på en fråga för att mäta en indikator av 

självupplevd prestation var “Jag hade sålt fler objekt till följd av en provisionsbaserad lön” och “Jag 

hade spenderat mer tid på arbetet till följd av en fast lön”. Studiens enkätutformning har efterliknat 

den utformning som tidigare validerats för att mäta självupplevd prestation (Al-Dmour och Awamleh, 

2002; 2004; Awamleh et al., 2005; Elamin och Alomaim, 2011). Samtliga frågor från enkätstudien 

återfinns enligt bilaga 1.0.  
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3.4.2 Självupplevd inre motivation 

Den självupplevda inre motivation mättes genom att låta fastighetsmäklare svara på påståenden 

gällande de tre indikatorer som enligt Deci och Ryan (2000a) utgör den inre motivationen. Beroende 

på hur respondenterna svarade gavs en indikation om incitamentet upplevs som styrande eller 

informerande. Svaren bedömdes enligt en 7-gradig skala som sträcker sig från “Instämmer inte” (1) 

till “Instämmer helt” (7). Exempel på påståenden var: “Jag hade känt mig självständig i mitt arbete 

till följd av en provisionsbaserad lön” och “Jag hade känt mig styrd i mitt arbete till följd av en 

provisionsbaserad lön”. Tidigare studier som mätt individens inre motivation med enkätstudier har 

utformats på liknande sätt (Eisenberger, Rhoades och Cameron, 1999; Kuvaas, 2009). 

 

3.5 Validitet- och reliabilitetmått 

I utformandet av enkäten har författarna haft för avsikt att efterlikna validerade tillvägagångssätt för 

att mäta självupplevd prestation i enlighet med tidigare studier (Al-Dmour och Awamleh, 2002; 2004; 

Awamleh et al., 2005; Elamin och Alomaim, 2011). Dessa studier har däremot undersökt påverkan på 

självupplevd prestation i en annan bransch och i en annan kontext, vilket begränsar enkätstudiens 

validitet. För att anpassa de validerade påståendena till denna studie har tidigare etablerade 

prestationsmått för fastighetsmäklare använts (Danesh-Vary och Clauretie, 2013; Rutherford Springer 

och Yavas, 2005; Munneke och Yavas, 2001; Williams, 1998; Anglin och Arnott, 1991; Acharya, 

Kagan och Zimmerman, 2010). Detta gjordes i synnerhet för att skapa ett tillförlitligt innehåll i 

enkäten. De tre indikatorer för självupplevd inre motivation har ursprungligen etablerats av Deci och 

Ryan (1985) och sedan validerats av flertalet studier, bland annat Eisenberger, Rhoades och Cameron 

(1999) och Kuvaas (2009). Trots det ansågs enkäten kräva ytterligare bekräftelse eftersom den inte 

använts i tidigare studier.  

 

Faktoranalys (principal component analys) med oblimin rotation samt beräkning av Cronbach’s alpha 

genomfördes för att bedöma validiteten och reliabiliteten av denna studies anpassade frågeformulär. 

För att testa den interna konsistensen i svaren samt faktorladdningar användes IBM SPSS Statistics 

v.23. Dessa tester gjordes för att bedöma om respondenterna svarat på påståenden så att samma 

bakomliggande variabel uppfattats. Frågor som av testerna inte bidrog till samma bakomliggande 

variabel togs följaktligen bort. Genom beräkning av de kvarvarande indikatorers aritmetiska 

medelvärden skapades sedan två beroende variabler, P1 och P2. P1 hänvisar till frågor som berör 

fastighetsmäklares självupplevda prestation givet ett fast arvode och P2 hänvisar motsättningsvis till 

frågor som berör fastighetsmäklares självupplevda prestation givet ett provisionsbaserat arvode. Likt 

tidigare studier inom motivationsteori har de tre indikatorerna var för sig ansetts unika och således 

inte sammanställts för att utgöra en enskild oberoende variabel för inre motivation (Eisenberger, 

Rhoades och Cameron, 1999; Kuvaas, 2009). 
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4. Resultat och analys 

4.1 Beskrivande statistik, medelvärden och standardavvikelser 

Stickprovet för studien genererade en svarsfrekvens om 48,6 % (34 av 70 svar). I genomsnitt hade de 

tillfrågade fastighetsmäklarkontoren fem till sex anställda. Av de 34 tillfrågade fastighetsmäklarna var 

den genomsnittliga åldern ca 34 år (33,82). Det genomsnittliga antalet sålda objekt uppgick till ca 38st 

(37,5). 94,1 % av fastighetsmäklarna hade ett provisionsbaserat arvode varpå 5,9 % av 

fastighetsmäklarna hade ett fast månatligt arvode. Av de tillfrågade fastighetsmäklarna föredrog 76,5 

% det provisionsbaserade arvodet och 11,8 % det fasta arvodet. 11,8 % hade ingen preferens vad 

gällande arvode. Vidare ansåg sig respondenterna som relativt risktagande, i genomsnitt svarade 

respondenterna fem på den sjugradiga skalan. Respondenterna ansåg sig prestera bättre i genomsnitt 

med provisionsbaserat arvode jämfört med det fasta arvodet (jmf. P2 𝑥 = 4,09 av 7) med (P1 𝑥 = 2,25 

av 7). För att undersöka denna indikation vidare genomfördes ytterligare tester som presenteras i 

nästkommande avsnitt. Den beskrivande statistiken för stickprovet är således till viss del högre än 

genomsnittet för Sverige med avseende på antalet sålda objekt (25,2 %), typ av arvode (provision 58 

%, fast 14 %) samt antalet anställda (en till fyra) (Mäklarsamfundet, 2016). Den beskrivande 

statistiken återges enligt tabell 1.0 (för diagram se bilaga 1.1).  

 

Beskrivande statistik 

 N Minimum Maximum Medelvärde Std. 

Avvikelse 

Ålder 34 23,00 75,00 33,8235 11,03567 

Antal objekt 34 10,00 100,00 37,5000 22,04987 

Arvode nu 34 1,00 2,00 1,0588 ,23883 

Arvode preferens 34 1,00 3,00 1,3529 ,69117 

Risk 34 1,00 7,00 5,0000 1,57634 

P1 34 1,00 5,00 2,2549 1,32334 

P2 34 1,00 7,00 4,0882 1,84648 

Fast_kompetens_+ 34 1,00 6,00 2,4118 1,63517 

Fast_självständig_+ 34 1,00 7,00 2,2353 1,59656 

Fast_samhörighet_+ 34 1,00 7,00 3,2647 1,89591 

Inci_kompetens_+ 34 1,00 7,00 3,9118 1,99040 

Inci_självständig_+ 34 1,00 7,00 5,1765 1,88246 

Inci_samhörighet_+ 34 1,00 7,00 3,1765 1,67821 

Fast_kompetens_- 34 1,00 7,00 3,0294 1,80043 

Fast_självständig_- 34 1,00 7,00 4,2059 2,28008 

Fast_samhörighet_- 34 1,00 5,00 2,0882 1,33411 

Inci_kompetens_- 34 1,00 7,00 2,1176 1,66542 

Inci_självständig_- 34 1,00 7,00 3,0294 2,12468 

Inci_samhörighet_- 34 1,00 6,00 2,5294 1,72741 

Valid N 34     

Tabell 1.0. Beskrivande statistik för urvalet 

Kod: Påståenden om motivation har ställts i positiv och negativ bemärkelse. Exempelvis innebär “Fast_kompetens_+” att påstående ställts 

om den enskilde fastighetsmäklaren anser sin kompetens öka till följd av ett fast arvode.  
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4.2 Icke-parametriskt test om median 

Medelvärdena för P1 och P2 indikerade att fastighetsmäklare anser sig prestera bättre vid 

provisionsbaserade arvoden relativt fasta arvoden. Det låga antalet respondenter (n = 34) enligt den 

beskrivande statistiken var inte tillräcklig för att anta normalfördelning. Således användes ett icke-

parametriskt teckenrangtest för att undersöka om medianvärdet för P2 med statistisk säkerhet 

överstiger P1. Wilcoxons teckenrangtest är ett av de icke-parametriska tester som finns att tillgå då 

fördelningen av den bakomliggande populationen10 inte antas vara normalfördelad. Teckenrangtestet 

förutsätter n parvisa observationer vilket appliceras till denna studies insamlade data. Ytterligare en 

förutsättning är att variablerna mäts på en intervall-, kvot- eller gemensam ordinalskala vilket är 

förenligt med materialet. Teckenrangtestet är ett starkare test än exempelvis teckentest eftersom inte 

bara differenserna utan även storlek tas hänsyn till likt ett parametriskt T-test. Dessutom förutsätter 

testet att mothypotesen är ensidig vilket är fallet i studien.  

 

 

Medianvärden bortser från extremvärden och används därför som testvärde för icke-parametriska 

tester när materialet inte kan förutsättas vara normalfördelat. Wilcoxons icke-parametriska 

teckenrangtest användes med noll- och mothypotes formulerad enligt följande:  

 

H0: Median för P2 = Median för P1 

H1: Median för P2 > Median för P1 

 

För varje observationspar i testet bildas differenser mellan mätvärdena som sedan rangordnas efter 

dess absolutbelopp. Rangsumma T+ och T- beräknas för de positiva respektive negativa differenserna. 

Som testfunktion T används det minsta talet av rangsummorna.  Testet utförs på 5% signifikansnivå 

vilket innebär att om T är mindre än eller lika med T34, 0,05 förkastas nollhypotesen. Beslutsregeln för 

att förkasta nollhypotesen kan skrivas på följande ekvationsform:  

 

𝑇𝑜𝑏𝑠 ≤ 𝑇34,0,05 = 200 

 

Hypotestestet visas enligt tabell 1.1. Resultatet var signifikant på 1% och nollhypotesen förkastades 

således. Medianen för P2 var således med statistisk säkerhet högre än P1.  

 

Nollhypotes Test Signifikans Beslut 

Median för P1 = 2,00 Wilcoxons rangsumma test ,283 Acceptera H0 

Median för P2 = 2,00 Wilcoxons rangsumma test ,000 Förkasta H0  

Tabell 1.1. Wilcoxon rangsummatest 

                                                 
10 I studiens fall är det differenserna mellan P1 och P2 som inte kan antas vara normalfördelade. 
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4.3 Principal Component och Cronbach’s alpha  

Faktoranalys är en statistisk teknik som används i samband med ett stort antal variabler (Bryman och 

Bell, 2013, s. 715). Undersökningen är baserad på en enkätstudie vilket innebär att varje påstående i 

enkäten kan tolkas som enskilda variabler. För att ta reda på om dessa variabler eller indikatorer 

tenderar att höra ihop användes således faktoranalys. I studien användes faktoranalys specifikt för att 

säkerställa att indikatorer som berört en viss typ av arvode hörde ihop. Det vill säga, indikatorer om 

det fasta arvodet bör ha en faktorladdning som hör ihop med varandra. Motsättningsvis gäller för det 

provisionsbaserade arvodet. 

  

Principal component analys gjordes på tio frågor relaterade till självupplevd prestation i likhet med 

tidigare studier (Kuvaas, 2009). Direkt oblimin rotation användes i analysen vilket är den mest 

använda indirekta rotationstekniken. Tekniken används för forskning som vill tillåta korrelation11 

mellan faktorerna, vilket är vanligt inom samhällsvetenskapliga studier (Mooi och Sarstedt, 2011). Då 

tio indikatorer användes uppvisade två indikatorer korsladdningar. En korsladdning är när en indikator 

får en laddning på 0,32 eller högre på två eller fler faktorer. Detta innebär att indikatorerna anses vara 

för lika varandra med avseende på vad de mäter (Costello och Osborne, 2005). Dessa indikatorer var: 

“Jag hade spenderat mer tid på arbetet om jag hade fast lön” samt “Jag hade spenderat mer tid på 

arbetet om jag hade en provisionsbaserad lön”. Följaktligen togs dessa två indikatorer bort från 

frågeformuläret. De åtta återstående indikatorer analyserades följaktligen med användning av 

Cronbach’s alpha test. Cronbach’s alpha är ett mått på intern konsistens som kan anta värden mellan 0 

och 1. Ett värde nära 1 är önskvärt eftersom det indikerar att svar på påståenden genererat en hög 

konsistens beträffande samma bakomliggande variabel. Det allmänt accepterade måttet på Cronbach’s 

alpha är 0,7 (Nunnally, 1978; Saunders, Lewis och Thornhill, 2016, s. 451). Alpha uppmättes till 0,7 

för P1 respektive 0,696 för P2. Analysen visade att uteslutning av frågorna: “Jag hade sålt objekt 

snabbare om jag hade en fast lön” samt “Jag hade sålt objekt snabbare om jag hade en 

provisionsbaserad lön” resulterade i högre alpha värden. Eftersom värdena knappt antog den lägst 

allmänt accepterade gränsen togs även dessa indikatorer bort.  

 

Således användes slutligen sex indikatorer för självupplevd prestation, tre för vardera typ av arvode. 

Analysen genererade två faktorer som tillsammans förklarade 71,5 % av variansen för den totala 

uppsättningen indikatorer. Faktor 1 namngavs P1 vid fast arvode till följd av de höga laddningarna 

från följande indikatorer: “Jag hade sålt objekt dyrare om jag hade haft fast lön”; “Jag hade sålt fler 

objekt om jag hade fast lön”; “Jag hade samlat, analyserat och kommunicerat fastighetsinformation 

bättre till följd av en fast lön”. Denna faktor förklarade 48,9 % av variansen. Den andra faktorn som 

analysen genererade namngavs ”självupplevd prestation vid provisionsbaserat arvode”. Faktor 2 

                                                 
11 Delta indikerar tillåten grad korrelation mellan faktorer. Standard delta = 0 användes för denna analys, vilket försäkrar att  faktorerna 

endast korrelerar någorlunda (Mooi och Sarstedt, 2011).  
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namngavs P2 till med anledning av de höga laddningar som följande indikatorer gav: “Jag hade sålt 

objekt dyrare till följd av en provisionsbaserad lön”; “Jag hade sålt fler objekt till följd av en 

provisionsbaserad lön”; “Jag hade samlat, analyserat och kommunicerat fastighetsinformation bättre 

till följd av en provisionsbaserad lön”. Denna faktor förklarade 22,5 % av variansen. 

 

Kommunaliteterna av indikatorerna som inkluderades uppmättes till högre än 0,5 vilket är den allmänt 

accepterade gränsen (Pallant, 2016). För att testa om insamlat data var tillräckligt för faktoranalys 

används Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test samt Bartlett’s test of sphericity (Martinez et al., 2013). 

Bartlett’s test of sphericity var signifikant (α < 0,001) medan KMO uppmättes till 0,629, vilket 

indikerar ett mediokert resultat (Cerny och Kaiser, 1977). Tabell 1.2 samt tabell 1.3 visar 

mönstermatris med tillhörande faktorladdningar respektive Cronbach’s alpha för de båda beroende 

variablerna.  

 

Mönstermatris 

 Komponent Komponent 

 1 2 

P_fast_1 ,792 ,072 

P_fast_3 ,837 ,129 

P_fast_5 ,840 ,001 

P_inci_1 ,040 ,929 

P_inci_3 ,234 ,649 

P_inci_5 ,147 ,895 

Tabell 1.2. Mönstermatris med tillhörande faktorladdningar i absoluta tal 

 
 
Alpha analys P1                    

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha för 

standardiserade 

indikatorer 

N av 

indikatorer 

,782 ,781 3 

 
 
Alpha analys P2  

 
 
 
 

 
 

Tabell 1.3. Cronbach’s alpha för P1 och P2. 

 

 

 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha för 

standardiserade 

indikatorer 

N av 

indikatorer 

,782 ,781 3 
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4.4 Multipel regressionstabell 

För den empiriska analysen skattas regressioner av följande formel: 

Prestation (P)1,2 = β0+ β1X1i + β2X2i + β3X3i + felterm 

 

 

4.4.1 Summerad regressionsmodell och ANOVA 

De tre indikatorerna autonomi, kompetens och samhörighet förklarar tillsammans 53,6 % av variansen 

på P1 respektive 66,8 % av variansen på P2. Anova-analys visar att den beroende variabeln P1 är 

signifikant på 5 % signifikansnivå (F (3, 30) = 11,569, p < 0,001) samt att variabeln P2 var signifikant 

på 5 % signifikansnivå (F (3, 30) = 20,125, p < 0,001). Resultatet åskådliggörs enligt tabell 1.4 samt 

1.5. 

 

Summerad regressionsmodell P1  

Modell R R-kvadrat  Justerad R-kvadrat 

1 ,732 ,536 ,490 

 

Summerad regressionsmodell P2  

Modell R R-kvadrat  Justerad R-kvadrat 

1 ,817 ,668 ,635 

Tabell 1.4 Summerade regressionsmodeller 

 
ANOVA-tabell P1 

Modell Kvadratsumma df 𝒙2 F Signifikans 

Regression 30,998 3 10,333 11,569 ,000** 

Residual 26,793 30 ,893   

Total 57,791 33    

 

ANOVA-tabell P2 

Modell Kvadratsumma df 𝒙2 F Signifikans 

Regression 75,165 3 25,055 20,125 ,000** 

Residual 37,348 30 1,245   

Total 112,513 33    

Tabell 1.5 ANOVA-tabeller 
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4.4.2 Standardiserade och ostandardiserade beta-koefficienter 

Signifikanta resultat innebär att varje enskild prediktor på egen hand förklarar statistiskt signifikant 

unik mängd varians i svaren för självupplevd prestation. Ingen av indikatorerna för P1 var signifikanta 

(p > 0,05). Indikatorn kompetens representerade 32,0% (p = 0,082) unik mängd varians, 

självständighet 32,3% (p = 0,087) samt samhörighet 21,6% (p = 0,152). De ostandardiserade beta-

koefficienterna ger följande regressionsekvation för urvalet: 

(P1) = 0,538+ 0,259 × kompetens + 0,268 × autonomi + 0,151 × samhörighet + felterm 

 

 

Koefficienttabell P1  

Modell Ostandardiserade 

beta-koefficienter 

Standardiserade 

beta-koefficienter 

t  Signifikans 

(Konstant) ,538  1,537 ,135 

Fast_kompetens_+ ,259 ,320 1,797 ,082 

Fast_självständig_+ ,268 ,323 1,771 ,087 

Fast_samhörighet_+ ,151 ,216 1,469 ,152 

Tabell 1.6. Koefficienttabell P1 
*Resultatet är signifikant då α = 0.05 

**Resultatet är signifikant då α = 0.01 

 

Vad gäller P2 är indikatorerna kompetens och självständighet signifikanta (p < 0,001; p = 0,001) 

medan samhörighet inte är signifikant (p = 0,26 > 0,05). Följaktligen representerar kompetens 50,7 % 

unik mängd varians och självständighet 42,1 % på P2. Däremot representerar samhörighet endast 

13,2% unik mängd varians på P2. De ostandardiserade beta-koefficienterna ger följande 

regressionsekvation för urvalet: 

(P2) = -0,347 + 0,470 × kompetens + 0,413 × autonomi + 0,145 × samhörighet + felterm 

 

 

Koefficienttabell P2  

Modell Ostandardiserade beta-

koefficienter 

Standardiserade beta-

koefficienter 

t  Signifikans 

(Konstant) -,347  -,554 ,584 

Inci_kompetens_+ ,470 ,507 4,477 ,000** 

Inci_självständig_+ ,413 ,421 3,603 ,001** 

Inci_samhörighet_+ ,145 ,132 1,147 ,260 

Tabell 1.7. Koefficienttabell P2 

*Resultatet är signifikant då α= 0.05 

**Resultatet är signifikant då α = 0.01 

 



 22 

4.5 Korrelationstabeller 

Tabell 1.8. visar samtliga korrelationer mellan variabler som använts i denna studie. Samtliga 

påståenden som berört självupplevd inre motivation i positiv bemärkelse vid fast arvode korrelerar 

signifikant positivt med P1. Detta indikerar att respondenter som anser sig prestera bättre vid fast 

arvode även anser att de upplever en stärkt inre motivation av arvodet. Samma resultat ges för P2. 

Samtliga påståenden som berört självupplevd inre motivation i positiv bemärkelse vid 

provisionsbaserat arvode korrelerar signifikant positivt med P2. Dessutom visar resultatet att samtliga 

indikatorer korrelerar negativt i dess omvända benämning. Exempelvis korrelerar samtliga påståenden 

om att fasta arvoden bidrar till en ökad inre motivation negativt med påståenden som behandlar den 

enskilda fastighetsmäklarens självupplevda prestation vid provisionsbaserat arvode. Det är däremot 

endast den självupplevda självständigheten som korrelerar signifikant negativt på detta sätt (r = -

0,381).  

 

Påståendet om att provisionsbaserat arvode leder till en minskad samhörighet och således en känsla av 

utanförskap korrelerar signifikant positivt med P1 (r = 0,478). Dessutom korrelerar påstående om att 

provisionsbaserade arvoden leder till en minskad känsla av kompetens signifikant positivt med P1 (r = 

0,353). Detta indikerar att respondenter som anser sig prestera bättre vid fast arvode även anser att 

provisionsbaserade arvoden leder till en känsla av utanförskap på arbetet samt en minskad känsla av 

kompetens. Motsättningsvis gäller för de respondenter som anser sig prestera bättre vid ett 

provisionsbaserat arvode att ett fast arvode bidrar till en känsla av utanförskap samt en minskad 

känsla av kompetens, eftersom även dessa samband korrelerar signifikant positivt (r =0,362 samt r = 

0,504). Således finns det signifikanta indikationer om att undanträngningseffekter föreligger. Det 

gäller både för provisionsbaserade arvode såväl som fast arvode. Angående de tillfrågade 

fastighetsmäklarnas preferenser för risk finns ingen signifikant korrelation med P1 eller P2. Däremot 

är korrelationen mellan preferens för risk och prestation oavsett arvode negativ.  
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Korrelationsanalys 

Variabel P1  P2 

Risk -,044 -,156 

Fast_kompetens_+ ,65** -,059 

Fast_självständig_+ ,659** -,381* 

Fast_samhörighet_+ ,532** -,229 

Inci_kompetens_+ -,011 ,681** 

Inci_självständig_+ -,306 ,635** 

Inci_samhörighet_+ -,176 ,425* 

Fast_kompetens_- -,046 ,504** 

Fast_självständig_- ,009 ,195 

Fast_samhörighet_- ,164 ,362* 

Inci_kompetens_- ,353* -,089 

Inci_självständighet_- ,231 ,089 

Inci_samhörighet_- ,478** -,123 

Tabell 1.8. Korrelationer för samtliga indikatorer 

Kod: Påståenden om motivation har ställts i positiv och negativ bemärkelse. Exempelvis innebär “Fast_kompetens_+” att 

påstående ställts om den enskilde fastighetsmäklaren anser sin kompetens öka till följd av ett fast arvode.  

Korrelation mellan P1 och indikatorer för motivation vid provisionsbaserat arvode. 

* Korrelation är signifikant på (0,05) 

**Korrelation är signifikant (0,01) 
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5. Generell diskussion och studiens begränsningar 

5.1 Den beskrivande statistiken 

Studiens stickprov visade flertalet intressanta egenskaper. I genomsnitt säljer de ca 38 objekt årligen 

vilket även innebär att de säljer 25,2% fler objekt än den genomsnittliga fastighetsmäklaren i Sverige. 

Vidare visade stickprovet att 94,1% (32) erhåller en provisionsbaserad lön och 5,9% (2) en fast 

månatlig lön. Det motsvarade ungefär så många som föredrog en provisionsbaserad lön 76,5% (26) 

jämfört med 11,8% (4) som erhöll en fast månatlig lön och 11,8% (4) som angav att de inte hade 

någon preferens. Resultatet kan ha uppkommit till följd av att studiens urval bestod av 

fastighetsmäklare från Stockholm som är Sveriges största stad. Det är troligtvis fler och i genomsnitt 

dyrare fastighetsköp i storstäder än ute på landsbygden. Det kan vara anledningen att respondenterna i 

genomsnitt hade sålt fler objekt än den genomsnittliga fastighetsmäklaren i Sverige och att ungefär 

lika många som erhöll provisionsbaserat arvode även föredrog det eller inte hade någon preferens. En 

provisionsbaserad lön kan antas vara fördelaktig när fastighetsmäklare säljer fler och dyrare objekt. 

Däremot har studier visat att så inte nödvändigtvis är fallet. Fastighetsmäklare säljer i genomsnitt lika 

många objekt oberoende av det arvode de erhåller (Munneke och Yavas, 2001). Å andra sidan kan det 

bero på att respondenterna tror att de kommer sälja fler och dyrare objekt, vilket följaktligen innebär 

att de skulle tjäna mer pengar till följd av ett provisionsbaserat arvode.  

 

I högre utsträckning ansåg respondenterna att de presterade bättre vid ett provisionsbaserat arvode än 

vid ett fast arvode. Av fastighetsmäklarnas egna uppfattning att döma var det en indikation, om än en 

svag sådan, på att konflikter mellan fastighetsmäklare och säljare reduceras till följd av det 

provisionsbaserade arvodet. Wilcoxons rangsumma test användes för att styrka indikationen. Testet 

bekräftade att detta förhållande med statistisk säkerhet gällde, vilket är konsistent med det Jensen och 

Meckling (1976) föreslår för att reducera agent-principal konflikten. I och med att ett 

provisionsbaserat arvode möjliggör ett högre arvode reduceras således agent-principal konflikten hos 

fastighetsmäklarna då fastighetsmäklarna anser sig prestera bättre vid ett provisionsbaserat arvode.  

En tänkbar anledning till varför Munneke och Yavas (2001) inte finner detta resultat är eftersom de 

inte undersöker fastighetsmäklare eller säljares egna uppfattning. Cadsy, Song och Tapon (2007) fann 

i sin studie att ju mer risktagande en individ är desto bättre presterar den vid ett provisionsbaserat 

arvode. En tänkbar anledning till att respondenterna ansåg sig prestera bättre vid provisionsbaserat 

arvode kan härledas från att de även ansåg sig mer risktagande än icke risktagande. 

 

5.2 Validitet och reliabilitetstester 

Ett syfte för denna studie var att anpassa tidigare validerade tillvägagångssätt för att mäta 

självupplevd prestation. Tidigare studier som ämnat mäta självupplevd prestation har gjort det i mer 

generella termer. Exempel på påståenden som använts i sådana studier är ”I consider my performance 
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better than the average employees in the company” (Elamin och Alomaim, 2011, s. 41). Även om 

sådana påståenden förvisso är applicerbara även för fastighetsmäklare har denna studie haft för avsikt 

att använda andra mått för fastighetsmäklares prestation. Det har gjorts med syftet att öka 

innehållsvaliditeten. I och med frågornas anpassning följde begränsningar för studiens 

konstruktionsvaliditet. Följaktligen ansågs det nödvändigt att genomföra tester för att bedöma 

enkätens validitet och reliabilitet. Principal component analys kompletterades med Cronbach’s alpha 

test, vilket innebar att två påståenden för vardera beroende variabel togs bort på grund av 

korsladdningar samt för låg intern konsistens. 

 

Det finns flera tänkbara anledningar till varför korsladdningar för påståendena ”Jag hade spenderat 

mer tid på arbetet till följd av en fast lön” och ”Jag hade spenderat mer tid på arbetet till följd av en 

provisionsbaserad lön” uppstod. En tänkbar anledning till varför korsladdningar uppstod för dessa 

påståenden är att fastighetsmäklare anser sig behöva spendera mycket tid på arbetet, oberoende av 

arvode. Resonemanget är konsistent med Mäklarsamfundets rapport (2013) om att branschen 

karaktäriseras av oregelbundna arbetstider som upplevs vara en osäkerhetsfaktor hos arbetskraften. 

Dessutom är det inte otänkbart att två av samtliga påståenden korsladdade på båda faktorer eftersom 

samtliga påståenden berör prestation som bakomliggande variabel. Den stora skillnaden mellan 

samtliga påståenden är typen av arvode, vilket är en ringa skillnad för två separata faktorer. Icke desto 

mindre genererade kvarvarande påståenden två separata faktorer, trots den ringa skillnaden. 

 

Cronbach’s alpha test för de åtta kvarvarande påståenden ansågs generera en för låg intern konsistens. 

Borttagning av påståendena ” Jag hade sålt objekt snabbare om jag hade en fast lön” samt “Jag hade 

sålt objekt snabbare om jag hade en provisionsbaserad lön” resulterade i ett Cronbach’s alpha som 

var acceptabelt enligt allmän uppfattning (Nunnally, 1978). En tänkbar anledning till varför 

uteslutning av dessa två påståendena genererade ett högre Cronbach’s alpha kan förklaras av att 

tidigare studier inte heller hade funnit någon skillnad i tiden det tar för fastighetsmäklare att sälja ett 

listat objekt. Det kan vara så att fastighetsmäklare själva inte kan bedöma någon skillnad i hur lång tid 

det tar för dem att sälja objekt beroende på vilken ersättning de erhåller. Dessutom har resonemanget 

förts att antalet påståenden eller frågeföremål i enkäter påverkar mått som Cronbach’s alpha. 

Kontentan av dessa diskussioner är att färre påståenden kan innebära lägre värde för Cronbach’s alpha 

(Tavakol och Dennick, 2011). 

 

Testernas utfall gjorde att enkätens utformning ansågs vara tillförlitlig nog för att kunna analyseras. 

Även om enkäten ansågs vara tillförlitlig är den inte utan brister och begränsningar. En pilotstudie 

gjordes i förebyggande syfte att skapa en tillförlitlig enkät. Ett större stickprov hade behövts för att 

kunna genomföra valida analyser av pilotstudien som sannolikt hade tillfört värdefulla insikter i 
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utformandet av den slutgiltiga versionen av enkäten. Därtill hade det varit önskvärt att ha flera 

påståenden som berörde den självupplevda prestationen såväl som den självupplevda inre 

motivationen. Exempelvis skulle fler påståenden som berör den enskilde fastighetsmäklarens 

upplevda kompetens innebära att studien med större tilltro lyckats fånga den åsyftade variabeln. 

Författarna gjorde ett medvetet val att inte ha för många påståenden eftersom svårigheten i att få tag 

på respondenter ansågs vara för stor. Faktumet att endast 34 respondenter i slutändan deltog trots de 

ansträngningar som gjordes för att öka svarsfrekvensen påvisar denna uppfattning. 

 

5.3 Regressioner 

De använda indikatorerna för inre motivation ger en signifikant förklaringsgrad om 53,6% av 

variansen på P1 respektive 66,8% för P2. Det indikerar i enlighet med teorin att de oberoende 

variablerna förklarar de beroende variablerna till en relativt hög utsträckning. Däremot går det att rikta 

kritik mot detta då de två beroende variablerna är delvis konstruerade och delvis icke objektiva 

prestationsmått. Dessutom hade användning av fler indikatorer separerat effekter och således 

genererat mer träffsäkra förklaringsgrader. Ändock tyder ANOVA-analysen på att den sammantagna 

effekten av de oberoende variablerna på den beroende variabeln är signifikant. Även om de tre 

enskilda indikatorerna för inre motivation tillsammans förklarade en stor mängd varians på P1 var 

ingen av dem signifikanta i deras unika varians. Däremot ger detta en indikation på att de är relevanta 

för att förklara en fastighetsmäklares självupplevda prestation vid fast arvode. Gällande P2 var 

däremot indikatorerna kompetens och självständighet signifikanta. Detta innebär att fler anser sig vara 

självständiga och kompetenta vid ett provisionsbaserat arvode. Det är tänkbart att en ökad känsla av 

självständighet infaller vid ett provisionsbaserat arvode då detta tillåter den anställde att ensam 

bestämma i vilken utsträckning denne vill arbeta. I och med att studien endast hade 34 respondenter 

går det inte att uttala sig om fastighetsmäklare generellt.   

 

5.4 Korrelationer 

Korrelationsanalysen visade på flertalet intressanta aspekter. Deci och Ryans (2000a) resonemang om 

att individer upplever incitament olika vilket i förlängningen avgör individens prestation tycks stärkas. 

Indikationer om detta ges genom att respondenter som instämmer med påståenden för P1 även anser 

att de får en förstärkt inre motivation av arvodet. Detsamma gällde för P2 eftersom samtliga 

påståenden som berört självupplevd inre motivation i positiv bemärkelse vid provisionsbaserat arvode 

korrelerade signifikant positivt med P2. Motsättningsvis korrelerade samtliga indikatorer negativt i 

dess omvända benämning. Således korrelerar negativt ställda påståenden om den inre motivation vid 

fast arvode negativt med P2 och negativt ställda påståenden om den inre motivationen vid 

provisionsbaserade arvoden negativt med P1. Resultatet förstärker resonemanget ytterligare.  
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De icke signifikanta korrelationer som fanns mellan självupplevd preferens för risk och de två 

beroende variablerna var negativ. Resultatet är intressant av två skäl. För det första är korrelationen 

mellan risk och P1 något som tidigare studie förutspått. Den negativa korrelationen mellan risk och P2 

är däremot i rak motsats till vad tidigare studie funnit (Cadsby, Song och Tapon, 2007). I och med att 

resultatet inte var signifikant är sambandet inget mer än en föga oväntad indikation som kräver 

substantiell undersökning för att bekräfta. 

 

Vad som är mer intressant av korrelationsanalysen att döma är de statistiskt signifikanta indikationer 

om att undanträngningseffekter föreligger åt båda hållen. Respondenter som ansåg sig prestera bättre 

givet ett fast arvode ansåg även att provisionsbaserade arvoden bidrog till en känsla av utanförskap 

samt minskad kompetens på arbetet. De respondenter som ansåg sig prestera bättre vid 

provisionsbaserade arvoden ansåg även att fasta arvoden bidrog till utanförskap samt en minskad 

känsla av kompetens. Nämnvärt för detta resultat är att det är fastighetsmäklares kompetens och 

samhörighet som tycks undanträngas oberoende av arvode. Fastighetsmäklares autonomi verkar inte 

påverkas av arvodet. Detta skulle kunna innebära att fastighetsmäklare, oberoende av arvode, anser 

sig vara självständiga i sitt arbete. Det är inte helt otänkbart eftersom fastighetsmäklares arbete i hög 

utsträckning är självständigt. Även om dessa resultat inte är generaliserbara är det tydliga indikationer 

om att undanträngningseffekter kan föreligga för provisionsbaserade arvoden såväl som för fasta 

arvoden. Undanträngningseffekter som uppstår till följd av provisionsbaserade arvoden har sedan 

tidigare undersökts och konstaterats föreligga (Frey och Jegen, 2001; Cerasoli, Nicklin och Ford, 

2014).  

 

Till författarnas kännedom har sådana undanträngningseffekter inte rapporterats om beträffande fasta 

arvoden. Fyra tänkbara anledningar för detta kommer till tanke. För det första kan det vara så att 

rapporter om undanträngningseffekter inte diskuterats eftersom tidigare studier inte haft för avsikt att 

belysa eller undersöka sådana effekter. Med undantaget av fastighetsmäklarbranschen är fasta arvoden 

något av praxis, vilket möjligen påverkar intresset att undersöka undanträngningseffekter som uppstår 

till följd av fasta arvoden. För det andra kan urvalet påverka sambandet. Enligt den statistik som 

Mäklarsamfundet (2016) rapporterade är en majoritet av svenska fastighetsmäklare missnöjda med 

den osäkerhet om lönen som provisionsbaserade arvoden innebär. Sådan statistik har dock förts i syfte 

att generalisera resultatet för Sveriges samtliga fastighetsmäklare, medan denna studie endast 

undersökt fastighetsmäklare i Stockholm. Som tidigare diskuterat kan det vara så att fastighetsmäklare 

i storstäder generellt föredrar provisionsbaserade arvoden och således snarare anser ett fast arvode 

som hämmande av deras individuella förmåga. För det tredje är stickprovet för denna undersökning 

inte tillräckligt stor för att kunna generalisera resultatet till samtliga fastighetsmäklare i Stockholm. 

Detta innebär att indikationer om undanträngningseffekter vid fast arvode inte nödvändigtvis råder för 
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samtliga fastighetsmäklare i Stockholm, utan endast för detta stickprov. För det fjärde innebär ett fast 

arvode att fastighetsmäklare tjänar lika mycket oavsett prestation. Därmed finns det inget i 

lönekonstruktionen vid det fasta arvodet som undantränger motivationen. Detta skulle kunna innebära 

att det är en hämmande, snarare än undanträngande effekt av den inre motivationen. Ett sådant 

resonemang anses vara troligast eftersom tidigare studier inte rapporterat om undanträngande effekter 

till följd av ett fast arvode.  

 

Slutligen kan resultatet te sig aningen motsägelsefullt. Å ena sidan indikerar resultatet att 

fastighetsmäklare presterar bättre vid provisionsbaserat arvode, å andra sidan uppstår 

undanträngningseffekter av den inre motivationen. Detta skulle kunna förklaras av att 

fastighetsmäklare presterar bättre på kort sikt till följd av det provisionsbaserade arvodet och bättre på 

lång sikt till följd av det fasta arvodet. I och med att påståenden från enkäten för fastighetsmäklarna 

kan ha berört deras spekulativa förväntningar om ett arvode snarare än deras faktiska självupplevelser 

är det inte helt otänkbart att påståendena har tolkats ur ett kortsiktigt perspektiv. Ett sådant resultat 

skulle vara i linje med tidigare forskning som funnit att agent-principal teori endast är en kortsiktig 

lösning för att öka prestation (Buck et al., 2003; Pepper, Gore och Crossman, 2013). För att bekräfta 

detta resonemang krävs däremot en annan typ av data och metod. 
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6. Slutsats och bidrag för framtida forskning 

Denna studie inleddes med avsikten att besvara hur fastighetsmäklares självupplevda motivation och 

prestation påverkas beroende på vilken typ av ersättning som erhålls. Det sammantagna resonemanget 

utifrån tidigare teoretiska bidrag och det resultat som denna studie bidrar med är att inre motivation 

förklarar självupplevd prestation, oberoende av arvode. Dessutom indikerar resultatet att 

fastighetsmäklare upplever ersättningstyper olika. Det innebär dels att undanträngningseffekter så väl 

som hämmande effekter kan föreligga till följd av olika typer av arvoden, dels att konflikter kan 

uppstå eller reduceras beroende på typ av arvode. Vidare indikerar resultatet att konflikter mellan 

fastighetsmäklare och säljare reduceras till högre utsträckning av provisionsbaserade arvoden. Detta är 

i enlighet med agent-principal teorin.  

 

Det finns flertalet intressanta indikationer som denna studie bidrar med som framtida forskning skulle 

kunna undersöka närmare. För det första kan framtida forskning undersöka närmare de indikationer 

som uppstod om att undanträngningseffekter även föreligger vid fasta arvoden i branscher som är 

starkt sammankopplade med provisionsbaserade arvoden eller andra incitament. Det skulle kunna 

undersökas om detta råder specifikt under kortsiktiga förhållanden. För det andra kan framtida studier 

undersöka vilka faktorer som gör att individer söker sig till sådana branscher. I denna studie gavs en 

indikation om att individuella preferenser för risk inte nödvändigtvis är en av de faktorerna. Slutligen 

erbjuder denna studie ett validerat enkätformulär som kan utvecklas vidare för att användas i mer 

storskaliga undersökningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1.0  

Enkätfrågor i den följd de förekom i den slutgiltiga versionen. Detta är ett utdrag från den nätbaserade 

versionen. 

  

Enkätstudie fastighetsmäklare 

Hej! Vi heter Niclas Jävervall & Adam Malmeby och skriver just nu vår C-uppsats inom 

företagsekonomi på Uppsala Universitet. En majoritet utav svenska fastighetsmäklare har 

provisionsbaserad löner. Vi undersöker er inställning till en provisionsbaserad lön jämfört med fast 

månatlig lön och hur lönesystemet påverkar er arbetsinsats och motivation. Alla svar är helt anonyma 

vad gäller enskilda namn eller byråns namn. Vi ber er därför att vara så uppriktiga i era svar som 

möjligt.  

 

Vi är oerhört tacksamma för er medverkan!  

Med vänlig hälsning, Niclas & Adam.  

 

För frågor, kontakta oss på njavervall@gmail.com alternativt adam.malmeby@gmail.com 

 

Ålder: 

 

Hur många objekt har du sålt de senaste 12 månaderna? 

 

Vilken typ av arvode har du just nu? 

 

Vilken typ av arvode föredrar du? 

 

I vilken utsträckning anser du dig själv vara risktagande som person? 

 

I de nedanstående frågorna ber vi dig svara på hur väl du instämmer med följande påståenden. På de 

frågor som avser ett arvode du inte har på din arbetsplats ber vi dig svara hur du tror att du hade 

känt. Samtliga frågor ska besvaras på skalan 1 (instämmer inte) till 7 (instämmer helt) 

 

Jag hade sålt objekt snabbare om jag hade fast lön (en fast månatlig lön) 

 

Jag hade känt mig styrd i mitt arbete till följd av en provisionsbaserad lön 

 

Jag hade sålt objekt snabbare till följd av en provisionsbaserad lön 

 

Jag hade känt mig självständig i mitt arbete till följd av en provisionsbaserad lön 

 

Jag hade sålt fler objekt om jag hade fast lön (en fast månatlig lön) 

 

En provisionsbaserad lön hade minskat min känsla av kompetens i arbetet 

 

Jag hade sålt fler objekt till följd av en provisionsbaserad lön 
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Min kompetens i arbetet hade stärkts till följd av en provisionsbaserad lön 

 

Jag hade sålt objekt dyrare om jag hade fast lön (en fast månatlig lön) 

 

Jag hade känt att en provisionsbaserad lön bidrar till en känsla av utanförskap på arbetet 

 

Jag hade sålt objekt dyrare till följd av en provisionsbaserad lön 

 

Jag hade fått en känsla av samhörighet till följd av en provisionsbaserad lön 

 

Jag hade samlat, analyserat och kommunicerat fastighetsinformation bättre till följd av en fast lön (en 

fast månatlig lön) 

 

Jag hade känt mig styrd i mitt arbete till följd av en fast lön (en fast månatlig lön) 

 

Jag hade samlat, analyserat och kommunicerat fastighetsinformation bättre till följd av en 

provisionsbaserad lön 

 

Jag hade känt mig självständig i mitt arbete till följd av en fast lön (en fast månatlig lön) 

 

Jag hade spenderat mer tid på arbetet till följd av en fast lön (en fast månatlig lön) 

 

En fast månatlig lön hade minskat min känsla av kompetens på arbetet 

 

Jag hade spenderat mer tid på arbetet till följd av en provisionsbaserad lön 

 

Min kompetens i arbetet hade stärkts av en fast lön (en fast månatlig lön) 

 

Jag hade känt att en fast månatlig lön bidrar till en känsla av utanförskap på arbetet 

 

Jag hade känt att en fast månatlig lön bidrar till en känsla av samhörighet på arbetet 
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Bilaga 1.1  

Frekvenstabeller och cirkeldiagram. Det vänstra av de två cirkeldiagrammen indikerar hur 

fördelningen av de tillfrågade fastighetsmäklarnas arvoden ser ut idag. Det högra cirkeldiagrammet 

indikerar de tillfrågade fastighetsmäklarnas preferenser.  
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