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Summary: The purpose of this essay is to enlighten young female estate agents of 

what possible impediments and opportunities they may run into in their 
line of work. To investigate this we interviewed nine estate agents, five 
females and four males. The investigation showed that there are no large 
impediments or opportunities in the line of work that depends on gender 
or age, instead the majority of the interviewed people believe that the 
estate agents success and setbacks depend on personal qualities. We have 
also performed a minor investigation with 50 randomly chosen people of 
their ideas about estate agents gender and age. The majority of the 
participants expect that the estate agents are a middle-aged man. 

 
Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att upplysa unga kvinnliga fastighetsmäklare 

om eventuella hinder och möjligheter de kan träffa på i deras 
yrkessituation.  För att undersöka detta intervjuade vi nio 
yrkesverksamma fastighetsmäklare, fem kvinnor och fyra män. Studien 
visar att det inte finns några väsentliga hinder och möjligheter i yrket som 
är beroende av fastighetsmäklarens kön och ålder. Majoriteten av 
intervjupersonerna anser istället att en fastighetsmäklares framgångar och 
motgångar är kopplat till dennas personliga egenskaper. Vi har även 
genomfört en liten undersökning där vi frågade 50 slumpvis valda 
personer vad de hade för bild av en fastighetsmäklares kön och ålder. 
Majoriteten av de utfrågade personerna förväntade sig att 
fastighetsmäklaren var en man i medelåldern.  
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Summary 
 
The branch of estate agents is undergoing a shift in generation and the share of women estate 
agents is increasing. Earlier this branch was dominated by men but today slightly less than 37 
% of the registries estate agents are women. One cause to the increasing part of women 
assume to be the high admission points to the estate education and that women generally have 
better grades from the upper secondary school than men. We experience that the society sees 
a difference between men and women, young and old which we believe is significant in this 
branch. During our education at the university we have heard statements that clients may have 
a problem with young estate agents, maybe particularly with young female agents because 
some people have opinions about their assumed lack of technological knowledge.  

The purpose of this essay is to enlighten young female estate agents of what possible 
impediments and opportunities they may run into in their line of work. By casting the light on 
this, our hope is that the female estate agents will be prepared when facing different situations 
in their professional life. To investigate we carried out nine qualitative interviews with estate 
agents from five different firms in Gävle, five with females and four with males. We have 
also performed a minor investigation about people’s ideas about estate agents gender and age. 
We asked 50 randomly chosen people in the streets of Gävle, 25 females and 25 males. 

In the theory section we have primarily used literature and articles. We have written theory 
about feminine and masculine behaviour and also about services marketing with alignment 
against the moment of truth, service quality and expectations. We choose these theories 
because they support our empirical work and our arguments.   

In the problem section we question what probable impediments and opportunities there are for 
young female estate agents in their work with clients. Our qualitative investigation showed 
that there are some impediments for a young female estate agent, for example they get 
questioned about her knowledge more often than men do. The investigation also showed that 
there are no large impediments or opportunities in the line of work that depends on gender or 
age. We have also observed that the interviewed men see more impediments for young estate 
agents then the interviewed women do. The majority of the interviewed persons agree to the 
fact that they believe that the roles of the estate agents are more influenced by personal 
qualities then by gender and age. 

The study of people’s ideas about estate agents gender and age showed that the most common 
answer given by the participants was that an estate agent is a middle-aged man. Since the 
answers differed a lot and there were relatively few participants, the result of this study is 
uncertain. 
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Sammanfattning  

Fastighetsbranschen genomgår ett generationsskifte och i samband med detta ökar andelen 
kvinnliga fastighetsmäklare. Denna bransch som tidigare varit mansdominerande håller på att 
genomgå en förändring och i dagsläget är knappt 37 % av de registrerade fastighetsmäklarna 
kvinnor. Den ökande andelen kvinnor antas bero på den höga intagspoäng på 
fastighetsmäklarutbildningarna och att kvinnorna generellt sett har bättre betyg från den 
gymnasiala utbildningen än män. 1 Vi upplever att samhället generellt ser skillnad på kvinna, 
man, ung och gammal, vilket vi tror kan vara av betydelse i detta yrke. Under vår utbildning 
på Högskolan har vi hört påståenden om att kunder kan ha svårt att lita på unga 
fastighetsmäklare och kanske speciellt på kvinnor då det finns föreställningar om att dessa har 
bristande teknisk kunskap. 

Syftet med denna uppsats är att upplysa unga kvinnliga fastighetsmäklare om vilka eventuella 
hinder och möjligheter de kan träffa på i sin yrkessituation. Genom att uppmärksamma detta 
är vår förhoppning att de kvinnliga fastighetsmäklarna ska vara förberedda inför olika 
sannolika situationer i yrkeslivet. För att undersöka detta genomförde vi nio kvalitativa 
intervjuer med fastighetsmäklare från fem olika företag i Gävle. Av dessa nio intervjupersoner 
är fem kvinnor och fyra män. Vi har även utfört en liten undersökning om människors 
föreställningar angående en fastighetsmäklares kön och ålder. Vi frågade 50 slumpvis utvalda 
personer i Gävle centrum, varav 25 kvinnor och 25 män. 

I teoriavsnittet har vi framförallt använt oss av litteratur och artiklar. Vi har skrivit teori om 
kvinnligt och manligt samt tjänstemarknadsföring med inriktning på sanningens ögonblick, 
tjänstekvalitet och förväntningar. Vi valde dessa teorier för att de stödjer vår empiri och våra 
resonemang. 

Vi har valt att bearbeta det empiriska materialet och redovisa det i en text med fyra olika 
teman. Detta för att läsaren lättare ska kunna se skillnader mellan de olika intervjupersonernas 
åsikter. Vår undersökning om föreställningar angående en fastighetsmäklares ålder och kön 
redovisar vi i diagram som är indelade utifrån intervjupersonernas kön och ålder. 

I problemformulering frågade vi oss vilka sannolika hinder och möjligheter det finns med att 
vara ung, kvinnlig fastighetsmäklare i arbetet gentemot kunden. Vår kvalitativa undersökning 
visade att det finns vissa svårigheter med att vara ung kvinnlig fastighetsmäklare, exempelvis 
ifrågasätts de unga kvinnliga fastighetsmäklarnas kunskap. Studien visar dock att det inte 
finns några stora hinder eller möjligheter i yrket som beror på kön och ålder. Vi har även 
observerat att de män vi intervjuat ser fler hinder för unga kvinnliga fastighetsmäklare än vad 
de kvinnliga intervjupersonerna upplever. Majoriteten av de intervjuade anser att 
fastighetsmäklarrollen påverkas mer av personliga egenskaper än av kön och ålder.  

Undersökningen om människors föreställningar angående en fastighetsmäklares ålder och kön 
visade att större andelen av de utfrågade föreställde sig en man i medelåldern. Då de utfrågade 
var relativt få till antalet och deras svar varierade är undersökningens resultat osäkert.

                                                 
1 Wörmann, C, 2005, Artikeln ”Yngre kvinnor och äldre män”, sida 11 och 20. 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet redogör vi för ämnets bakgrund och vad som gör det speciellt intressant 
idag, vi redovisar även vår problemformulering och vårt syfte. Detta för att ge läsaren en 
övergripande inblick i ämnet och förståelse för utgångspunkten i vår uppsats. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagsläget omsätter fastighetsmäklarbranschen cirka 6,1 miljarder kronor om året. Det råder 
hård konkurrens mellan fastighetsmäklarna på marknaden, fler utbildas och de registrerade 
fastighetsmäklarna är för tillfället cirka 5800. Andelen registrerade fastighetsmäklare har ökat 
med 1000 stycken sedan år 2003.2 Allt fler anlitar fastighetsmäklare vid försäljning av sin 
bostad, trots detta är det hård konkurrens om vem som ska få möjligheten att förmedla 
objekten. 
 
Bostäder och fastighetsmäklare är något som berör de flesta människorna under deras livstid. 
Förr hade ofta fastighetens byggnadstekniska egenskaper stor betydelse vid valet av en bostad 
medan det idag handlar lika mycket om hemkänslan. En bostadsaffär väcker många känslor 
hos människan, det är en stor affär delvis på grund av det känslomässiga engagemanget och 
delvis då det ofta rör sig om ett stort ekonomiskt värde. Detta påverkar fastighetsmäklarna på 
så sätt att de som ska sälja eller köpa en bostad lägger stor vikt vid valet av fastighetsmäklare 
då de vill ha någon de kan lita på. 
 
Samhället ser skillnad på kvinnor och män, unga och gamla och detta tror vi kan ha betydelse 
för fastighetsmäklare. Kan det exempelvis vara så att en kvinna behöver överträffa kundens 
förväntningar angående hennes tekniska kompetens för att de ska acceptera henne medan en 
man förutsätts kunna detta? Vi har fått höra påståenden om att säljare och köpare har svårt för 
att förlita sig på unga fastighetsmäklare då de är rädda att de inte besitter tillräckligt med 
kunskap, stämmer detta? 
 
Under vår tid på Högskolan i Gävle har vi hört både positiva och negativa resonemang 
angående att arbeta som ung fastighetsmäklare. Vi tycker att det skulle vara nyttigt och 
intressant att uppmärksamma detta och förhoppningsvis till och med få förslag på hur vi kan 
agera för att klara oss i denna hårda bransch. Knappt 37 % av de 5798 registrerade 
fastighetsmäklarna är kvinnor dvs. 2138 stycken3.  Enligt Zaar4 har antalet kvinnor i 
fastighetsmäklarbranschen fördubblats det senaste decenniet. Christina skriver i sin artikel 
”Allt fler kvinnliga mäklare” att ”Framtidens fastighetsmäklare är en högskoleutbildad kvinna 
som arbetar i ett kedjeanknutet företag5”.  
 
Generationsskifte sker inom de flesta branscher vid ett eller flera tillfällen. Det som gör 
fastighetsmäklarbranschens generationsskifte speciellt är att andelen kvinnor i branschen 
växer. Detta beror på att många äldre män arbetar som fastighetsmäklare och flera av dessa 
närmar sig sin pensionering samtidigt som de nya fastighetsmäklarna till stor del består av 
unga kvinnor. Den växande andelen kvinnor som utbildar sig till fastighetsmäklare antas bero 

                                                 
2 Oden, N, 061118, "Lysande tider för landets fastighetsmäklare", DN, TT.  
3 Tidskiften ”Fastighetsmäklaren”, artikel ”Kvinnan bakom ny mäklarroll”, Nr 2, 2007, sida. 13 
4 Zaar, C, 2005-11-18  "Allt fler kvinnliga mäklare", DN. TT  
5 Ibid.  
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på den höga intagspoängen på fastighetsmäklarutbildningarna och att kvinnorna generellt sett 
har bättre betyg från den gymnasiala utbildningen än män. 6 Detta leder till att 
fastighetsmäklarkårens sammansättning kommer ändras. Vi anser att dessa nämnda faktorer 
bidrar till att ämnet har ett aktualitetsvärde.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Under vår utbildning har vi flera gånger hört att det är svårt att vara ung i 
fastighetsmäklarbranschen. Påståendet grundar sig i att bostadsaffären är av stor betydelse för 
säljaren vilket gör att denna önskar sig en erfaren och kunnig fastighetsmäklare. Dessa 
egenskaper tror säljaren ofta att någon äldre person besitter, trots detta är det många unga som 
väljer att utbilda sig till fastighetsmäklare. Att avgränsa detta problem till att enbart omfatta 
unga kvinnliga fastighetsmäklare är för oss särskilt intressant.  
 
Ovan förda problemdiskussion leder uppsatsen vidare till följande frågeställningar. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
Huvudfråga: 

• Vilka sannolika hinder och möjligheter finns det med att vara ung, kvinnlig 
fastighetsmäklare i arbetet gentemot kunden? 

 
Delfrågor: 

• Vilka hinder och möjligheter i relation till kunden har äldre manliga fastighetsmäklare 
observerat angående unga kvinnliga fastighetsmäklare? 

• Vilka hinder och möjligheter har unga kvinnliga fastighetsmäklare stött på i sin 
yrkesroll gentemot deras kunder? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att upplysa unga kvinnliga fastighetsmäklare om vilka eventuella 
hinder och möjligheter de kan träffa på i sin yrkessituation. Genom att uppmärksamma detta 
är vår förhoppning att de kvinnliga fastighetsmäklarna ska vara förberedda inför olika 
sannolika situationer i yrkeslivet.  
 
Om läsaren inte befinner sig i denna situation tror vi ändå att denna uppsats kan vara av 
intresse för många andra i fastighetsmäklarbranschen då de troligtvis kommer att arbeta eller 
konkurrera med en ung kvinnlig fastighetsmäklare. 
 

                                                 
6 Wörmann, C, Artikeln ”Yngre kvinnor och äldre män”, 2005, sida 11 och 20.  
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1.5 Avgränsning 
 
I denna uppsats har vi enbart intervjuat fastighetsmäklare i Gävle stad vilket leder till att 
undersökningens resultat inte kan generaliseras.  
 
Inför genomförandet av uppsatsen valde vi mellan tre olika problemområden: ung, 
nyutexaminerad och kvinnlig fastighetsmäklare. Vår studie omfattar unga kvinnliga 
fastighetsmäklare då vi anser att detta område är mycket intressant. Vi valde bort problemen 
vid nyanställning som fastighetsmäklare eftersom detta inte alltid är uppenbart för kunden då 
fastighetsmäklaren kan ge intryck av att vara erfaren. Däremot kan inte kön och ålder döljas. 
Vår förhoppning med den vinkling vi valt är att ge ett bidrag till branschen.  
 
Uppsatsen är avgränsad till att endast omfatta fastighetsmäklarens arbete mot kund och inte 
andra aktörer inom verksamhetsområdet. 
 
 

2 Metod 
 
Nedan beskriver vi hur vi praktiskt har gått tillväga med vår uppsats. Vi redogör även för vår 
kunskapsteoretiska ståndpunkt, genomförandet av våra intervjuer samt för vår förförståelse 
till ämnet. 
 

2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att skriva vår uppsats tillsammans, detta på grund av att vi kan bolla idéer med 
varandra och stötta varandra när uppsatsskrivandet är tungt. Vi har arbetat tillsammans under 
hela vår studietid vilket leder till att vi samarbetar bra och har samma mål med arbetet. Till en 
början hade vi vissa svårigheter med att finna ett relevant problem för vår uppsats, vi ville 
skriva något om fastigheter eventuellt med inriktning mot fastighetsförmedling. Vi sökte 
bland gamla uppsatser på Högskolan i Gävle och genomförde sökningar på Internet. Idén om 
att skriva något ur vårt perspektiv som vi kan ha nytta av i framtiden växte trots allt fram 
ganska fort, därav denna problemformulering. 
 
Därefter genomförde vi en sökning efter relevant litteratur på Gävle Stadsbibliotek. I olika 
databaser fann vi en del användbara tidningsartiklar, på Mäklarsamfundets hemsida har vi 
hittat statistik och en rapport av intresse. På Högskolan i Gävles bibliotek har vi hittat 
mängder av böcker om kvinnligt och manligt och tjänstemarknadsföring, som vi valde att 
bygga vår teori på. Sökord vi har använt oss av: fastighetsmäklare, genus, kön, ung, karriär, 
kvinna, man, beteende, beteendevetenskap, psykologi, tjänstemarknadsföring, sanningens 
ögonblick, kvalitet, metod, intervju, kvalitativ.   
 
Relativt tidigt utformade vi frågor till våra planerade intervjuer, detta för att skapa en ram för 
vårt arbete och försöka ringa in vad vi ville studera. Kort därefter valde vi att personligen gå 
runt till de olika fastighetsförmedlingskontoren för att boka tid för intervjuer, detta istället för 
att ringa. Vår förhoppning var att detta första möte skulle ge en bra kontakt som ledde till att 
intervjupersonerna hade lättare att öppna sig vid intervjutillfället då de skulle känna igen oss 
och förhoppningsvis vara mer avslappnade. Intervjupersonerna fick även valmöjligheten att ta 
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del av intervjufrågorna i förväg för att bekanta sig med frågorna och vara förberedda. De 
flesta valde dock att inte ta del av materialet.  
 
Innan vi gjorde dessa besök studerade vi företagens hemsidor och utsåg intervjupersoner med 
lämplig ålder och kön för vår studie. Utifrån detta urval besökte vi fem 
fastighetsmäklarkontor i Gävle och fick tid för intervju på samtliga kontor. Vi blev positivt 
överraskade av det engagemang vi blev bemötta av. På fyra av dessa fem företag fick vi 
intervjuer med de personer vi önskade. På det femte företaget fick vi kämpa för att få till stånd 
någon intervju, tillslut fick vi en intervjutid på detta företag.  Vår ambition var att intervjua 
fem unga kvinnor i trettioårsåldern och fem äldre män i femtioårsåldern på olika 
fastighetsmäklarbyråer i Gävle. Ambitionen gick tyvärr inte att uppfylla då vi intervjuat alla 
de äldre manliga fastighetsmäklarna i Gävle, som var villiga att ställa upp. Trots detta anser vi 
att vårt material är tillräckligt brett för att analyseras.   
 
Inför genomförandet av intervjuerna använde vi Annika Lantz bok Intervjumetodik7 för att 
förbereda oss inför de kommande situationerna. Därefter genomförde vi nio kvalitativa 
intervjuer med yrkesverksamma fastighetsmäklare för att ta del av deras reflektioner och 
observationer angående vårt problemområde. Vi har intervjuat fyra yngre kvinnor i 
trettioårsåldern, fyra äldre män samt en kvinna i sextioårsåldern. Genom intervjuerna har vi 
tagit del av männens observationer angående hinder och möjligheter för unga kvinnliga 
fastighetsmäklare. Med kvinnornas hjälp har vi studerat vilka möjligheter och hinder de har 
stött på i sin yrkesroll. Då andelen unga kvinnor i branschen ökar och andelen äldre män 
minskar har vi gjort urvalet av intervjupersoner med detta i åtanke.  
 
För att skapa en trivsam miljö vid intervjutillfället inledde vi med att berätta om ämnet vi 
skriver om. För att allt skulle flyta på och för att intervjupersonerna inte skulle bli 
distraherade var vi väl förberedda inför intervjutillfällena med frågor och bandspelare. Vi 
valde att använda oss av bandspelare för att dels kunna lägga större fokus på intervjun med 
plats för följdfrågor, dels för att kunna återge intervjun så detaljerat som möjligt och genom 
detta skapa trovärdighet. En kvinnlig fastighetsmäklare ville inte bli inspelad därför förde vi 
anteckningar vi vid detta tillfälle.  
 
De nio intervjuerna varierade i längd mellan cirka 20 och 60 minuter och vi försökte att hålla 
intervjun mer som ett samtal. Kort efter intervjuerna lyssnade vi av bandet och återgav 
intervjun ordagrant i pappersform, detta för att få med alla detaljer. Detta arbete tog ungefär 1 
½ timme per intervju.  
 
Redovisningen av intervjusvaren delas in efter teman där vi delar upp svaren på de kvinnliga 
och manliga fastighetsmäklarna. Svaren skiljer sig mellan de olika könen, därför tror vi att 
denna uppställning skapar tydlighet. Genom denna uppställning blir det även lättare för 
läsaren att jämföra de olika fastighetsmäklarnas åsikter. Eventuellt kan detta leda till att vi 
lägger in våra egna värderingar i svaren och tolkar texten ur vår synvinkel, därför har vi valt 
att bifoga intervjusvaren ordagrant. I denna bilaga, nummer tre, redovisar vi inte svaren på de 
bakgrundsfrågor vi ställt till intervjupersonerna, vi har även redigerat tilltalsnamn och 
företagsnamn för att bevara de intervjuades anonymitet. Vår förhoppning är att anonymiteten 
ledde till att de intervjuade öppnade sig och blev ärligare i sina resonemang.  
 

                                                 
7 Lantz, A, 1993, Intervjumetodik, Studentlitteratur 
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Tre av de intervjuade fastighetsmäklarna talade om kunders förväntningar vilket gjorde att vi 
bestämde oss för att genomföra en undersökning med slumpvis valda personer för att studera 
deras uppfattning om fastighetsmäklares kön och ålder då. Vi frågade 50 personer, varav 25 
kvinnor och 25 män i centrala Gävle under två förmiddagar. Frågan vi ställde löd:  
– Om vi säger ordet fastighetsmäklare, vad tänker du dig att den personen har för ålder och 
kön då? 
Då svaren från respondenterna varierar och urvalet inte är speciellt stort är vi medvetna om 
osäkerheten i undersökningen. Vi anser trots allt att undersökningen ger ett bidrag i vårt 
resonemang och har valt att redovisa denna.  
 
Redovisningen av undersökningen sker med hjälp av diagram där vi gör uppdelningar utifrån 
respondenternas ålder och kön. Detta för att skapa tydlighet och för att läsaren enkelt ska 
kunna jämföra svaren mellan olika svarsgrupper.  
 
Under arbetet med studiens analys och slutsats har vi tillsammans diskuterat, vridit och vänt 
på de resonemang som framkommit, detta för att försöka göra en uttömmande och trovärdig 
analys. 
 

2.2. Vår kunskapsteoretiska ståndpunkt 
 
Positivism och hermeneutik är två ytterligheter över hur forskaren ser på objektivitet, 
subjektivitet, hur sann kunskap nås och hur tillvaron bör beaktas. Vi kommer att genomföra 
vår uppsats med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet. Hermeneutiken är en 
forskningsmetod där tolkningen har stor betydelse. Inom hermeneutiken tror de inte att den 
absoluta sanningen finns utan istället används tolkningen som forskningsmetod. Inom detta 
kunskapsteoretiska synsätt läggs stor vikt på forskarens förförståelse och fördomar. Denna 
kunskap blir forskarens utgångspunkt vid tolkningen av ett fenomen. 8 Inom hermeneutiken är 
det främsta kvalitetskriteriet att skapa trovärdighet vilket kan göras genom att vara öppen 
gentemot läsaren med sin förförståelse och den tolkning som görs. Forskaren ska även 
ifrågasätta sina tolkningar och slutsatser för att kunna presentera den rimligaste tolkningen.9 
 
Vi anser att vi inte kan sätta vår förförståelse och våra erfarenheter åt sidan. Utifrån detta har 
vi ställt vissa frågor och tolkat de svar vi fått vid intervjuerna. Under våra tre år som 
fastighetsmäklarstudenter har vi flera gånger hört att det kan vara svårt att vara ung i denna 
bransch. En föreläsare påtalade bland annat att kvinnor ofta får många frågor om fastigheten 
och måste visa vad hon kan innan kunden får förtroende för henne. Vid genomförandet av 
våra praktiker har vi fått höra att kvinnor behöver visa mer kunskap om fastighetens tekniska 
egenskaper och att vi är väldigt unga. Ett exempel på detta är då en av oss presenterades som 
den nya blivande fastighetsmäklaren och en av spekulanterna ironiskt utryckte: ”Det känns ju 
tryggt.” Vi tror att den manliga spekulanten i femtiofemårsåldern vid tillfället hade 
praktikantens ålder i åtanke. Detta är några orsaker till varför vi har en uppfattning om att det 
finns vissa hinder med att vara ung kvinnlig fastighetsmäklare. Vi är dock medvetna om detta 
och har försökt att vara öppna för att skapa en trovärdig uppsats. 
 

                                                 
8 Molander, J, 2003, Vetenskapsteoretiska grunder – historia och begrepp, Studentlitteratur, sida 166-172. 
9 Starrin, B & Svensson, P-G, 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, sida 88. 



 
 

 10 

2.3 Kvalitativa intervjuer 
 
Det finns många olika tillvägagångssätt för att tillägna sig kunskap, däribland kvalitativ och 
kvantitativ metod. En forskning som är kvantitativ innebär att det genomförs mätningar vid 
datainsamlingen samt statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ forskning 
inriktar sig istället på data i form av till exempel intervjuer och tolkande analyser. 10  
 
Underlaget eller datan för en kvalitativ analys är beskrivande men författarna går dessutom 
steget längre i den kvalitativa undersökningen och söker efter olika sammanhang som finns i 
det dolda. På grund av detta är analysen i viktig del i en kvalitativ undersökning, i denna del 
reflekterar författarna om det som beskrivits.11   
 
Ett grundläggande krav för intervjuer är att data ska spegla källan. Intervjuarens syfte är att 
fånga intervjupersonens uppfattning och upplevelser. För att lyckas med detta på ett bra sätt 
bör intervjuaren skapa en trivsam miljö och ett bra samspel mellan sig själv och 
intervjupersonen, för att denne ska komma till sin rätt. Intervjuaren bör även ha möjlighet att 
ställa relevanta frågor för att sedan kunna analysera och bearbeta informationen. 12  
 
Det finns många olika sätt att strukturera en intervju och vi valde att genomföra riktade öppna 
intervjuer. Detta innebär att vi som intervjuare söker kunskap om ett förutbestämt 
sammanhang. Intervjun bör utgå från en huvudfråga, som i vårt fall var: ”Vilka sannolika 
hinder och möjligheter finns det med att vara ung, kvinnlig fastighetsmäklare i arbetet 
gentemot kunden?” Den förutbestämda huvudfråga klarläggs sedan med frågeområden där 
intervjupersonen fördjupar sig inom det intervjuaren anser vara betydelsefullt. Genomförs fler 
intervjuer inom samma område kommer resultaten troligtvis inte vara detsamma då det är 
olika människor som intervjuas. Dessutom har troligtvis de som intervjuar olika förförståelse 
vilket bland annat leder till olika tolkningar. En människas uppfattning och upplevelser ändras 
över tiden vilket bidrar till ett annorlunda utfall vid intervjuer som genom genomförs vid olika 
tillfällen. Delvis olika resultat kan vara en fördel då det breddar förförståelsen av ämnet.13  
 

2.4 Trovärdighet 
  
Enligt Ely14 är det viktigt att forskningsprocessen utförs på ett korrekt sätt inom den 
kvalitativa forskningen, till exempel hur fakta samlas in och analyseras, hur de egna 
slutsatserna kontrolleras och hur resultaten förmedlas. När ett resultat ska förmedlas genom en 
text är det av stor betydelse att det i största möjliga utsträckning stämmer överens med 
intervjupersonens upplevelse.15 I vår text där vi återger intervjupersonernas svar har vi valt att 
använda oss av citat för att skapa trovärdighet. Vi har även lagt till intervjutexten som en 
bilaga för att läsaren ska kunna se intervjupersonernas exakta svar, vilket även innebär att 
läsaren kan tolka svaren själv utifrån sin egen förförståelse, utan att påverkas av vår tolkning.  
 

                                                 
10 Patel, R & Davidsson, B, 2003, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, sida 14. 
11 Lantz, A, 1993, Intervjumetodik, Studentlitteratur, sida 72. 
12 Ibid. sida 14. 
13 Ibid. sida 21. 
14 Ely, M, 1993, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar, Studentlitteratur, sida 104-105. 
15 Ely, M, 1993, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar, Studentlitteratur, sida 104-105. 
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Svensson och Starrin16 skriver att vid prövning av reliabiliteten i den kvalitativa forskningen 
ställs frågan om det finns ett ”konstant objekt”. Identiska frågor kan vara reliabla även om 
svaren kan skilja sig från varandra. Till exempel kan intervjupersonens olika sinnestillstånd 
påverka de svar som anges vid olika tillfällen.17 Vi har studerat ett ämne som bland annat 
påverkas av samhällets kontinuerliga förändring, detta i sin tur kan innebära att 
intervjupersonerna skulle svara annorlunda om studien genomfördes på nytt i framtiden. 
 
En kvalitativ studies giltighet är beroende av hur väl helhetens mening har bevarats. Ofta 
grundas kvalitativa analyser på ett mindre antal intervjuer vilket leder till att analysens 
giltighet och resultatets generaliserbarhet inte kan diskuteras utifrån samma infallsvinklar som 
till exempel vid ett representativt stickprov från en population.18  
 
 

                                                 
16 Starrin, B & Svensson, P-G, 1996, Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, sida 210. 
17 Starrin, B & Svensson, P-G, 1996, Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, sida 210. 
18 Lantz, A, 1993, Intervjumetodik, Studentlitteratur, sida. 72 
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3 Teori 
 
Att arbeta som fastighetsmäklare handlar till stor del om att marknadsföra sig själv, sitt 
företag och tjänsten som ska levereras. En fastighetsmäklares vardag består till stor del av 
personliga möten med kunder och potentiella kunder där den upplevda tjänstekvaliteten 
bedöms. Detta är ett par anledningar till att vi anser det vara viktigt att ta upp valda teorier 
kring tjänstemarknadsföring. En tjänst är till för att tillgodose kundens behov och infria 
dennes förväntningar. Det finns många olika definitioner av tjänstebegreppet men det mest 
centrala är att tjänsten består av olika aktiviteter som var för sig, eller tillsammans, skapar 
ett mervärde för kunden19. Nedan redogör vi för; sanningens ögonblick, kundens 
förväntningar samt tjänstekvalitet. Vi diskuterar även teorier kring kvinnligt och manligt 
beteende. 
 

3.1 Kvinnligt och Manligt  
 
I framtiden kommer, som vi nämnt ovan, fler kvinnor att arbeta som fastighetsmäklare. Idag 
är majoriteten av de yngsta och nyutexaminerade fastighetsmäklarna kvinnor. I artikeln 
”Kvinnan bakom ny mäklarroll”20 i Mäklarsamfundets branschtidning: ”Fastighetsmäklaren” 
betonas att branschen tidigare varit mansdominerad men att yrket är könsneutralt, vilket leder 
till att kvinnor och män har samma förutsättningar. Vidare sägs att kvinnorna inte är mindre 
lämpade i yrkesrollen utan kanske till och med har en fördel gentemot männen då bostaden 
står för mjuka värden. Fastighetens byggtekniska egenskaper har idag inte lika stor betydelse 
som den upplevelse och känsla som väcks. Sommaren 2006 gjorde Svensk 
Fastighetsförmedling en undersökning som visar att Sveriges befolkning generellt har en 
positivare bild av kvinnliga fastighetsmäklare än av manliga.21 
 
 
3.1.1 Skillnader 
 
Janet Shibley Hyde psykologiprofessor i USA kan ses som en av världens främsta experter på 
könsskillnader. Shibley Hyde har kombinerat alla resultat från studier av könsskillnader i 
engelskspråkiga länder, därav anser flera forskare att hennes studie bör vara pålitligare än de 
flesta liknande studier som genomförts. Genom denna undersökning har Shibley Hyde 
konstaterat att skillnaden mellan män och kvinnor inte existerar, eller är oerhört liten. 
Exempel på de små skillnader som finns mellan könen är fysisk aktivitet och fysisk 
aggressivitet således inget som har påverkan på fastighetsmäklartjänsten. Shibley Hydes 
resultat kan dock vara svårt att applicera just på Sverige då hon själv säger att skillnader i 
kulturer har mycket större betydelse än skillnader i kön. 22 
 
Allan och Barbara Peace hävdar i sin bok ”Samma art olika världar – Om manligt och 
kvinnligt beteende” att det finns många forskningar som visar att män och kvinnor är olika. 
Författarna anser att skillnaderna mellan könen bortförklarades under 1900-talet och då 
forskare betonade att skillnaderna berodde på sociala faktorer exempelvis uppfostran. 
Däremot säger författarna att det idag finns det biologiska bevis för att våra hormoner och 

                                                 
19 Echeverri, P & Edvardsson, B, 2002,  Marknadsföring i tjänsteekonomin, sida 104. 
20 Tidskiften ”Fastighetsmäklaren”, artikel ”Kvinnan bakom ny mäklarroll”, Nr 2, 2007, sida. 13.  
21 Tidskiften ”Fastighetsmäklaren”, artikel ”Nya krav på konservativ bransch”, Nr 2, 2007, sida. 16  
22 www.dn.se 
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hjärnor utgör den största skillnaden mellan könen.23 Dessa författare har gått igenom mängder 
med forskning som bland annat psykologer, neurologer och biologer utfört och finner starka 
bevis för att männen och kvinnornas hjärnor är olika.24 
 
Även Moir och Jessell25 anser att kvinnor och män har olika beteenden på grund av att deras 
hjärnor är olika, detta påstår de efter att ha studerat ett flertal forskningar inom ämnet. Redan 
vid födseln finns det skillnader i kvinnor och mäns hjärnstruktur vilket leder till att de under 
hela livet utvecklas åt olika håll. De biologiska egenskaperna vi föds med kommer senare i 
livet att förstärkas av sociala attityder som kommer leda till skillnader i kvinnor och mäns 
ambitioner, värderingar och beteenden. 26 
 
Amundsdotter och Gillberg27 skriver att många forskningar gjorts om könsskillnader och 
nästan lika många svar erhållits. Idag anser författarna att vi inte vet om dessa skillnader är 
medfödda eller inte, eller om dem överhuvudtaget finns. I medier framställs kvinnan som den 
omvårdande av naturen medan mannen framställs som den målinriktade. Kanske är det genom 
detta som det typiskt manliga respektive kvinnliga skapas? Skillnaderna mellan könen kan då 
vara resultatet av en social konstruktion.28  
 
Om en liten flicka leker med dockor och i samband med detta visas uppskattning och får 
leenden från omgivningen, så är det enligt behaviorismen troligt att den lilla flickan senare 
leker mer med dockor. Om den flickan istället skulle sysselsätta sig med typiskt pojkaktiga 
leksaker och då ignoreras av omgivningen eller blir retad så kommer hon troligtvis tappa 
intresset för dessa. Detta gör att det ”kvinnliga” beteendet troligtvis förstärks. Inom 
behaviorismen tror de att människornas beteende kan vara en del av en social konstruktion. 29 
Margaret Mead anser att kultur har en betydande inverkan på könstillhörighetens innebörd i 
olika grupper. Kulturen är inte den enda bestämmande faktorn men den bidrar till ett kraftigt 
anpassningsintryck. 30  
 
De största könsskillnaderna finns i det område som kallas ”spatial förmåga”. Denna förmåga 
handlar om att kunna föreställa sig olika föremål och deras form, position, proportion med 
mera. Enligt all forskning är männen överlägsna på detta område i jämförelse med kvinnor. 
Detta leder till att män generellt sätt är bättre på kartläsning, matematik samt att de har bättre 
hand- och ögonkoordination som exempelvis krävs för bollsporter. Kvinnans hjärna däremot 
svara med större känslighet på de sinnesintryck hon bemöter, hon är bättre på att ta emot olika 
typer av information och har lättare för att sammanställda denna för att senare kunna relatera 
till informationen. 31  
 
De flesta av de ovan uppräknade egenskaperna har enligt oss ingen betydelse i 
fastighetsmäklaryrket, vi anser dock att kvinnan kan ha en fördel om hon är bättre på att ta 
emot information och därefter relatera till denna då mycket information och beskrivningar 

                                                 
23 Pease, A & Pease, B, 1999, Samma art olika världar – Om kvinnligt och manligt beteende, B. Wahlströms, 
sida 21. 
24 Ibid. sida 22. 
25 Moir, A & Jessell, D, 1989, BrainSex – Tänker du manligt eller kvinnligt, Utvecklingsbiblioteket, sida 17. 
26 Ibid. sida 62. 
27 Amundsdotter, E & Gillberg, M, 2005, Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok, Bilda Förlag, sida 50. 
28 Ibid. 
29 Stainton Rogers, W & Stainton Rogers, R, 2002, Genuspsykologi, Studentlitteratur, sida 62.  
30 Ibid. sida 59. 
31 Moir, A & Jessell, D, 1989, BrainSex – Tänker du manligt eller kvinnligt, Utvecklingsbiblioteket, sida 24-25. 
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efterfrågas i yrket. Vi tror även att fastighetsmäklaryrket kan passa bra för kvinnor om det är 
så att de generellt är mer intresserade av människor.  
 
I de flesta fall anser vi att människan har en bild av typiskt kvinnligt respektive typiskt 
manligt beteende, även om det finns eller inte finns några skillnader mellan könen. Dessa 
egenskaper påverkar definitivt förväntningarna på respektive fastighetsmäklare. Kanske finns 
det förväntningar som säger att kvinnan är mjukare eller att mannen är en bättre säljare, dessa 
förväntningar kommer då påverkar vad kunden sedan ansåg om fastighetsmäklaren. 
 
 
3.1.2 Verbalförmåga 
 
Ett flertal forskare påstår att det finns en skillnad i verbalförmåga mellan könen, till exempel 
drog Shaywitz slutsatsen att ”Våra data ger tydliga belägg för en könsskillnad i hjärnans 
funktionella språkorganisation […] Vi har påvisat anmärkningsvärda skillnader […] mellan 
normala män och kvinnor”. 32 Vi anser att detta har betydelse i fastighetsmäklarbranschen och 
påverkar relationen mellan fastighetsmäklare och kund.  
 
Redan i småbarnsålder skiljer sig pojkars och flickors beteende från varandra. Pojkar är 
utforskande och bättre på visuella uppgifter medan flickor är försiktigare och bättre på verbala 
uppgifter. En treårig flicka har ungefär dubbelt så stort ordförråd som en jämngammal 
pojke33.  Forskning på John-Hopkins Universitetet i Baltimore visar att kvinnorna generellt i 
vuxenålder fortfarande har bättre verbal förmåga än män, vilket enligt en undersökning beror 
på att kvinnan har fler koncentrerade celler i hjärnbalken som styr den verbala förmågan.34 
Kvinnorna har även talcentra i både vänster och höger hjärnhalva tillskillnad från männens 
som enbart har talcentrat i vänster hjärnhalva35.  Shibley Hides36 resultat från ovan om att inga 
skillnader finns omfattar även verbalförmåga och kommunikation där hon anser att inga 
skillnader finns.  
 
Generellt samtalar kvinnor ofta för att utveckla en relation eller för att umgås. De lindar gärna 
in sitt budskap, lyssnar och söker bekräftelse på sin åsikt. Männen förmedlar information via 
samtalet eller försöker att inta en position samtidigt som de oftare har ett rakare sätt att 
kommunicera och har ett behov av att ge korta och tydliga svar. 37 Resonemanget 
överrensstämmer även med Peases teorier. Dessa författare anser att männens meningar är 
kortare än kvinnas och att det är lätt att förstå vad mannen menar och vill ha ut av 
konversationen. Kvinnorna däremot kan tala om flera saker samtidigt och kan mitt i en 
mening byta till ett annat ämne vilket kan vara frustrerande för den man som talar med 
kvinnan. 38  
 

                                                 
32 Stainton Rogers, W & Stainton Rogers, R, 2002, Genuspsykologi, Studentlitteratur, sida 41, rad 34-37.  
33 Pease, A & Pease, B, 1999, Samma art olika världar – Om kvinnligt och manligt beteende, B. Wahlströms, 
sida 78. 
34 Morris, D, 1998, Det motsatta könet, B. Wahlströms Bokförlag AB, sida 36.  
35 Pease, A & Pease, B, 1999, Samma art olika världar – Om kvinnligt och manligt beteende, B. Wahlströms, 
sida 81. 
36 www.dn.se 
37 Dolck – Lagrell, Y & Josefson, Y, 1995, Jämt och Sånt –Ett inspirations- och studiemedel om  
jämställdhetsfrågor, Sista ordet AB, sida 19-20. 
38 Pease, A & Pease, B, 1999, Samma art olika världar – Om kvinnligt och manligt beteende, B. Wahlströms, 
sida 88. 
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När män samtalar är det vanligt att de enbart avbryter varandra när de konkurrerar eller är 
aggressiva, kvinnor däremot är vana vid att avbryta och gör de ofta när de kommunicerar med 
andra kvinnor. Kvinnan gör detta för att känna sig betydelsefull och visa omsorg men när hon 
samtalar med en man är det viktigt att inte avbryta honom eftersom att han inte hör vad hon 
säger när han talar och dessutom anser han att avbrottet är oartigt.39 Vi anser att en kvinnlig 
fastighetsmäklare bör tänka på detta då hon har kontakt med manliga kunder för att deras 
relation ska fungera på bästa möjliga sätt.  
 
Vi funderar över om det finns skillnader i den verbala förmågan mellan könen? Kan detta vara 
en fördel för kvinnan som hon kan dra nytta av, kanske har hon lättare att prata med kunder 
eller så är hon bättre på att förmedla en känsla via ord i en objektsbeskrivning. Skillnaderna 
torde även påverka relationen mellan kund och fastighetsmäklare. Kanske förstår respektive 
kön varandra bättre vilket leder till att exempelvis en manlig säljare föredrar en manlig 
fastighetsmäklare? Vi tror att en nackdel för kvinnliga fastighetsmäklare kan vara att mannen 
snabbare kommer till avslut vid exempelvis ett intag medan kvinnan lyssnar för mycket på 
kunden och delvis anammar en roll som psykolog.  
 
 
3.1.3 Känslor och arbete  
 
Den kanadensiska forskaren Witleson säger att centrum för männens känslor finns i höger 
hjärnhalva avskilt från andra funktioner i hjärnan, därför kan män föra diskussioner om 
allvarliga ämnen utan att bli känslosamma. Kvinnornas känslor är lokaliserade till båda 
hjärnhalvorna och fungerar på så vis samtidigt som andra hjärnfunktioner, detta leder till att 
kvinnan har lättare att bli känslosam i dessa diskussioner.40  
 
Funktionerna i en kvinnas hjärna gör att hon lägger större vikt och betydelse vid personliga 
och mänskliga aspekter i livet. Redan vid spädbarnsålder är kvinnan mer intresserad av 
människor. Kvinnor är bättre på att kommunicera med kroppsspråk och är generellt sätt 
trevligare mot människor som hon inte tycker om. Hon förstår även bättre än män vad 
människor menar trots att de inte säger något.41   
 
I alla tider har män värderat sig själva genom arbete och framgång medan kvinnor gör det 
genom deras relationer. Kvinnan har alltid varit den omvårdande som ska föra tillväxten 
vidare medan mannen har varit jägaren som ska lösa problem. Den forskning som gjordes om 
värderingar på 1990-talet visar att 70-80 % av de medverkande männen anser att deras arbete 
är den viktigaste delen i deras liv medan lika många kvinnor säger att familjen är viktigast för 
dem. 42 
 
I arbetslivet föredrar kvinnor uppgifter och yrken som är socialt och personligt 
tillfredställande medan männen är mer intresserade av saker och makt.43 Författarna Moir och 
Jessell anser att samhället inte bör förvånas över den uppdelning som finns i arbetslivet då det 
alltid funnits en sådan arbetsfördelning. Mannen är generellt motiverad, tävlingsinriktad, 

                                                 
39 Ibid. sida 91. 
40 Ibid. sida 128. 
41 Moir, A & Jessell, D, 1989, BrainSex – Tänker du manligt eller kvinnligt, Utvecklingsbiblioteket, sida 109. 
42 Pease, A & Pease, B, 1999, Samma art olika världar – Om kvinnligt och manligt beteende, B. Wahlströms, 
sida 129. 
43 Moir, A & Jessell, D, 1989, BrainSex – Tänker du manligt eller kvinnligt, Utvecklingsbiblioteket 
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målmedveten och risktagande i arbetslivet medan kvinnan inriktar sig på livets personliga 
sidor, mycket handlar om kvinnans egen identitet och hennes relationer till andra.44 Moir och 
Jessell skriver att kvinnor och män bidrar med olika färdigheter i arbetslivet vilka kan 
kompletteras med varandra och på grund av detta bör dessa talanger kombineras45.  
 
När kvinnor ska fatta beslut blir processen mer komplicerad än då män gör detta. Kvinnan har 
tillgång till mer information och hennes styrka och svaghet är att hon uppfattar mänskliga 
dimensioner i exempelvis ett affärsbeslut. Hon är känsligare för personliga och moraliska 
aspekter. Kvinnan ser helt enkelt än större bild än mannen.46 Männen är mer analytiska och 
tar ut det viktigaste bland alla detaljer. Detta kan leda till att männen är bättre på att fatta ett 
beslut eller lösa ett problem medan kvinnan bättre förstår problemet.  
 
Det pågående generationsskiftet kan leda till att fastighetsmäklarbranschen i framtiden 
förändras. I artikeln ”Nya krav på konservativ bransch”47 säger tre personer, en utredare för 
Mäklarsamfundet, en rekryteringsansvarig och en VD, bägge från välkända mäklarkedjor att 
de unga medarbetarna oberoende av kön förväntar sig att yrket ska gå att kombinera med 
familjeliv och fritid vilket i framtiden leder till att arbetsgivarna måste anpassa sig till detta. 
Alla tre är överens om att variation gällande kön och ålder är bra, dels för att få balans på 
arbetsplatsen men även för att kunna tilltala alla tänkbara kundkategorier.  
 

3.2 Kundernas förväntningar 
 
Kunden förväntar sig alltid något angående tjänsten som denna betalar för, i detta fall 
fastighetsmäklartjänsten. Förväntningarna beror bland annat på kundens behov, önskemål, 
företagets rykte, kundens tidigare erfarenheter av företaget och företagets marknadsföring.48 
Väldigt ofta påverkar kundens förväntningar vad denna senare anser om kvalitén på den tjänst 
företaget levererar. Förväntningarna fungerar då som en slags jämförelsenorm gentemot 
upplevelsen. 49 
 
På fastighetmäklarföretagen i Gävle uppfattar vi att könsuppdelningen är relativt jämn, vilket 
eventuellt leder till att företagens kunder inte har några förväntningar på fastighetsmäklarens 
kön innan parterna möts. Fastighetsmäklaryrket har dock varit synnerligen mansdominerat 
vilket kan leda till att många äldre kunder förväntar sig att möta en manlig fastighetsmäklare. 
Hur kundernas förväntningar ser ut angående kön är givetvis omöjligt att spekulera kring men 
räknar kunden med att möta en äldre man och en yngre kvinna dyker upp, har hon enligt oss 
förhållandevis mycket att bevisa innan kundens förtroende är vunnet.  
 
Gapmodellen används för studera och analysera orsakerna till kvalitetsproblem i företag. I 
modellen belyses fem kvalitetsgap som alla påverkar den kundupplevda kvalitén på den 
aktuella tjänsten. I gap ett fokuseras på skillnaden mellan ledningens uppfattning angående 
kundens förväntningar och kundens egna förväntningar. Detta kan leda till att ledningen inte 
förstår hur tjänsten ska utformas. Gap två innebär att företagets kvalitetsspecifikationer och 
ledningens uppfattningar av kundernas förväntningar inte överensstämmer. I Gap tre uppfylls 

                                                 
44 Ibid. sida 168-169. 
45 Ibid. sida 174. 
46 Ibid. sida 178. 
47 Tidskiften ”Fastighetsmäklaren”, artikel ”Nya krav på konservativ bransch”, Nr 2, 2007, sida. 16 
48 Echeverri, P & Edvardsson, B, 2002, Marknadsföring i Tjänsteekonomin, Studentlitteratur, sida 148.   
49 Ibid. sida 170.   
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inte kvalitesspecifikationerna under tjänsteleveransen. Gap fyra är skillnaden mellan det som 
utlovas i marknadsföringen och det som levereras. Det sista gapet i modellen är en funktion 
av de fyra föregående gapen, gapet avser skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänst. 
Detta gap kan vara positivt eller negativt. Är gapet negativt blir resultatet exempelvis dålig 
word-of-mouth, negativ inverkan på företagets image och förlorade kunder vilket leder till 
förlorade affärer.50  
 
De externa faktorerna ”word-of-mouth” och företagets marknadsföring har betydelse för 
utvecklingen av förväntningarna. Detta leder till att företagen kan påverka vad kunderna 
väntar sig51. Vi anser att det i detta fall handlar om att marknadsföra fastighetsmäklaren som 
en ung kvinna för att kunderna inte enbart ska se fastighetsmäklaren som en äldre man. Detta 
kan göras genom olika typer av reklam exempelvis på företagets hemsidor men även med 
hjälp av affischer och tv-reklam.  
 
Vi tror att även ”word-of-mouth” har stor betydelse i fastighetsmäklarbranschen, familjer 
rekommenderar varandra om duktiga fastighetsmäklare och är familjen som anlitat 
fastighetsmäklaren nöjd med dennas arbete blir fastighetsmäklaren ofta anlitad av samma 
familj igen vid nya försäljningar. Därför är det otroligt viktigt att fastighetsmäklaren tar hand 
om sina kunder och vårdar alla sina relationer, denna vet aldrig vem som blir nästa kund. 
Enligt Echeverri och Edvardsson52 förstärker kunder det som upplevts som negativt då de 
berättar för andra om tjänsteupplevelsen. Är en kund missnöjd måste företaget ta tillvara på 
kundens erfarenheter. Undersökningar visar att kunder som är nöjda med ett företags 
klagomålshantering blir trognare än om den levererade tjänsten varit korrekt från början. 
Nöjda kunder kommer att föra vidare positiva budskap om företaget och fastighetsmäklaren.53  
 
Vi anser att oavsett om fastighetsmäklaren är kvinna eller man, ung eller gammal så måste 
denna vara lyhörd och hela tiden föra en dialog med kunden för att förstå dennas behov och 
kunna utveckla en tjänst som kunden blir nöjd med. Så länge kundens förväntningar 
överträffas har inte fastighetsmäklarens kön någon som helst betydelse. Detta resonemang 
förutsätter givetvis att fastighetsmäklaren trots sin ålder och kön får möjligheten att komma ut 
till kunden på exempelvis ett intag vilket inte är en självklarhet. 
 

                                                 
50 Grönroos, C, 1990, Service Management, ISL förlag, sida 62-70. 
51 Ibid. s. 63 
52 Echeverri, P, & Edvardsson, B, 2002, Marknadsföring i Tjänsteekonomin, Studentlitteratur, sida. 148. 
53 Ibid. sida. 483, 
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3.3 Sanningens Ögonblick 
 
Vi har valt att fokusera på människorna i tjänsteprocessen. Ziethaml och Bitner har en 
relevant motivering till människans viktiga funktion i kundmötet:  
 

• ”They are the service. 
• They are the organisation in the customer´s eyes. 
• They are the brand 
• They are the marketers.” 54 

 
Ett tjänstemöte kan vara ett möte mellan två människor eller ett möte mellan kund och de 
fysisk/tekniska resurser som krävs för att skapa tjänsten, till exempel en bankautomat. I yrket 
som fastighetsmäklare handlar det till stor del om personmötet vilket har gjort att vi valt att 
inrikta oss på detta.55 Vi kallar detta möte för Sanningens ögonblick vilket kommer från en av 
Hemingways romaner och beskriver det laddade mötet mellan tjur och tjurfäktare, ett felsteg 
från den senare av dem kan orsaka en katastrof. 56 I Sanningens Ögonblick riktas fokus mot 
det specifika och avgörande i mötet mellan kund och tjänsteleverantör. Ögonblicket inträffar 
när fastighetsmäklaren och kunden har kontakt.  Här ska fokusering ske på samspelet mellan 
de bägge medverkande parterna, mötet kommer att ge ett intryck som senare påverkar 
kvalitetsupplevelsen. Vi tror att mötets utveckling beror på fastighetsmäklarens kunskap och 
motivation samt kundens förväntningar. Vad kunden senare anser om mötet kommer ha stor 
betydelse för hur denna uppfattar kvaliteten på den levererade tjänsten.57  
 
Enligt oss bör den unga kvinnliga fastighetsmäklaren vara mer påläst inför ett intag för att 
bevisa sin kunskap och klara sig i konkurrensen mot betydligt mer erfarna konkurrenter. Då 
det i vissa fall kan vara en nackdel att vara ung och kvinnlig så vore det positivt att ge intryck 
av att vara säker och erfaren. Detta kan göras genom att vara propert klädd och vältalig. Vid 
mötet med kunden, oavsett om denna är en spekulant eller säljare, handlar det för 
fastighetsmäklaren om att vinna dennes förtroende. Genom att vara kompetent och kunnig 
finns det mycket att vinna, den unga kvinnan är angelägen att arbeta och utföra ett bra arbete 
samtidigt som hon har en färsk högskoleutbildning i ryggen vilket leder till flera 
konkurrensfördelar för henne. 
 

3.4 Tjänstekvalitet 
 
”… kvalitet är som skönhet - den finns i betraktarens öga”. 58 Detta citat påpekar hur viktig 
kundens roll är i sammanhanget och att kvalitet är något subjektivt. Det är viktigt att komma 
ihåg att kvaliteten i en tjänst ligger i kundens totalupplevelse. 59  
 
Kvaliteten hos en tjänst handlar till stor del om kundens bedömning och upplevelse. ”Det är 
inte när kundernas förväntningar på kvaliteten hos tjänsten och på relationen till 
                                                 
54 Zeithaml, V.A & Bitner, M.J, Services Marketing – Integrating costumer focus across the firm, 3rd edition, 
McGraw Hill Higher Education, sida 318, rad 10-13. 
55 Edvardsson, B, 1996, Kvalitet och tjänsteutveckling, Studentlitteratur, sida 67.  
56 Echeverri, P & Edvardsson, B, 2002, Marknadsföring i Tjänsteekonomin, Studentlitteratur, sida 81.  
57 Ibid.  
58 Ibid. sida 294, rad 1-2. 
59 Ibid. sida 294. 
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tjänsteproducenten infrias som kvalitetsuppfattningar förändras utan vid de tillfällen då 
förväntningarna inte infrias eller när de överträffas.” 60 Vi undrar vad det finns för 
förväntningar på oss unga kvinnliga fastighetsmäklare? Vår förutfattade mening är att 
kunderna till viss del har låga förväntningar på oss eftersom vi är unga, kanske även speciellt 
för att vi är kvinnor. Frågan är om detta kommer att utgöra ett hinder för oss i vår yrkesroll 
eller leder det i bästa fall till att vi kan överträffa deras förväntningar? Vad tror vi att det är för 
faktorer som påverkar kvaliteten i fastighetsmäklartjänsten? 
 
Det har genomförts många studier i olika branscher som har kartlagt vilka faktorer som har 
betydelse för den upplevda kvaliteten av en tjänst. Studierna har gett olika resultat och vi har 
valt att skriva om de faktorer vi anser kan vara av vikt för yrkesverksamma 
fastighetsmäklare.61 
 

• Kundens uppfattning om tjänsteföretagets personal är ofta av stor betydelse för den 
upplevda tjänstekvaliteten. Personalen är en påtaglig del i tjänsteprocessen som 
kunden har lätt att värdera vilket gör att personalens förmåga och villighet att hjälpa 
kunden är central. 62 Vi tror att en ung fastighetsmäklare inte har svar på allt kunden 
frågar om och i en sådan situation kan det då vara bra att visa villigheten att söka ett 
svar på frågan. Detta leder förhoppningsvis till att kunden upplever engagemanget och 
känner sig nöjd. Då personalen är en påtaglig del i tjänsteprocessen anser Parasuraman 
m.fl. 63, liksom vi, att personalens klädsel och fysiska egenskaper har betydelse i mötet 
med kunden. Vi tror att kundens uppfattning är en kritiskt punkt då relationen med 
kunden, som bygger på dennes uppfattning, utgör själva grunden av 
fastighetsmäklarens arbete. Dålig uppfattning hos kunderna ger dålig utsikt för en 
fungerande relation, och utan en fungerande relation så minskar chansen att 
fastighetsmäklaren får uppgiften att förmedla kundens försäljning.  

 
• Parasuraman m.fl. och Grönroos påpekar att det är viktigt för kunden att känna 

pålitlighet och förtroende för att uppleva god kvalitet. Även dessa faktorer, liksom 
uppfattningen av personalen, påverkas av personalens kompetens och villighet att 
leverera en tjänst. Det handlar om att infria kundens förväntningar och leverera det 
man kommit överens om.64 Vi tror att det kan vara extra viktigt att inge förtroende när 
man arbetar med tjänster eftersom dessa är abstrakta till skillnad från en produkt som 
man kan ta på och undersöka innan man köper den. I arbetet som fastighetsmäklare 
handlar det inte bara om att lyckas få förtroende utan det måste ske fort för att få in 
uppdraget. Dessa faktorer kan ses som en utmaning då fastighetsmäklaren bara kan 
försöka läsa av marknaden och erbjuda vad denne tror sig kunna leverera. Arbetet med 
försäljningen kan påverkas starkt av marknaden som helt kan svänga vilket kan leda 
till att processen inte fortskrider som planerat. Som ung kvinnlig fastighetsmäklare 
tror vi att det kan hjälpa till att få förtroende genom att anta en säker men ödmjuk 
attityd, vara propert klädd och vältalig. 

 

                                                 
60 Ibid. sida 292, rad 31-34. 
61 Arnerup, B & Edvardsson, B, 1992, Marknadsföring av tjänster, Studentlitteratur, sida 54. 
62 Ibid.  
63 Edvardsson, B, 1996, Kvalitet och tjänsteutveckling, Studentlitteratur, sida 138. 
64 Arnerup, B & Edvardsson, B, 1992, Marknadsföring av tjänster, Studentlitteratur, sida 54. 
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• Att visa intresse för kunden i form av personlig uppmärksamhet och empati ger en 
känsla av kvalitet. 65 Grönroos66 anser att personalens beteende och attityder bidrar till 
att kunden upplever att personalen bryr sig om dem och är intresserade av att lösa just 
deras problem. I fastighetsmäklarnas fall tror vi att sådant agerande kan resultera i att 
säljaren känner sig speciell och att försäljningen av just dennes hus har extra stor 
betydelse. Detta i sin tur leder förhoppningsvis till att kunden känner sig tryggare och 
får större förtroende för fastighetsmäklaren. 

 
• Hantering av kritiska händelser och kundklagomål är viktigt då kundens attityd 

gentemot fastighetsmäklaren i denna situation kan förändras mycket, antingen positivt 
eller negativt. Kunden har inte levererats en tjänst av den kvalitet som denne förväntat 
sig, det är då viktigt för fastighetsmäklaren att visa upp sina färdigheter, liksom 
villigheten, att lösa problemet. Detta kan resultera i att fastighetsmäklaren stärker 
relationen till kunden samt sitt eget varumärke. 67 Vi torr att om fastighetsmäklaren 
inte lyckas hantera den kritiska situationen kan det spridas via ”word-of-mouth”, 
vilket är negativt eftersom fastighetsmäklaryrket handlar mycket om 
rekommendationer mellan personer.  

 
 

                                                 
65 Ibid. 
66 Edvardsson, B, 1996, Kvalitet och tjänsteutveckling, Studentlitteratur, sida 138. 
67 Arnerup, B & Edvardsson, B, 1992, Marknadsföring av tjänster, Studentlitteratur, sida 54. 
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt redogör vi för de nio intervjuer vi har genomfört med fastighetsmäklare från 
fem olika företag i Gävle. Vi har intervjuat fyra män och fem kvinnor för att studera om de 
upplever eller har observerat några hinder eller möjligheter för en ung kvinnlig 
fastighetsmäklare. Vi redovisar även vår korta undersökning som vi genomfört med 50 
slumpvis valda personer i Gävle detta för att utreda deras bild av en fastighetsmäklares ålder 
och kön. 
 

4.1 Intervjuer med manliga fastighetsmäklare 
 
Vi har intervjuat fyra äldre manliga fastighetsmäklare från olika kontor i Gävle och deras 
medelålder är 49 år. Utbildningen intervjupersonerna genomgått skiljer sig från varandra. En 
av männen gick fastighetsmäklarutbildning på Högskolan som då var ett år, en annan är 
utbildad jurist och en har endast ekonomisk gymnasieutbildning. När en av intervjupersonerna 
började studera fanns det inte utbildning på Högskolan, istället studerade han två år på distans 
genom en organisation. Utöver utbildningen var han även tvungen att ha två till tre års 
yrkeserfarenhet för att bli auktoriserad fastighetsmäklare. I genomsnitt har de manliga 
intervjupersonerna varit verksamma fastighetsmäklare i 20 år. 
 
 
4.1.1 Fastighetsmäklarbranschens pågående generatio nsskiftet  
 
Samtliga manliga fastighetsmäklare har märkt av det generationsskifte som branschen 
genomgår. De märker av förändringen genom att medelåldern på studenterna är låg när det 
hålls föreläsningar på högskolan, likaså när ”Mäklardagen” äger rum på Högskolan. Det är 
många unga som rekryteras inom branschen vilket gör att de även märkt av den låga åldern 
vid de så kallade ”kick-off” träffarna. När Mäklare 2 började arbeta var det väldigt få 
kvinnliga fastighetsmäklare, idag däremot är det exempelvis två snart tre kvinnor av sex 
fastighetsmäklare på hans kontor. Det har alltså skett en stor förändring. Även Mäklare 4 
upplevde att yrket var mansdominerat när han startade sin karriär år 1977. Vid nyanställning 
sökte Mäklare 3 en manlig kollega, för att det skulle bli jämställt på kontoret, men det gick 
inte att få tag på. De män som utbildar sig verkar vilja jobba i Stockholm, dessutom upplever 
han det som att det är fler kvinnor som utbildar sig inom yrket för tillfället. Han nämner det vi 
skriver om i bakgrunden, att den höga intagspoängen på Högskolan kan vara en av orsakerna 
till att det är fler kvinnor som utbildas till fastighetsmäklare. Detta för att de generellt sett 
antas ha högre betyg från gymnasieutbildningen. 
 
Förr var urvalet av potentiella fastighetsmäklare alla medan det idag endast är de som utbildat 
sig på Högskolan. Mäklare 1 menar att detta är en av de bidragande orsakerna till 
generationsskiftet då de som är 30- 40 år och har fast tjänst troligtvis inte säger upp sig för att 
utbilda sig. Han anser att branschen är konservativ och tror inte att den påverkas i någon 
större utsträckning av generationsskiftet. Han menar att det är ett mellanmans jobb, det är 
inget som påverkas av åldern. 
 
Enligt Mäklare 1 kan det vara negativt för branschen att de yngre som tar sig in på marknaden 
och i vissa fall saknar förståelse för att det är ett säljyrke. De väljer inte alltid detta yrke för att 
de har de egenskaper som är lämpliga för en säljare. Detta leder till att företagen får investera 
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mycket resurser i att ge de unga den säljutbildning som behövs. När Mäklare 1 var ung 
anställde företagen de som ansågs passa som fastighetsmäklare, vilket inte är genomförbart 
idag i samma utsträckning då det krävs utbildning. Han påpekar att. ”… det är svårare att göra 
en säljare av en person som inte är säljare i grund och botten, än att lära en som aldrig har läst 
ekonomi beskattning.”  
 
Mäklare 2 tror att användningen av tekniken ökar i samband med att de kommer in yngre 
personer i branschen, vilket är både positivt och negativt. Han menar att tekniken inte 
nödvändigtvis bidrar till en ökad försäljning då han själv sålt ungefär lika mycket under hela 
sin tid som fastighetsmäklare. Tekniken kan istället bidra till en känsla av att ständigt vara 
jagad. Till exempel hade han i ett tidigare skede av hans karriär inte mobiltelefon och kunde 
ta en paus i bilen på väg till ett intag. Idag utnyttjas tiden i bilen till att ta emot samtal. Detta 
anser han ger en negativ stress som i värsta fall leder till utbrändhet. 
Mäklare 3 anser att generationsskiftet bidrar till att branschen hänger med i tiden. 
Utvecklingen sker fort i samhället vilket han har sett under de år han arbetat. Till exempel har 
det utvecklats marknadsföringsmässigt, befolkningens medvetenhet och rörlighet. Han tror att 
samhällsutvecklingen leder till att även denna konservativa bransch tvingas utvecklas, vilket 
är positivt.  
 
Mäklare 4 tror att generationsskiftet bidrar till att branschen får nytt syre i form av nya 
människor, nya idéer, teknik och liknande. Dessa faktorer är något som är bra för alla 
branscher, enligt honom. Däremot tror han inte att antalet kvinnor kommer influera branschen 
i någon stor utsträckning då han istället tror att egenskaperna hos en person påverkar mer. 
Samtliga manliga intervjupersoner anser att synen på den unga kvinnliga fastighetsmäklaren 
har förändrats över tiden. De tror att den största bidragande faktorn till en ökad acceptans är 
att det är mycket vanligare med unga kvinnliga fastighetsmäklare nu än förr. I dagens 
samhälle har fler personer stött på det och inser att en kvinnlig fastighetsmäklare kan utföra 
ett lika bra jobb som en manlig fastighetsmäklare. Mäklare 4 anser att världen fungerar så att 
minoriteter har svårt att hävda sig, vilket också kvinnorna troligtvis fick uppleva när de var en 
minoritet inom denna bransch. Mäklare 1 anser att det är en förändring i hela samhället inte 
endast inom mäklar yrket. ”Till exempel för 30 år sedan när Agda 75 gick till hälsocentralen 
så skrek hon förmodligen rakt ut om det var en invandrare som kom ut som en läkare. Idag är 
det ingen som höjer på ögonbrynen om det är en läkare som är invandrare.”   Mäklare 2 tror 
att det framöver inte kommer vara någon skillnad på om det är en kvinnlig eller manlig 
fastighetsmäklare då det kommer vara så vanligt.  
 
Samtliga manliga intervjupersoner anser att yrket som fastighetsmäklare passar lika bra för 
både kvinnor och män. Det är en stor kundgrupp med olika behov som ska tillfredsställas, 
vilket kräver olika fastighetsmäklare. En person kan inte passa alla kunder. De anser att 
personlighet, social kompetens, förmågan att kunna skapa förtroende och hålla löften har 
större betydelse än kön och ålder. ”Det finns bara en sak konkurrenterna inte kan erbjuda och 
det är din egen personlighet.”    
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4.1.2 Hinder och möjligheter för en ung kvinnlig fa stighetsmäklare 
 
Mäklare 1,2 och 3 upplever att det finns vissa hinder för unga, kvinnliga fastighetsmäklare 
framförallt på villasidan där medelåldern på uppdragsgivarna är hög. Mäklare 2 och 3 tror att 
detta inte har med könet att göra utan att det är åldern som har betydelse och avsaknaden av 
livserfarenhet. Det är en stor ekonomisk affär och Mäklare 2 upplever att kunden ibland 
tycker det känns tryggare att anlita någon med lång erfarenhet. Mäklare 1 tror att den äldre 
generationen har en gammal bild av fastighetsmäklare som var vanlig innan 
generationsskiftet. Han målar upp den gamla bilden av fastighetsmäklare som en ”…person 
strax över medellängd, strax över medelvikt, i 55 årsålder och tunnhårig”.   Detta gör att en 
ung, och kanske speciellt en kvinnlig, fastighetsmäklare hamnar på minus och får bevisa sin 
kunskap. Mäklare 1 upplever att frågorna, ”Hur länge har du jobbat här?” och ”Har du 
erfarenhet av det här?”, ställs oftare till kvinnorna på företaget. De vill indirekt ha referenser. 
Det stötte även han på som unge kille i 23 års ålder, men förmodligen inte i lika hög 
utsträckning som tjejerna. Den moderna bilden av en fastighetsmäklare är enligt Mäklare 1 
”kille i 25-30 årsålder med bakåtslickat hår, italiensk kostym och en lite lätt nonchalant 
tuggande stil.” När en uppdragsgivare har denna moderna bild av en fastighetsmäklare tror 
han att det istället skapas en möjlighet för en tjej att lättare överträffa kundens förväntningar. 
Med tanke på den negativa bild media har målat upp av fastighetsmäklare så tror Mäklare 1 
att även detta leder till att det blir lättare för en kvinna att överträffa förväntningarna. 
Mäklare 3 har beslutsprocessen i åtanke när han ser till de möjligheter som finns för en ung 
kvinnlig fastighetsmäklare. I den äldre generationen var det ofta männen som beslutade, i den 
yngre generationen däremot är det ofta kvinnan som bestämmer vilket typ av boende de ska 
ha. I dessa fall kan det vara positivt att vara kvinnlig mäklare då det kan bli lättare att prata 
med de kvinnliga spekulanterna och visa förståelse. 
 
Mäklare 4 har ingen erfarenhet av att det förekommer några hinder eller möjligheter som är 
speciella för en ung kvinnlig fastighetsmäklare. Han tror att det är egenskaperna hos en person 
som har betydelse, det är viktigt att vara ödmjuk och respektfull mot kunderna. Han tror att 
kvinnorna har ett mjukare arbetssätt, till skillnad från killar som arbetar mer med fakta. 
Däremot kan han inte säga om detta är en för- eller nackdel. 
 
Mäklare 1 och 2 anser att äldre män har vissa fördelar jämfört med unga kvinnor. Mäklare 1 
anser att det inte finns en mall på hur en mäklare bör vara för att gå hem hos hela 
kundgruppen. Han tror däremot att de äldre männen uppfyller bilden av en fastighetsmäklare 
hos en större del av kundgruppen, vilket kan bidra till att de har ett försprång gentemot de 
kvinnliga fastighetsmäklarna.  
 
Mäklare 2 ser ett hinder i att kvinnan föder barn. Vid nyrekrytering tror han att en potentiell 
arbetsgivare väljer en ung man före en ung kvinna om de är likvärdiga. Detta för att inte vara i 
behov av att anställa en vikarie under mammaledigheten och undvika krav på deltidsarbete. 
Det har förekommit diskussion om att lagstifta föräldraledigheten, så att båda ska vara hemma 
lika mycket, vilket kan leda till att nackdelen med barnafödandet försvinner. 
Enligt Mäklare 1 finns det nackdelar för alla i yrket, till exempel om fastighetsmäklaren är 
ung och ger ett osäkert intryck, då kan det vara svårt att skapa ett förtroende hos 
uppdragsgivaren. Likaså om du är gammal och ger ett trött intryck, vilket kan leda till att 
kunden får en känsla av att fastighetsmäklaren inte bryr sig tillräckligt.  
Mäklare 2 ser möjligheter med att vara ung kvinna i detta yrke, till exempel är det som köper 
sin första bostad i den åldern. I de fallen är det positivt att tala samma språk. Han anser att det 
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är viktigt med en jämn fördelning mellan kön och ålder på kontoret då det är positivt 
gentemot kunder och på arbetsplatsen.  
 
Under den tid Mäklare 3 varit verksam har han fått en uppfattning om att kvinnor är bättre 
lyssnare än män. Han har arbetat tillsammans med många äldre män som anser att de aldrig 
har fel. Till exempel om kunden har en annan uppfattning är det den som har fel. Att kvinnor 
är bra lyssnare ser han som både positivt och negativt. Han anser att det är positivt då en 
fastighetsmäklare kommer långt genom att vara lyhörd för behov och agera ödmjukt. Risken 
är att det blir negativt då vissa anpassar sig helt, lägger sig platt och har svårt att stå på sig. I 
övrigt ser han inga speciella fördelar eller nackdelar beroende på kön och ålder, det beror till 
stor del på kundens behov och önskemål. Däremot märker han en skillnad beroende på hur 
länge han varit verksam, han har ett mer naturligt förhållningssätt till kunderna nu än i början 
av sin karriär. 
 
Enligt Mäklare 4 är det positivt att vara ung för att personen ifråga troligtvis är extra driftig, 
samtidigt är det positivt att vara äldre och ha erfarenhet. Han anser att det är svårt att göra den 
här jämförelsen och om fastighetsmäklaren är professionell och gör ett bra jobb så har det 
ingen betydelse om det är en man eller kvinna. Det är inte ett yrke där det krävs muskler för 
att gräva upp sten utan det handlar om att vara uthållig, envis och ha tålamod på andra sätt.  
 
 
4.1.3 Kundernas förväntningar  
 
3 av de 4 intervjupersonerna tror inte att kunderna generellt har speciella förväntningar för att 
det är en ung kvinnlig fastighetsmäklare. Mäklare 1,3 och 4 tror att kunden anlitar en mäklare 
utifrån sina egna behov och önskemål angående själva bostadsaffären. Mäklare 1 tror att 
kunden anlitar sin fastighetsmäklare för att nr.1 Få sin bostad såld, nr.2 Få bostaden såld till 
bästa möjliga pris. Även Mäklare 4 tror att det väsentliga för kunden är att få ett bra arbete 
utfört. Det handlar om att skapa ett förtroende, att som mäklare kunna vara lyhörd för kundens 
behov. Mäklare 3 tror att kunder kan ha olika förväntningar på en ung kvinnlig 
fastighetsmäklare jämfört med en manlig, men han tror inte att alla kunder har samma 
förväntningar. Han tror att kunderna istället har olika förväntningar på fastighetsmäklarens 
kunskap om till exempel juridik, ekonomi, byggnadsteknik och liknande. Mäklare 4 har inte 
stött på att en kund haft någon förutfattad mening mot en kvinnlig fastighetsmäklare. Däremot 
upplever han, liksom Mäklare 2, att kunderna har annorlunda förväntningar när de blivit 
rekommenderade en fastighetsmäklare. Mäklare 2 tror att kunderna har olika förväntningar, 
inte beroende på manligt eller kvinnligt, utan på grund av den erfarenhet en fastighetsmäklare 
besitter.  
 
Mäklare 1 tror att skillnaden i förväntningarna hos kunder har förändrats då det i dagsläget är 
en mer jämn könsfördelning inom branschen. ”…det är ingen nyhet att kvinnor blir duktiga 
mäklare”.  
 
Mäklare 1 och 4 tror att kvinnliga och manliga fastighetsmäklare bemöter sina kunder olika. 
De talar om att kvinnan är bättre på att prata mjuka värden, att de förmedlar en känsla och 
säljer ett hem. Till exempel att de ser till familjesituationen och påpekar det som är positivt 
för barnen, att det är nära till en lekpark osv. Mäklare 1 och 4 anser att detta är en bra 
egenskap. Män däremot är mer tekniskt inriktade och håller sig ofta till basfakta. Mäklare 1 
tror även att det skiljer sig i bemötandet genom att män har svårare att erkänna när de inte kan 
svaren på frågor, de är inte lika ödmjuka. Givetvis finns det undantag från ovan nämnda fall.   
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Mäklare 2 tror definitivt inte att det är någon könsrelaterad skillnad i bemötandet av en kund. 
Han anser att det är personliga egenskaper som har betydelse och i vissa fall åldern. Han tror 
att vi kan få vissa problem med den äldre generationen, men påpekar också att de snart inte är 
ett problem längre eftersom de snart försvinner. Mäklare 3 tror liksom mäklare 2 att 
personliga egenskaper har betydelse och påpekar än en gång att det är viktigt att vara lyhörd 
och skapa en relation till kunden. Han anser att bemötandet av en kund beror på hur man 
väljer att se på mäklarrollen, hur man väljer att agera, inte att det är något typiskt kvinnligt 
eller manligt beteende. 
 
 
4.1.4 Förberedelser inför eventuella hinder som ung  kvinnlig 
fastighetsmäklare 
 
Samtliga intervjupersoner anser att kvinnliga fastighetsmäklare kan förbereda sig inför 
kommande hinder och möjligheter. Till att börja med kan fastighetsmäklaren göra något så 
enkelt som att se till att vara bra påläst vid första mötet. Läs till exempel utdraget ur 
fastighetsregistret där det står information om bostaden, det är troligen det uppdragsgivaren 
vill prata om. Dessutom är det ett plus att känna till området runtomkring bostaden som till 
exempel de senaste försäljningarna, dagis och kommunikationer. Detta visar på engagemang 
och intresse. Ställ rätt frågor som visar att du är en bra säljare och att du bryr dig. Genom att 
vara förberedd är det lättare att skapa ett förtroende. 
 
Mäklare 1 och 2 anser att livserfarenhet är viktigt i detta yrke. Ren allmänbildning är bra. 
Detta i sin tur kan ge en gemensam faktor med kunden och gör det lättare att skapa en 
relation. Mäklare 1 säger att ”Det kan vara svårt om du bor kvar hos mamma och pappa som 
gör allt åt dig för att sen åka hem till Hulda 75 som har förlorat sin man, lägga huvudet på 
sned och visa förståelse. Den empatin är konstgjord.”   Mäklare 2 menar att all sorts 
rundkunskap är användbar i situationer som till exempel skilsmässor, dödsfall, konkurser, 
bodelning osv. 
 
Mäklare 3 anser att det är viktigt att vara sig själv inom detta yrke. Det finns en del kunder 
som har höga krav på dig som fastighetsmäklare, vilka är omöjliga att tillfredsställa. Inse att 
det inte kommer att vara möjligt att övertyga alla kunder, ge inte upp dig själv fullständigt. 
Hitta en trygghet i dig själv och försök vara den du är. 
 

4.2 Intervjuer med kvinnliga fastighetsmäklare  
 
Vi har intervjuat fyra kvinnliga fastighetsmäklare i trettioårsåldern, deras medelålder är 31 år. 
Alla har utbildat sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Gävle. En av kvinnorna studerade 
vid högskolan då fastighetsmäklarutbildningen var ett år, de övriga tre har studerat det två- 
eller treåriga fastighetsmäklarprogrammet. I genomsnitt har intervjupersonerna varit 
verksamma som fastighetsmäklare i tre år.  
 
Vi har även intervjuat en äldre kvinnlig fastighetsmäklare i sextioårsåldern. Hon har arbetat 
som fastighetsmäklare i tretton år och har läst en kortare fastighetsmäklarutbildning på 
distans.  
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De fem kvinnliga fastighetsmäklarna arbetar på fyra olika fastighetsmäklarföretag i centrala 
Gävle. Tre av de fem kvinnorna förmedlar enbart bostadsrätter, de övriga två arbetar med 
bostadsrätter och villor.  
 
 
4.2.1 Fastighetsmäklarbranschens pågående generatio nsskifte  
 
Samtliga kvinnor har noterat att branschen genomgår ett generationsskifte. Intervjupersonerna 
anser att det bland annat visar sig genom att de nya medarbetarna på 
fastighetsmäklarföretagen ofta är unga och kvinnor men även då företagen träffar studenter på 
exempelvis Högskolans ”Mäklardagen” har fastighetsmäklarna observerat att de flesta 
studerande är just kvinnor. Mäklare 1 arbetade som mäklarassistent i mitten på nittiotalet vid 
en jämförelse märker hon att de kvinnliga fastighetsmäklarna markant har ökat i antalet sedan 
dess. Mäklare 4 säger: ”Kvinnorna håller på att ta över branschen och det är både på gott och 
på ont. Jag tror att man behöver ha lite mixat, det behövs killar också.” Här får hon medhåll 
av Mäklare 1 som säger: ”Det vore synd om det bara blir kvinnor tycker jag eftersom 
marknaden, de säljare vi träffar på är varierande åldrar och kön under olika livssituationer. Så 
det vore synd om det blir allt för enkelspårigt. Det bör fortfarande finnas en bredd på kontoren 
så att man kan tillgodose alla kunders önskemål.” 
 
Vad branschens generationsskifte kommer att leda till är dem intervjuade relativt överens om. 
Tre av fastighetsmäklarna anser att kvinnor generellt har en mjukare attityd än män. Vad detta 
i sin tur leder till finns det olika uppfattningar kring. Mäklare 2 anser att: ”Kvinnor är mer 
lyhörda och mjukare vilket kan göra att det blir en positiv bild av mäklaren, att det inte bara 
handlar om att göra affärer utan att dem tänker längre än så.” Mäklare 4 tror att det finns vissa 
nackdelar med kvinnornas generellt lite mjukare attityd, kvinnorna måste fortfarande ha 
”skinn på näsan” för att inte bli överkörda av deras kunder. Samma mäklare nämner även att 
etiken i branschen kommer att påverkas av generationsskiftet enligt henne följer inte de äldre 
fastighetsmäklarna denna i samma utsträckning som de yngre nya kollegorna. Hon anser dock 
att detta inte har något med kön att göra utan att det istället är kopplat till utbildningen som 
idag krävs för yrket.  
 
Mäklare 1 nämner inget angående kvinnans mjukare värden utan pratar istället om att de 
yngre kollegorna måste kämpa för att arbeta upp ett kontaktnät för få ungefär lika många 
kunder som de äldre fastighetsmäklarna har och att detta i sin tur kan leda till fler hungriga 
konkurrenter eller kollegor.  
 
Mäklare 5, den äldre kvinnan diskuterar inte heller kvinnligt och manligt utan är mer 
bekymrad över hur det ska gå för de unga på arbetsmarknaden. Att överföra all teori till 
praktik blir enligt henne svårt. Hon diskuterar att studenterna bör ha praktik under det första 
året på fastighetsmäklarutbildningen men att det är svårt för företagen att erbjuda detta. 
 
Samtliga intervjupersoner anser att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats 
över tiden som gått. Mäklare 1 gör en jämförelse med då hon började arbeta i branschen 1993: 
”Det är så vanligt med kvinnliga mäklare idag och det märks ju på skolan också då ni är 
övervägande delen kvinnor idag, så visst har bilden förändrats till det positiva.” Hon anser att 
förändringen beror på att det idag är så vanligt med yrkesarbetande kvinnor. Här får hon 
medhåll av Mäklare 2 som säger att det ligger i tiden att en kvinna arbetar idag. Hon berättar 
även att det förr kunde ringa kunder till företaget och fråga efter en mäklare då det var en 
kvinna som svarade, trots att hon var mäklare. Idag försöker den intervjuade 
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fastighetsmäklaren inte att se till dessa signaler eftersom att hon inte vill känna sig i underläge 
gentemot männen. Mäklare 3 säger att förr så tror hon att de kvinnliga fastighetsmäklarna mer 
fick rätta sig efter hur allt i branschen var uppställt medan det i dag är fritt fram för dem att 
komma med idéer.  Trots allt verkar det som att kvinnorna är någorlunda överens; 
acceptansen för kvinnliga fastighetsmäklare har ökat de senaste åren och denna utveckling 
kommer troligen att fortsätta då fler kvinnliga fastighetsmäklare kommer ut i arbetslivet. 
Mäklare 2 berättar:  
 
Den äldre kvinnliga fastighetsmäklaren, Mäklare 5 tror även hon att ett accepterande har skett 
av kvinnliga fastighetsmäklare. Hon påpekar att de unga fastighetsmäklarna måste kunna 
anpassa sig till alla kunder i olika situationer och inte tro att de kan förändra kundernas 
beteende vilket hon tidigare sett signaler på.  
 
Branschen genomgår ett generationsskifte, det blir mer och mer accepterat med kvinnliga 
fastighetsmäklare men vem passar bäst i mäklarrollen mannen eller kvinnan? Här är de fem 
intervjupersonerna rörande överens, yrket passar lika bra för bägge parterna det som avgör är 
fastighetsmäklarens personlighet. Mäklare 1 påpekar återigen att bredden på 
fastighetsmäklarkåren är viktig då kunderna varierar i kön, ålder och personlighet. Mäklare 4 
säger: ”Yrket är egentligen ett säljjobb och tittar man på säljjobb så kanske männen är bättre 
på att sälja än kvinnor. Många tycker ju att killarna kan bli lite bilhandlare och då tycker dem 
att tjejer passar bättre för att vi inte säljer på samma sätt utan vi kanske använder lite mjukare 
värden och dem lite hårdare värden, prackar på mer.” Hon avslutar resonemanget med att en 
kombination av de bägge könen är bra och att hur fastighetsmäklaren ska bete sig beror på 
kunden, det handlar om att lyssna och kan man det så passar det lika bra för bägge könen: 
”Det handlar om att kunna avläsa kunden och tagga upp eller tagga ned. ”Även Mäklare 1 
anser att lyssna är en viktig egenskap i yrket som hon uttrycker det: ”Det som är proffsigast i 
yrkesrollen är väl kanske att lyssna men inte för mycket. Annars kan man lyssna dag ut och 
dag in och jag är ju egentligen där för att producera min tjänst”. 
 
 
4.2.2 Hinder och möjligheter för en ung kvinnlig fa stighetsmäklare 
 
Tre av de fyra unga intervjupersonerna uttrycker klart och tydligt att det inte finns några 
hinder med att vara ung kvinnlig fastighetsmäklare dock kan det finnas vissa svårigheter men 
dessa ska inte klassas som hinder. Mäklare 1 förmedlar cirka etthundra försäljningar per år 
och berättar att det kanske händer två gånger per år att kunden vill ha en manlig 
fastighetsmäklare. Hon tror att detta beror på att alla människor är olika. Däremot händer det 
att kunder ifrågasätter hennes kunskap och att hon ibland tänker: ”Lyssna på det här gubbe, 
jag kan det här, du är proffs på ditt med dina styrelsemöten och dina alla engagemang. Du 
behöver inte sätta mig på plats!” Hon säger att det då handlar om att visa att hon besitter den 
här kunskapen på ett smidigt sätt och att kunden inte behöver ifrågasätta henne. Hon berättar 
även att hon måste vara lite extra skärpt för att bli lika accepterad som de manliga 
fastighetsmäklarna bland företagets kunder. Mäklare 2 håller med i resonemanget och säger 
att hon måste kämpa mer som ung kvinna och jobba hårdare. Hon berättar även att hon måste 
hävda sig inför de äldre kunderna just för att hon är yngre och kvinna. Hon måste bevisa sin 
kunskap och får fler frågor än sina kollegor exempelvis: ”Hur ska du göra med 
beskattningen?” Dessa kunder kan vara skeptiska i början men då fastighetsmäklaren visat sig 
kunnig och en bra kontakt finns mellan parterna så blir ofta mötet positivt. Även Mäklare 3 
och Mäklare 4 uttrycker bägge att dem ibland känner sig ifrågasatta och att vissa kunder inte 
tror att dem klarar av jobbet som fastighetsmäklare. Mäklare 4 ger ett exempel:  
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”Det var en som jag kom ut till, han frågade om det var jag som var mäklaren  

- Ja, svarade jag. 
- Men det är ingen kollega till dig som kommer ut? 
- Nej det är bara jag. 

Jag vet inte hur många gånger han frågade om någon kollega kommer snart. Han tyckte väl att 
det var lite svårt att det var jag som kom och skulle göra värderingen eller försäljningen.” 
Samma fastighetsmäklare berättar senare att hon förstår att kunderna ifrågasätter eftersom att 
det är en stor affär och mäklaren måste kunna hantera denna. 
 
Svårigheterna för de unga kvinnliga fastighetsmäklarna inträffar inte särskilt ofta som 
Mäklare 1 berättade att det var ungefär två gånger per år av cirka hundra försäljningar. Men 
när vi senare ställde frågan igen svarade hon ”Det är med i vardagen och jag är förberedd på 
det.” Hon berättar även att kunderna ifrågasätter henne oftare än vad de gör med hennes 
manliga kollegor. Mäklare 3 anser inte heller att det inträffar särskilt ofta. Hon har tidigare 
arbetat som fastighetsmäklare i Stockholm och där var det lite vanligare att den känslan 
infann sig.  
 
De fyra yngre fastighetsmäklarna säger att det framförallt är äldre män i 60-70-årsåldern som 
reagerar negativt då dem möts och mannan har då svårt att förstå hur den unga kvinnliga 
fastighetsmäklaren ska klara av att sköta om deras stora affär. Detta kan bero på att de har en 
gammal bild av vem fastighetsmäklaren ska vara och förväntar sig att möta en äldre man. Här 
får de yngre fastighetsmäklarna medhåll av Mäklare 5, den äldre kvinnan, som säger att äldre 
herrar kan bli kritiska mot yngre kvinnliga fastighetsmäklare. Hon säger även att en del av de 
äldre männen kanske tycker att det är positivt med en ung kvinna då de anser att hon är 
charmig. Tre av intervjupersonerna anser även att de äldre kvinnorna kan vara negativa då de 
lever kvar i de könsroller som en gång fanns. Mäklare 1 uppger att kundgrupperna som 
reagerar positivt då de möter henne varierar: ”Det kan vara paret som bott trettio år i sitt 
radhus som tycker det känns jätte bra att jag är ung och kvinna och det kan vara de som ska 
köpa sin första lägenhet som är osäkra ute på marknaden som kan tycka att det är jättebra.” 
 
Tre av de yngre kvinnliga fastighetsmäklarna uppger att föräldraskapet kan vara en nackdel 
och leda till ett hinder i yrkesrollen för kvinnan. Mäklare 2 anser att det är svårt att vara 
hemma med sjukt barn eller arbeta deltid då barnen är små. Samtidigt hoppas hon på att 
generationsskiftet leder till en utveckling av branschen vilket skulle göra det lättare att 
kombinera yrket med familjelivet: ”Man kanske kan hjälpas åt mer och förändra sitt 
arbetssätt.” 
 
Tre av de fem intervjuade kvinnliga fastighetsmäklarna arbetar enbart med bostadsrätter. På 
företaget där Mäklare 1 arbetar förmedlar de två kvinnorna bostadsrätter medan männen 
förmedlar villor. Hon säger själv att hon vill tror att uppdelningen är en slump. Även Mäklare 
2 har funderingar kring detta på hennes företag är det bara en kvinna som är villa-mäklare 
resten är män. Själv tror hon att en kvinnlig fastighetsmäklare som förmedlar villor möter fler 
hinder.  
 
Den äldre kvinnan, Mäklare 5 har inte observerat några hinder eller möjligheter för unga 
kvinnliga fastighetsmäklare. Hon säger dock: ”De yngre jag träffar på har en annorlunda 
attityd, de är rätt så tunna”. Hon fortsätter sedan: ”Den kritiska spekulanten märker då genast 
att här finns det ingen tyngd.” Därefter resonerar hon vidare kring byggnadstekniken vid 
förmedlingen som möjligtvis kan vara en nackdel för unga kvinnor då det är många 
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spekulanter som är tveksamma angående deras kunskap. Mäklare 5 säger att  ”Tjejer ska hålla 
sig ifrån byggnadstekniken och göra det de är bra på dvs. förmedlingen och låta en 
besiktningsman sköta det andra.”  
 
Alla intervjupersonerna anser att det finns möjligheter med att vara ung och kvinnlig 
fastighetsmäklare. Mäklare 1 resonerar vidare kring att kunderna är olika vilket leder till att 
hon som fastighetsmäklare har ett eget nätverk just för att hon är ung och kvinna. Hon berättar 
även en historia om ett intag: ”En säljare för något år sedan som bodde ute i Bomhus, han 
hade haft en manlig mäklare innan och när jag hade vart hem hos honom på första intagsmötet 
så blev han jätte nöjd, redan innan vi hade påbörjat försäljningen. Han tyckte att det kändes 
helt rätt att jag var kvinna. Han ville ha den aspekten. Han kanske hade råkat på ett rötägg 
som var manlig mäklare tidigare och det kunde ju lika gärna ha varit ett rötägg till kvinna, 
men han hade just uttalat att han ville ha en kvinna. Sen om han värderade in att det kom med 
mer mjuka värden och mindre bräckighet, det vet jag inte, det är en möjlighet.” Även Mäklare 
3 berättar om att vissa kunder enbart vill anlita kvinnliga fastighetsmäklare. Hon tror att en 
anledning till detta kan vara att kunderna anser att en kvinna trycker mer på de mjuka värden 
och en man lägger mer fokus på själva affären. Mäklare 2 anser att hon som ung och tjej är 
mer engagerad. Hon säger att tjejer kanske är månare om att både köpare och säljare ska vara 
nöjda vilket kunderna kanske märker av. Kunderna har möjligtvis haft kontakt med mäklare 
tidigare som inte arbetat på det sättet och enligt fastighetsmäklaren leder det då till en 
möjlighet för de unga kvinnorna. Hon resonerar vidare kring att kvinnorna kan vara lyhörda 
och ta hänsyn till känslor vilket kan skapa en konkurrensfördel.  
 
Mäklare 4 och 5 anser att den största möjligheten är att man som ung är hungrig och har ork. 
Då man som fastighetsmäklare är ny på marknaden är man mer driftig och vill ge 200 % 
vilket kan leda till en fördel i jämförelse med äldre kollegor som arbetat en längre tid.  
 
 
4.2.3 Kundernas förväntningar 
 
Mäklare 1 berättar att: ”Mäklaryrket är ganska tacksamt för att kunderna har så låga 
förväntningar på mäklaren så att det är lätt att infria och dessutom slå förväntningarna.” Hon 
berättar senare att hon inte tror att kunderna har andra, högre eller lägre förväntningar på 
henne i jämförelse med en äldre manlig fastighetsmäklare. Mäklare 2 däremot tror att 
kundernas förväntningar beror på de tidigare kontakterna kunderna haft med 
fastighetsmäklare och idag är det många yngre kvinnor som arbetar som fastighetsmäklare 
vilket leder till att kunderna är vana vid att möta dessa. Hon tror däremot att kunderna har 
större förväntningar på kvinnlig fastighetsmäklare i jämförelse med en manlig, hon anser att 
man som tjej hela tiden måste överträffa förväntningarna medan männen har lättare att glida 
igenom.  
 
Mäklare 3 tror att kunderna har samma förväntningar på en manlig respektive kvinnlig 
fastighetsmäklare. Här håller inte Mäklare 4 med, hon anser istället att kunderna kan vara lite 
skeptiska innan dem träffar henne och fundersamma på om hon exempelvis klarar av den 
byggtekniska biten i förmedlingsprocessen. När hon däremot förklarar saker och svarar på 
frågor brukar skepsisen försvinna. Hon fortsätter: ”Är man äldre så kan de kanske tro att man 
har varit med länge och gjort många fastighetsaffärer så att man är fullfjädrad. När man är ung 
så kanske de tror att man inte kan sitt jobb på samma sätt.”  
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De fyra yngre fastighetsmäklarna tror att det finns en skillnad i hur olika fastighetsmäklare 
bemöter sina kunder. Mäklare 1 och 3 tror att fastighetsmäklarens personliga egenskaper har 
störst betydelse i mötet. Mäklare 3 berättar: ”Alla bemöter sina kunder på olika sätt och det 
spelar inte så stor roll om man är man eller kvinna. En kille kan lika gärna bemöta en kund 
som en kvinna skulle kunna tänkas göra och tvärtom.” Däremot anser Mäklare 2 och 4 att det 
finns en skillnad i bemötandet av kunder som grundar sig på fastighetsmäklarens kön. De 
säger bägge två att kvinnan kanske får bättre kontakt med kunden och lyssnar mer. Mäklare 2 
ser detta som en möjlighet medan Mäklare 4 ibland ser det som en nackdel: ”Ibland är det en 
nackdel då det kan bli väldigt jobbigt för en mäklare att sitta och ta väldigt mycket problem.” 
Hon fortsätter: ”Man ska ju inte bli någon kompis utan man ska ju hjälpa dem med en affär.” 
Fastighetsmäklaren tror att männen är hårdare och att de kan avsluta samtalet på ett bättre sätt 
än att sitta och lyssna och hålla med. 
 
 
4.2.4 Förberedelser inför eventuella hinder som ung  kvinnlig 
fastighetsmäklare 
 
Intervjupersonerna anser att det kan vara svårt att förbereda sig inför de motgångar som finns 
i yrkeslivet för en ung kvinnlig fastighetsmäklare. Mäklare 3 och 4 säger att man får lära sig i 
takt med att man är yrkesverksam: ”Gör du ett misstag så kommer du aldrig att göra om det 
något mer och då kan du förbereda dig på det viset” säger Mäklare 4. Här får hon medhåll av 
Mäklare 3: ”När man kommer ut som nyutexaminerad är det svårt. Man kanske behöver stöta 
på de här hindren för att förstå vad man kanske gör fel. Rannsaka dig själv hela tiden och 
fundera över vad du gjorde för fel. Var inte rädd för att gå tillbaka till kunden och fråga varför 
de valde en annan mäklare, det lär man sig mycket på.”  
 
Mäklare 2 anser att man som fastighetsmäklare kan vara förberedd genom att vara påläst och 
ha lite skinn på näsan: ”Inte låta sig slås ner om det är någon som försöker sätta dit en, utan 
var tuff.” Även Mäklare 4 anser att förberedelserna inför kundmötena är viktiga. Har 
fastighetsmäklare ont om tid så blir det ofta sämre och det kan eventuellt påverka mötet. Det 
handlar om att ha kontroll på allt och genom detta förhindra att det finns saker som kunderna 
kan irritera sig på.  
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4.3 Undersökning av förväntningar 
 
Här presenterar vi resultatet av vår lilla studie, där 50 slumpvis valda personer redogör för 
deras bild av en fastighetsmäklares kön och ålder.  
 

Kvinnor och män

28%

42%

30%

Kvinna

Man

Ingen bild

 

I diagrammet till vänster redovisas 
de 50 utfrågade personernas 
uppfattning angående en 
fastighetsmäklares kön och ålder. 
Den uppskattade medelåldern för 
kvinnliga fastighetsmäklare är 32 år 
och för manliga fastighetsmäklare 
39 år.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3.168 
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I diagrammet redovisas de 25 
utvalda kvinnornas uppfattning 
kring en fastighetsmäklares kön.  
Bland de kvinnliga svarande blev 
den uppskattade medelåldern för 
kvinnliga fastighetsmäklare cirka 
34 år och för manliga 
fastighetsmäklare cirka 38 år. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3.269 

 

                                                 
68 Se bilaga 9.1 
69 Ibid. 
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Män

24%

48%

28%

Kvinna

Man

Ingen bild

 

I detta diagram redovisas de 25 
utfrågade männens förväntningar 
på fastighetsmäklarens kön.  Bland 
de manliga svarande blev den 
uppskattade medelåldern för 
kvinnliga fastighetsmäklare cirka 
31 år och för manliga 
fastighetsmäklare cirka 40 år. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3.370 

 
 

Kvinnor och Män under 45 år
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I diagrammet till vänster redovisas 
de 24 utfrågade personer vars ålder 
är under 45 år. Diagrammet visar 
de utfrågades uppfattning angående 
en fastighetsmäklares kön och 
ålder. Den uppskattade medelåldern 
för kvinnliga fastighetsmäklare är 
35 år och för manliga 
fastighetsmäklare 37 år. 
 
 
 
 
 
Figur 4.3.471 
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Kvinnor och Män 45 år och äldre
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I diagrammet till vänster redovisas 
de 26 utfrågade personer vars ålder 
är över 45 år. Diagrammet 
redovisar de utfrågades uppfattning 
angående en fastighetsmäklares kön 
och ålder. Den uppskattade 
medelåldern för kvinnliga 
fastighetsmäklare är 27 år och för 
manliga fastighetsmäklare 44 år. 
 
 
 
 
 
Figur 4.3.572 

 

                                                 
72 Ibid. 
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5 Analys 
 
I avsnittet nedan jämför vi vårt empiriska material med studiens teorier. Vi framför även våra 
egna åsikter och ståndpunkter kring det erhållna resultatet. Det empiriska materialet består 
av de nio kvalitativa intervjuer vi utfört med yrkesverksamma fastighetsmäklare. Studiens 
teorier behandlar könsskillnader, kunders förväntningar, tjänstekvalitet samt sanningens 
ögonblick. Vi för även en diskussion kring möjligheterna att applicera vårt resultat på andra 
städer i Sverige än Gävle. 
 

5.1 Fastighetsmäklarbranschens pågående generations skifte 
 
Alla de intervjuade oavsett kön märker av det pågående generationsskiftet i 
fastighetsmäklarbranschen. Tre av de kvinnliga fastighetsmäklarna diskuterar skillnader i 
kvinnligt och manligt beteende vilket de anser kan leda till framtida förändringar för 
branschen, medan männen intar en allmänt hållen attityd. De resonerar kring samhällets och 
teknikens utveckling och påverkan för branschen. I detta sammanhang nämner de inget om de 
unga kvinnornas inträde på marknaden. Varför har kvinnorna respektive männen helt skilda 
åsikter i frågan? De olika kvinnorna har ungefär samma uppfattning vilket även de olika 
männen har.  
 
Vi har spekulerat en hel del i frågan och anser att det är otroligt svårt att finna en anledning 
eller ett svar till meningsskiljaktigheterna. Kanske kan det vara så att kvinnor och män 
värderar saker olika. Om vi generaliserar lite tror vi att männen är intresserad av den tekniska 
utvecklingen medan kvinnorna är mer fokuserade på personlighet och mjuka värden. 
Eventuellt väljer intervjupersonerna att berätta för oss om något som ligger dem varmt om 
hjärtat?  
 
Som vi tidigare redovisade finns det enligt psykologiprofessorn Shibley Hyde73 inga 
skillnader mellan kvinnor och män. Ska vi tro på detta så har kvinnorna fel då de anser att de 
bidrar till mjukare värden i branschen. Kanske är männen på rätt spår då de hellre diskuterar 
samhälls - och teknikutveckling. Stämmer Shibley Hydes forskning så är även vårt ovan förda 
resonemang felaktigt då vi generaliserar i manligt respektive kvinnligt.  
 
Samtliga intervjupersoner tror att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats 
över tiden. Orsakerna till detta anser de intervjuade vara det ökande antalet kvinnliga 
fastighetsmäklare i branschen. Flera av fastighetsmäklarna tror även att samhällsutvecklingen 
med fler yrkesarbetande kvinnor har betydelse. I uppsatsens teoriavsnitt nämner vi att 
könsuppdelningen på fastighetsmäklarföretagen här i Gävle är relativt jämn vilket eventuellt 
leder till att företagens kunder inte har några specifika förväntningar angående 
fastighetsmäklarens kön. Däremot tror vi att kunderna förr i tiden förväntade sig att möta en 
manlig fastighetsmäklare just på grund av att de flesta fastighetsmäklare var män på den tiden. 
Fortsätter denna utveckling med övervägande kvinnodominans på 
fastighetsmäklarutbildningarna är det enligt oss inte alls omöjligt att majoriteten av kunderna i 
framtiden ser fastighetsmäklaren som en kvinna.  
 
I teoriavsnittet berättar vi om Svensk Fastighetsförmedlings undersökning som visar att 
Sveriges befolkning har en positivare bild av kvinnliga fastighetsmäklare än manliga. Vi har 

                                                 
73 www.dn.se 
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tyvärr inte haft möjlighet att ta del av hela undersökningen och på grund av detta vet vi inte 
var eller hur Svensk Fastighetsförmedling gjort sitt urval, vi anser dock att dessa faktorer kan 
ha betydelse för studiens resultat. Varför är det en positivare bild av kvinnliga 
fastighetsmäklare? Kan det vara så att en del människor får känslan av att män besitter 
såkallade ”bilförsäljaregenskaper” dvs. att en manlig fastighetsmäklare är lite påflugen och 
vill sälja till varje pris samtidigt och inte har något intresse för den enskilda kunden. Kanske 
kan de vara så att kvinnor i jämförelse med denna uppfattning upplevs ha ett uppriktigt 
intresse för varje specifik kund.  
 
Dolck-Lagrell och Josefsson74 anser, som vi tidigare nämnt i uppsatsens teoriavsnitt, att män 
har en rak kommunikation medan kvinnor lindar in sitt budskap och söker bekräftelse. Är 
dessa egenskaper positiva eller negativa för en fastighetsmäklare? Den raka kommunikationen 
kan eventuellt bidra till en känsla av pålitlighet och trygghet, eller så uppfattas den som för 
rak och ärlig. Vi tror att detta varierar beroende på vad kunden själv har för personlighet. Vi 
tror, liksom kvinnlig Mäklare 2, att det bland annat kan vara de mjuka egenskaperna hos en 
kvinna som bidrar till en positivare bild av fastighetsmäklaren. 
 
Vi tror att den kundgrupp som främst förväntar sig att möta en äldre manlig fastighetsmäklare 
är den äldre generationen. I våra ögon är denna generation från sextio år och äldre. Inom ett 
antal år har de flesta inom denna målgrupp flyttat för sista gången och på så vis även anlitat 
en fastighetsmäklare för sista gången. Enligt oss löser sig då problemet med deras 
konservativa syn sig självt vilket innebär att denna äldre bild av fastighetsmäklaren 
försvinner. Visst bör problemet kunna lösas på något annat sätt men vi tror som den Manliga 
Mäklaren 3 att de yngre generationerna är beredda på förändringen i branschen medan de 
äldre har svårt för detta då de under hela sitt liv levt med könsroller. 
 
Vi anser liksom flertalet av de intervjuade att det bör finns en variation på 
fastighetsmäklarkåren. Yrket bör inte bli alltför kvinnodominerat då företagens kunder och 
deras behov och önskemål varierar. Vi tror att de finns kunder som inte vill ha en kvinnlig 
fastighetsmäklare liksom somliga kunder inte vill ha en manlig eller en ung fastighetsmäklare.  
Eventuellt finns det en ”risk” för att yrkeskåren i framtiden till stor del består av kvinnor. 
Wörmann, skriver i sin artikel ”Äldre män och yngre kvinnor”75 att kvinnoutvecklingen i 
branschen antas bero på att kvinnorna generellt sätt har bättre betyg från gymnasieskolan än 
männen och därför är det främst de som antas på den populära fastighetsmäklarutbildningen. 
Då det är många kvinnor som utbildas så anser vi att det är viktigt för företagen att inte 
glömma variationen på kundernas önskemål och de bör vara uppmärksamma på detta i 
framtiden. Även på arbetsplatsen anser vi att det är en fördel med relativt jämn könsfördelning 
bland annat för att medarbetarna ska komplettera varandra på ett bra sätt. 
 
Alla intervjupersoner är rörande överens om att yrket passar lika bra för en kvinna respektive 
en man. Det är fastighetsmäklarens personliga egenskaper som har betydelse för dennas 
framgångar. För fastighetsmäklarna handlar det om att tillfredställa kundernas olika behov 
och i dessa situationer har förtroendet för fastighetsmäklaren samt dennas sociala kompetens 
störst betydelse.  
 

                                                 
74 Dolck – Lagrell, Y & Josefson, Y, 1995, Jämt och Sånt –Ett inspirations- och studiemedel om  
jämställdhetsfrågor, Sista ordet AB, sida 19-20. 
75 Wörmann, C, 2005, ”Yngre kvinnor och äldre män”, sida 11 och 20  
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Ziethaml och Bitner76 anser att människan är det viktigaste i tjänsteprocessen och kundmötet, 
vilket vi anser överensstämmer även när det handlar om fastighetsmäklaryrket. Som 
fastighetsmäklare ska personen i fråga förmedla en försäljning av en produkt. Om denna 
försäljning kommer till stånd blir den upplevda tjänstekvaliteten bristfälligt om mötet mellan 
människorna i processen inte fungerar. Kundernas förväntningar och fastighetsmäklarens 
agerande och försök att överträffa dessa har en avgörande betydelse för kvaliteten. Echeverri 
och Edvardsson påpekar att kvaliteten i en tjänst ligger i kundens totalupplevelse. Med detta i 
åtanke anser vi att det är viktigt att fastighetsmäklaren tänker på att alla kunder är olika med 
olika behov och förväntningar. Detta innebär att det som fastighetsmäklare är viktigt att vara 
lyhörd för att kunna leverera bästa möjliga tjänstekvalitet. 
 
Vi tror, liksom det betonas i artikeln ” Kvinnan bakom ny mäklarroll” i Tidningen 
”Fastighetsmäklaren” 77, att de personliga egenskaperna har störst betydelse i 
fastighetsmäklarens arbete. Här anser vi dock att det skett en utveckling genom tiden. Vi tror 
att fastighetsförsäljningar förr i tiden var mer inriktade på byggnadens tekniska egenskaper 
medan det i dag rör sig om att skapa en känsla hos kunden och att marknadsföra ett hem. I 
teoriavsnittet redogör vi för forskning från John-Hopkins Universitet i Baltimore78 som visade 
att kvinnor i vuxenålder har bättre verbalförmåga än män. Kanske kan detta leda till en fördel 
för kvinnorna i marknadsföringsarbetet. Vi anser dock inte att yrket passar bättre för en av 
parterna. Kanske passade de bättre för männen om vi ser bakåt i tiden, med den tidens 
könsroller och uppdelning, medan yrket idag enligt oss är könsneutralt.  
 

5.2 Hinder och möjligheter för en ung kvinnlig fast ighetsmäklare 
 
Tre av de fyra manliga fastighetsmäklarna upplever att det förekommer vissa hinder för unga 
kvinnliga fastighetsmäklare, framförallt vid förmedling av villor då det är vanligt att 
medelåldern på uppdragsgivarna är hög. De tror inte att könet utgör ett hinder utan att ålder 
och livserfarenhet har större betydelse i dessa sammanhang. Vi håller med dessa 
intervjupersoner om att det kan vara ett hinder idag, men tror att denna svårighet 
förhoppningsvis är på väg att försvinna i samband med att den äldre generationen flyttar ifrån 
villorna. Generationen under denna generation har förhoppningsvis vart mer mottagliga för 
förändringar i samhället och har genom detta lättare att anamma den nya bilden av 
fastighetsmäklare som vi tror håller på att skapas. Vi tror att erfarenheten har större betydelse 
än åldern, till exempel om fastighetsmäklaren är ung och har lyckats bra i sitt yrke så har det 
större betydelse än åldern. Som vi skrev i uppsatsens teoriavsnitt så tror vi att man kan 
förbereda sig inför mötet med kunden genom att klä sig propert och agera på ett sådant sätt 
som inger förtroende.   
För fastighetsmäklaren är sanningens ögonblick av stor betydelse då en stor del av kundens 
kvalitetsupplevelse skapas vid denna situation.  
 
Vid intervjutillfällena ställde vi frågan om intervjupersonerna kunde se några hinder för en 
ung kvinnlig fastighetsmäklare. När vi frågade detta var det många av kvinnorna som 
reagerade och upplevde att ordet ”hinder” är ett starkt ord. Kvinnorna var väldigt noga med 
att påpeka att det inte är några hinder med att vara ung kvinnlig fastighetsmäklare, men att det 
förekommer vissa motgångar. De motgångar de hade i åtanke var till exempel att kunden 
                                                 
76 Zeithaml, V.A & Bitner, M.J, Services Marketing – Integrating costumer focus across the firm, 3rd edition, 
McGraw Hill Higher Education, sida. 318. 
77 Tidskiften ”Fastighetsmäklaren”, artikeln ”Kvinnan bakom ny mäklarroll”, Nr 2, 2007.  
78 Morris, D, 1998, Det motsatta könet, B. Wahlströms Bokförlag AB, sida. 36.   
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ifrågasätter dem utöver det vanliga. En del kunder undrar hur den unga kvinna ska klara av 
arbetet som fastighetsmäklare. De intervjuade kvinnorna anser att de kan behöva anstränga sig 
extra för att bli accepterade och få samma förtroende som en manlig fastighetsmäklare. Vi 
undrar då om en ung man upplever samma motgångar? Vi tror att de kanske upplever något 
liknande men troligtvis inte i samma utsträckning. Detta tror vi kan bero på att det finns en 
förutfattad mening om att män är mer tekniskt lagda och är bättre säljare, vilket har betydelse 
i detta yrke. Om den äldre generationen har förväntningar om att det ska komma en äldre 
manlig fastighetsmäklare så är inte steget lika stort om det dyker upp en ung kille, jämfört 
med en ung tjej. Enligt oss kan detta alltså leda till att männen har lättare att få ett förtroende 
trots sin ringa ålder.  
 
Tre av kvinnorna samt en av männen ser barnafödandet som ett hinder. Vi tror att mannen 
upplevt detta då han varit ägare av ett fastighetsmäklarföretag och anställt kvinnor med detta i 
åtanke. Kvinnorna ser det som ett problem att lyckas få yrkeslivet och privatlivet att fungera 
ihop. I uppsatsens teori skriver vi att tre högt uppsatta personer inom 
fastighetsmäklarbranschen anser att de yngre fastighetsmäklarna i framtiden kommer att 
förvänta sig att det ska gå att kombinera familjeliv och fritid med yrket, dessa personer tror att 
detta leder till att arbetsgivarna måste anpassa sig efter de nya fastighetsmäklarnas krav. Vi 
tror att barnafödandet kan vara negativt då kunden kan ha en fördom eller uppfatta det som att 
fastighetsmäklaren inte är lika tillgänglig eller villig att arbeta om denna har barn. Samtidigt 
anser vi att det kan vara en sund utveckling för branschen om det blir kortare arbetsdagar då 
vissa fastighetsmäklare idag arbetar 60 timmars veckor. Då det blir alltfler kvinnor i 
branschen kommer förmodligen barnafödandet bli ett ”problem” som både kunderna och 
främst fastighetsmäklarföretagen får hitta en lösning på inom en snar framtid.  
 
Varför ser de manliga intervjupersonerna hinder men inte de kvinnliga? Vi tror att kvinnorna 
inte vill inse att det finns något negativt som är kopplat till att de är just kvinnor. Kanske vill 
de gärna tro att samhället har utvecklat en annan, mer modern inställning till jämställdhet. Vi 
tror att de vill försöka övertyga både sig själv och oss. Detta berättade just den kvinnliga 
Mäklare 2 om, hon väljer att inte se till att männen kan ha vissa fördelar i yrkeslivet eftersom 
att hon inte vill känna sig i underläge. Vi tror däremot att männen tar upp hinder för att hjälpa 
oss inför kommande situationer som kan uppstå i en fastighetsmäklares vardag. Ett par av 
männen har extra lätt att se hindren då de varit ägare av fastighetsmäklarföretag och har 
konfronterats med just dessa hinder. Kan det möjligtvis vara så att de själva skulle se dessa 
faktorer som hinder om de anlitade en fastighetsmäklare till en försäljning av deras egen 
bostad? Då de äldre männen arbetat under en längre period så kan det givetvis vara så enkelt 
att de haft möjlighet att observera befintliga hinder i större utsträckning. 
 
Vi tror, liksom manlig Mäklare 3, att kvinnorna i den yngre generationen har mycket att säga 
till om när det gäller boendet för hennes familj.  Detta i sin tur leder förhoppningsvis till att de 
skapas möjligheter för en kvinnlig fastighetsmäklare att vinna deras förtroende och kan visa 
en uppriktig förståelse för kunderna i deras resonemang.  
 
Ännu en möjlighet för de unga kvinnliga fastighetsmäklarna är att de har ett eget nätverk och 
kan locka vissa specifika kundgrupper där äldre män inte prioriteras. Vi tror att kvinnorna 
talar samma språk som dessa kundgrupper och har liknande värderingar vilket gör att det 
skapas möjligheter. Visserligen är det kanske inte många i den generationen som säljer villor, 
men de säljer bostadsrätter. Utför den kvinnliga fastighetsmäklaren ett bra arbete och jobbar 
långsiktigt så återkommer förhoppningsvis de kunder som en gång sålt en bostadsrätt genom 
henne eller om de köpt ett hus av henne. 
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Större delen av intervjupersonerna anser att kvinnorna är mer lyhörda och mjukare i sitt sätt 
att arbeta, däremot är det delade åsikter om detta är en för- eller nackdel. Stämmer Dolck – 
Lagrell och Josefsons79 resonemang om att kvinnor samtalar för att utveckla en relation eller 
för att umgås, medan männen förmedlar information eller försöker inta en viss position?  Vi 
anser att dessa mjuka egenskaper är bra att ha då det säkerligen finns kundgrupper som har 
det behovet. Det kan upplevas som positivt när kunden befinner sig i en svår situation som till 
exempel vid skilsmässa, dödsfall och liknande. Däremot tror vi, liksom en del av 
intervjupersonerna, att det kan vara negativt på så sätt att det är lätt att lyssna för mycket. Det 
är viktigt att hitta en balans och agera professionellt trots att fastighetsmäklaren visar empati. 
 
Om kunderna har den moderna bilden av fastighetsmäklare dvs. en ung kille med nonchalant 
stil tror vi, liksom manlig Mäklare 1, att det kan vara lättare för en tjej att överträffa 
förväntningarna.  Detta skapar förhoppningsvis ett ökat förtroende för fastighetsmäklaren 
vilket i sin tur kan leda till en ökad upplevd tjänstekvalitet. Vi tror dock att det dröjer innan 
befolkningen i Gävle anammar den moderna bilden av fastighetsmäklare. Utifrån våra egna 
betraktelser upplever vi att detta är mer av ett storstadsfenomen. 
 
Fastighetsmäklarna anser att en möjlighet, som inte är kopplad till kön, är att man har mer 
energi och viljan att arbeta när man är ung. Vi tror att det kan finnas en poäng i detta 
påstående men samtidigt tror vi att en ung fastighetsmäklare kan behöva arbeta extra hårt för 
att komma upp till den yrkesmässiga nivå som en erfaren, äldre fastighetsmäklare är på. Detta 
kan leda till att det inte är en möjlighet trots allt utan att den yngre fastighetsmäklare istället 
hamnar på samma ”nivå” som den äldre.  
 
 
5.3 Förberedelser inför eventuella hinder som ung k vinnlig 
fastighetsmäklare 
 
Samtliga fastighetsmäklare gav meningsfulla rekommendationer om hur vi ska förebereda oss 
inför kommande situationer i yrkeslivet. Till exempel nämnde de att det är bra att vara påläst 
om objekten innan fastighetsmäklaren åker på ett intag. Detta visar att du som 
Fastighetsmäklare har ett intresse för just denna kund och skapar förhoppningsvis i sin tur ett 
förtroende. Enligt oss gav en av de kvinnliga mäklarna det mest väsentliga rådet, vilket är att 
vi bör rannsaka oss själva. Fundera ut vad som kan göras annorlunda eller bättre vid nästa 
potentiella uppdrag och gå gärna tillbaka till uppdragsgivaren och fråga varför de inte valde 
dig.  
 
Utöver de förslag de gav oss tror vi att det går att förbereda sig inför ”sanningens ögonblick” 
på flera olika sätt. Vi tror att klädseln kan ha betydelse vid ett första intryck. Till exempel tror 
vi att rätt klädsel kan ge ett intryck av att personen i fråga är äldre än vad den är. Det är viktigt 
att även försöka anpassa språket efter kunden. Vi tror att det är bra att visa pondus vid de 
möten då kunder är misstänksamma, agera med säkerhet och var gärna extra förberedd för att 
kunna visa att du besitter den kunskap som krävs. Vi tror alltså att det är bra att vara bestämd 
men det är minst lika viktigt att visa hänsyn och vara ödmjuk. Enligt oss handlar det om att 
hitta en balans. 
 

                                                 
79 Dolck – Lagrell, Y & Josefson, Y, 1995, Jämt och Sånt –Ett inspirations- och studiemedel om 
jämställdhetsfrågor, Sista ordet AB, sida. 19-20 
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5.4 Kundernas förväntningar 
 
Övervägande delen av de intervjuade fastighetsmäklarna är relativt överens; de tror inte att 
kundernas förväntningar skiljer sig på en kvinnlig eller en manlig fastighetsmäklare. Däremot 
tror två av de manliga fastighetsmäklarna att kundernas förväntningar skiljer sig åt om de har 
blivit rekommenderade en fastighetsmäklare av exempelvis någon bekant. I det senare fallet 
tror vi att kunderna då har högre förväntningar, vilka i sin tur blir svårare att överträffa. Detta 
kan då leda till att kvalitetsuppfattning på den levererade tjänsten blir bristfällig.  
 
Om vi återigen är fördomsfulla tror vi, som den kvinnliga Mäklaren 4, att befolkningen 
generellt sätt anser att kvinnor besitter sämre teknisk kunskap än män och att de kvinnliga 
fastighetsmäklarna på grund av detta ständigt måste bevisa sin kunskap inom dessa områden. 
Samtliga unga intervjuade kvinnor har berättat att de känner sig ifrågasatta. Detta kan då leda 
till att kunderna blir positivt överraskade och att deras förväntningar överträffas då de möter 
en tekniskt kompetent kvinnlig fastighetsmäklare. På samma sätt kan de bli besvikna och 
uppleva en brist i tjänstekvaliteten om en manlig fastighetsmäklare inte besitter den tekniska 
kompetens de förmodar att han har. Eventuellt kan kunderna å andra sidan ha höga 
förväntningar på unga fastighetsmäklare då de är nyutexaminerade och har ”färsk” kunskap i 
bagaget, detta kan då leda till att det istället blir svårt att överträffa kundernas förväntningar. 
 
Echeverri och Edvardsson 80 skriver att förväntningar fungerar som en jämförelsenorm för 
företagets kunder. Vi tror att om kunden exempelvis förväntar sig att fastighetsmäklaren ska 
vara manlig och det då dyker upp en kvinna, kan det leda till att eventuellt missnöje kopplas 
ihop med det kvinnliga könet. Detsamma gäller givetvis om fallet är tvärtom, eller om de har 
annorlunda förväntningar angående fastighetsmäklarens ålder. Grönroos81 redogör för 
Gapmodellen och då bland annat för skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänst. Vi tror 
att den mansdominans som vart inom fastighetsmäklarbranschen troligen har bidragit till de 
förväntningar kunderna har idag om en fastighetsmäklare. I samband med generationsskiftet 
och den ökande andelen kvinnor förändras förhoppningsvis förväntningarna. Vi tror att 
fastighetsmäklare bör fundera noga över vilka förväntningar de skapar för att undvika känslan 
av brist i kvaliteten. De kan göra detta genom att exempelvis använda sig av unga kvinnor i 
sin marknadsföring i samma utsträckning som de använder sig av äldre män och liknande. 
Som vi nämnde tidigare i uppsatsens teoriavsnitt har kunder en tendens att förstärka sitt 
missnöje och då word-of-mouth har stor betydelse i denna bransch är det enligt oss väldigt 
viktigt att arbeta med kundernas förväntningar.  
 
Hälften av intervjupersonerna, oavsett deras kön, tror att kvinnliga respektive manliga 
fastighetsmäklare bemöter sina kunder på olika sätt. De övriga anser att fastighetsmäklarens 
bemötande beror på dennes personliga egenskaper och att könet inte har någon betydelse.  
 
I denna fråga anser vi att både könsrelaterade och personliga egenskaper har betydelse. 
Kanske är det trots allt fastighetsmäklarens personlighet som främst påverkar bemötandet. Vi 
har inga erfarenheter eller kunskaper inom beteendevetenskap och psykologi men 
fastighetsmäklarens barndom och uppfostran har enligt oss format personen till den, den är 
idag. Vi tror att föräldrarna har bidragit till att barnen får kvinnliga respektive manliga 
egenskaper och att det kanske inte finns någon medfödd skillnad mellan könen. Detta 

                                                 
80 Echeverri, P & Edvardsson, B, 2002, Marknadsföring i Tjänsteekonomin, Studentlitteratur, sida 170.   
81 Grönroos, C, 1990, Service Management, ISL förlag, sida 62-70. 
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resonemang överensstämmer med Amundsdotter och Gillbergs82 teorier i boken ”Den 
jämställda arbetsplatsen – en metodbok”, författarna skriver att vi idag inte vet om det finns 
några könsskillnader, om de är medfödda eller kanske resultatet av en social konstruktion.  
 
Shilbley Hyde83 anser dock inte att det finns några skillnader mellan könen, hennes forskning 
redogjorde vi för i teoriavsnittet. Vilka faktorer denna forskning baserar sig på vet vi inte. Vi 
anser att det är otroligt starkt av henne att uttrycka att det inte finns några könsskillnader då 
vår åsikt inte överensstämmer med Shibley Hydes forskning.  
 
Två av de manliga fastighetsmäklarna anser att kvinnorna är mjukare och säljer ett hem 
medan mannen fokuserar på fastighetens tekniska fakta. De intervjuade männen tycker att det 
är en positiv egenskap för kvinnan som hon kan ha fördel av i sitt arbete. Här håller vi med 
männen. Är spekulanterna intresserade av objektet tror vi inte att byggnadens tekniska 
konstruktion har någon stor betydelse beslutsprocessen. Vi anser att läget och de sociala 
bitarna har större betydelse, exempelvis avståndet till närmast dagis samt ortens 
kommunikationer. Den kvinnliga fastighetsmäklaren kan i sådana fall lägga mer fokus på 
dessa bitar och utnyttja dessa situationer.  
 
Vi har genomfört en undersökning av människors föreställningar om en fastighetsmäklares 
kön och ålder. Undersökningen visade att större delen av de utfrågade männen förväntar sig 
en fastighetsmäklare av det manliga könet medan de utfrågade kvinnornas uppfattning är mer 
varierad. Vi tror att de män vi frågade lever kvar i de könsroller de växte upp med. Kvinnorna 
däremot kanske vill tro att det är mer jämnt fördelat i dagens samhälle. 
 
Två diagram i teoriavsnittet redovisar de utfrågades föreställningar utifrån deras egen ålder. 
Detta för att se om det finns någon skillnad mellan den yngre och den äldre generationens 
uppfattningar. Undersökningen visar att det finns en skillnad då de yngre generationerna tror 
att både manliga och kvinnliga fastighetsmäklare är i 35 årsåldern. Den äldre generationen 
däremot tror att de manliga fastighetsmäklarna är 44 år och de kvinnliga 27 år.. Vi tror att 
detta kan bero på att de yngre har stött på fastighetsmäklare som är relativt unga medan den 
äldre generationen kanske bland annat har branschen generationsskifte i åtanke. 
 
I det stora hela resulterade undersökningen i att de utfrågade personerna har varierande 
uppfattningar kring fastighetsmäklare. 42 % av de utfrågade personerna anser att 
fastighetsmäklaren är en man, medan 28 % av de utfrågade anser en kvinna.  Hur 
generaliserbart det manliga överslaget är vet vi inte, då de utfrågade personerna är relativt få 
till antalet.  
 
Att svaren är relativt varierande tror vi kan bero på den jämställdhetsförändring som 
kontinuerligt sker i samhället och som i sin tur påverkar bilden av fastighetsmäklare. 
Dessutom tror vi att den relativt jämna könsfördelningen på fastighetsmäklarkontoren i Gävle 
påverkar människornas förväntningar angående könet på en fastighetsmäklare. Då 
fastighetsmäklarutbildningen är lokaliserad i Gävle kan detta bidra till att befolkningen 
uppmärksammas på att det är många unga som utbildar sig inom detta yrke vilket i sin tur 
leder till att den uppskattade medelåldern sänks. Kan de vara så att procentskillnaden mellan 
uppfattning om kön gör att kvinnliga fastighetsmäklare hamnar i underläge då fler personer 
väntar sig att möta en man? Vår undersökning är som sagt inte stor eller vetenskaplig riktig 
och resultatet kan därför inte generaliseras.  
                                                 
82 Amundsdotter, E & Gillberg, M, 2003, Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok, Bilda Förlag, sida 50. 
83 www.dn.se 
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5.5 Kan studien omfatta andra städer än Gävle? 
 
Vi har genomfört vår studie med Gävle stad som geografisk avgränsning. Vi har valt att 
avgränsa oss på detta sätt eftersom vi tror att ett genomförande av vår studie i annan ort skulle 
ge ett annorlunda resultat.  
 
Vi anser inte att vårt resultat kan generaliseras och omfatta mindre städer än Gävle. Enligt oss 
sker utvecklingen långsammare på mindre orter vilket kan leda till att det finns färre 
verksamma unga kvinnliga fastighetsmäklare där. Det kan även betyda att företagens kunder 
har den gamla bilden av fastighetsmäklare och förväntar sig att möta en man. Om vi får vara 
lite fördomsfulla tror vi att fastighetsmäklarkårens medelålder är relativt hög på små orter. 
Om en ung kvinnlig fastighetsmäklare kommer nyinflyttad till en liten ort tror vi att det 
eventuellt finns fler hinder för henne än vad det skulle göra om hon kom till Gävle. Är 
fastighetsmäklaren däremot uppväxt på orten kanske inte hindren är lika många då hon kan få 
konkurrensfördelar genom ”word-of-mouth” och genom att hennes kunder känner en trygghet 
i relationen till henne.  
 
Kan då vårt resultat appliceras på större städer än Gävle? I dessa fall tänker vi på storstäder 
som Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vi tror att svaret är nej. Då vi började skriva 
uppsatsen hade vi en uppfattning om att det var lättare att vara ung kvinnlig fastighetsmäklare 
i en storstad då fenomenet förmodligen är ganska vanligt där. Så här i efterhand tror vi att det 
finns andra hinder där. Fastigheterna i dessa städer berör stora kapital vilket i sin tur leder till 
att affären blir av stor betydelse för alla inblandade parter. Kanske är det då ett hinder att vara 
ung om kunderna tror att fastighetsmäklaren inte har tillräckligt med erfarenhet.  
 
Eventuellt kan vårt resultat appliceras på städer vars storlek påminner om Gävle, städer med 
cirka 100 000 invånare. Här bör man dock se till stadens geografiska placering i Sverige och 
sammansättningen på fastighetsmäklarkåren i just den staden. Kanske kan det enligt oss vara 
så att utvecklingen går långsammare i Norra Norrland. Ett annat alternativ kan vara att 
utvecklingen går fortare fram runtomkring de städer där Fastighetsmäklarutbildningen finns 
och att det där är mer accepterat och vanligt med unga kvinnliga fastighetsmäklare.  
 
Avslutningsvis tror vi att kundernas förväntningar och deras vana vid unga kvinnliga 
fastighetsmäklare har betydelse för hur väl vårt resultat går att applicera på andra städer. Vi 
anser även att samhällets fortsatta utveckling av bland annat synen på jämställdhet har en 
inverkan på detta.  
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel besvaras uppsatsens syfte och frågeställning. Vi presenterar även de slutsatser 
vi kan se av vår studie. 
 
Problemfrågan vi ställde oss i inledningen av denna uppsats är: 
 

- Vilka sannolika hinder och möjligheter finns det med att vara ung, kvinnlig 
fastighetsmäklare i arbetet gentemot kunden?  

 
De kvinnor vi intervjuade anser att det förekommer vissa svårigheter med att arbeta som ung 
kvinnlig fastighetsmäklare. De upplever emellanåt att både manliga och kvinnliga kunder 
framförallt i den äldre generationen har vissa fördomar angående unga kvinnliga 
fastighetsmäklare. Det händer att de unga kvinnliga fastighetsmäklarna känner sig ifrågasatta, 
som att de behöver bevisa sin kunskap. De anser att de behöver kämpa mer och arbeta hårdare 
för att bli lika accepterade som männen inom detta yrke.  
 
En nackdel för kvinnor i denna bransch är vid de tillfällen då de vill skaffa barn. Det är inte 
lätt att hitta en ersättare under tiden de är mammalediga, det kan även vara besvärligt att 
pussla ihop arbetslivet och familjelivet då en fastighetsmäklare bör kunna vara flexibel i sitt 
arbete. Generationsskiftet leder till en förändring i fastighetsmäklarkåren som 
förhoppningsvis är positiv i detta avseende. Den ökande andelen kvinnor leder till att 
mammaledighet kommer vara mer vanligt förekommande vilket i sin tur innebär att detta är 
ett problem som arbetsgivarna måste lösa. 
 
På två av de stora fastighetsmäklarföretagen i Gävle är det i princip endast män som arbetar 
med förmedling av villor medan kvinnorna i stor utsträckning förmedlar bostadsrätter. Detta 
förvånade oss och frågan uppstår om det är en tillfällighet eller inte? Kvinnorna som nämnde 
detta hoppades att situationen på just deras företag var en slump. De manliga 
intervjupersonerna tror att det förekommer fler hinder för unga kvinnor vid villaförsäljning, 
bland annat för att det är många i den äldre generationen som idag flyttar från villor. Kanske 
är det som männen säger att det förekommer mer hinder för unga kvinnor som förmedlar 
villor bland annat på grund av de byggnadstekniska egenskaper som krävs.   
 
Ovan nämnda faktorer ser kvinnorna som svårigheter, dock inte hinder. De anser att hinder är 
ett starkt ord och kan inte riktigt relatera till det i sammanhanget. Vi tror att det inte upplevs 
som stora hinder då problemen inte dyker upp ofta. Om de svårigheter som finns skulle uppstå 
mer regelbundet och i en större utsträckning skulle det förmodligen upplevas som hinder i 
yrkesrollen. 
 
Samtliga intervjupersoner talade en hel del om att kvinnliga fastighetsmäklare, till skillnad 
från de manliga, använder sig mer av mjuka värden i deras arbete. Vi anser att dessa mjuka 
värden är både positiva och negativa då olika kunder föredrar olika arbetssätt. Det är bra att 
kunna visa empati för kunderna och förmedla en känsla, ett hem, samtidigt som det kan vara 
bra att koncentrera sig på försäljningen. Vi tror att dessa olika arbetssätt förkommer både 
bland manliga och kvinnliga fastighetsmäklare bland annat beroende på vilken syn de har på 
sin yrkesroll dvs. hur personen i fråga väljer att arbeta. 
 
De intervjuade påpekade att en möjlighet för unga fastighetsmäklare är att de har mycket 
energi, är engagerade och tycker att det är kul att arbeta. Vi håller med intervjupersonerna om 
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att detta kan vara en möjlighet, kanske speciellt i jämförelse med någon som arbetat länge 
med samma yrke och inte är intresserad av att arbeta lika hårt. Vi tror att en ung 
fastighetsmäklare vill ge ett bra intryck som ny på marknaden. 
 
Som vi nämnt kan det finnas vissa hinder för unga kvinnliga fastighetsmäklare då det för 
tillfället är många i den äldre generationen som säljer sina bostäder. Den nya generationens 
fastighetsmäklare har en egen kundgrupp i sin generation som de delar värderingar med och 
talar samma språk som. Detta ger de unga fastighetsmäklarna en möjlighet att skapa ett eget 
nätverk, vilket är positivt då det är denna generation som kommer att vara verksamma på 
fastighetsmarknaden i framtiden.  
 
Efter genomförandet av våra intervjuerna i samband med denna uppsats samt genom våra 
observationer i skolan upplever vi det som att männen har lättare att se hinder för unga 
kvinnliga fastighetsmäklare än kvinnorna. Kvinnorna vi intervjuade verkade däremot ha en 
tendens att inte vilja se några hinder. Vi tror att några orsaker till detta är att de män vi 
intervjuat var verksamma under den tid då det inte var så vanligt med kvinnor som 
fastighetsmäklare och att det möjligtvis fanns fler hinder då. Männen har arbetat under en 
längre tid vilket troligen har bidragit till att de hunnit uppleva mer tillskillnad från de unga 
kvinnorna vi intervjuat som är relativt nya i branschen. Vi tror även att vissa män fortfarande 
lever med den syn på kvinnor och män som de präglades av under sin uppväxt.  
 
Efter att ha genomfört detta arbete upplever vi att det finns vissa svårigheter med att vara ung 
kvinnlig fastighetsmäklare men vi får inte en känsla av att det kommer att finnas några 
väsentliga hinder. Om vi jämför med andra branscher tror vi att dessa svårigheter kan finnas 
även där, vi tror således inte att dessa svårigheter är utmärkande för just detta yrke. Till 
exempel har de äldre kanske fördomar om unga yrkesarbetande kvinnor på grund av att de 
växt upp med denna syn.  
 
Vi upplever inte heller att det finns speciella möjligheter för just unga kvinnor. Alla 
kundgrupper är olika vilket innebär att olika fastighetsmäklare är önskade, oavsett kön och 
ålder. Vi anser att det ska vara jämt fördelat mellan kvinnor och män i 
fastighetsmäklarbranschen. Vi tror att det idag finns idag risk att det blir en kvinnodominans 
då många kvinnor utbildas. Vi anser även att de svårigheter som finns idag kommer att 
försvinna med tiden i samband med att det blir vanligare med unga kvinnliga 
fastighetsmäklare. Förhoppningsvis kan kvinnorna även bidra till en mer positiv bild av 
fastighetsmäklarkåren då kvinnor generellt upplevs ha en mjukare framtoning än män. 
 
Innan vi skrev denna uppsats hade vi förutfattade meningar om att det skulle förekomma 
speciella hinder och möjligheter beroende på kön och ålder i fastighetsmäklaryrket. Denna 
inställning har vi fått under vår studietid på högskolan, bland annat genom vissa föreläsare. 
Under tiden vi genomfört uppsatsen har vi bevisats att så inte är fallet. Vi anser givetvis att 
det är trist att denna bild förmedlas på högskolan.  
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7 Förslag till vidare studier 
 
I denna uppsats genomförde vi en liten studie angående människors förväntningar på 
fastighetsmäklarens kön och ålder. Med utgångspunkt i denna studie anser vi att de skulle 
vara intressant med en hel uppsats som fokuserar på detta.  Denna studie kan då inrikta sig på 
om kunder eller potentiella kunder förväntar sig skillnader i utförandet av 
fastighetsmäklartjänsten beroende på fastighetsmäklarens kön. En annan variant på denna 
studie kan vara att utföra en större och vetenskapligare undersökning angående människors 
förväntningar på fastighetsmäklarens kön och ålder. En tredje variant kan vara att fråga 
kunder eller potentiella kunder om de helst anlitar en kvinnlig eller manlig fastighetsmäklare. 
 
Ett annat förslag på studier är att undersöka hinder och möjligheter för en ung manlig 
fastighetsmäklare. Vi anser att det vore mycket intressant att därefter göra en jämförelse av 
dessa två studier. Finns det färre eller fler hinder för en ung man? 
 
Till sist anser vi även att en uppsats som utreder och tar del av tidigare forskningar om 
kvinnligt och manligt beteende och skillnader kan vara intressant då vi har läst mängder av 
sådan teori med olika analyser och slutsatser. 
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9 Bilagor 
 
Nedan redovisas våra bilagor; bilden av en fastighetsmäklare, intervjufrågor samt de 
intervjuade fastighetsmäklarna svar.  
 

9.1 Bilaga – bilden av en fastighetsmäklare 
 
 
Kvinnor 
 
15 år – Kvinna 25 år 
45 år – Kvinna 30 år  
40 år – Kvinna 40 år 
45 år – Kvinna 35 år 
30 år – Kvinna 41 år 
40 år – Kvinna 40 år 
25 år – Kvinna 30-35 år 
55 år – Kvinna 25-30 år 
 
15 år – Man 25 år 
20 år – Man 35 år  
20 år – Man 35 år 
20 år – Man 30-40 år 
20 år – Man 30-40 år 
45 år – Man 50 år 
50 år – Man 50 år 
55 år – Man 45 år  
40 år – Man 35 år  
 
55 år – ”Ingen bild” 
70 år – ”Ingen bild” 
70 år – ”Ingen bild” 
25 år – ”Ingen bild” 
25 år – ”Ingen bild” 
50 år – ”ingen bild” 
50 år – ”ingen bild” 
70 år – ”ingen bild”  
 

Män 
 
35 år – Kvinna 30-35 år 
40 år – Kvinna 40 år 
41 år – Kvinna 30 år 
55 år – Kvinna 32 år 
55 år – Kvinna 20-30 år 
55 år – Kvinna 25 år 
 
28 år – Man 28 år  
30 år – Man 40-45 år 
33 år – Man 35 år 
35 år – Man 45 år 
40 år – Man 35-55 år 
50 år – Man 30-35 år 
70 år – Man 65 år  
45 år – Man 30-35 år  
50 år – Man 40 år 
50 år – Man 35-40 år 
55 år – Man 35-40 år 
45 år – Man 40 år 
 
40 år – ”Ingen bild” 
40 år – ”Ingen bild” 
50 år – ”Ingen bild” 
55 år – ”Ingen bild” 
60 år – ”Ingen bild” 
25 år – ”Ingen bild” 
50 år – ”Ingen bild” 
 
 

 



 
 

 48 

9.2 Bilaga – intervjufrågor kvinnliga fastighetsmäk lare 
 
 

1. Hur gammal är du? 
 
2. Vilken utbildning har du? 
 
3. Hur länge har du varit verksam som fastighetsmäklare? 
 
4. Har du alltid arbetat inom samma företag under din tid som fastighetsmäklare? 
 
5. Fastighetsmäklaryrket har varit ett mansdominerande yrke under en lång tid och nu 

genomgår yrkeskåren en generationsförändring. Märker du av generationsskiftet? 
Vilka förändringar tror du generationsskiftet bidrar till? 

 
6. Har du, eller någon i din närhet, upplevt några hinder och möjligheter i relation till 

kunden som är relaterade till att du är en ung, kvinnlig fastighetsmäklare?  
 
7. Finns det någon speciell kundgrupp som reagerar på att du är ung och kvinnlig 

fastighetsmäklare? Positivt eller negativt?  
 
8. Tror du att dina kunder har andra eller högre/läge förväntningar på dig som är ung 

och kvinnlig fastighetsmäklare i jämförelse med exempelvis en äldre manlig 
fastighetsmäklare? 

 
9. Tror du att synen på unga, kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats genom tiden? 

Om den har ändrats, hur har utvecklingen då skett?  
 
10. Tror du eller har du upplevt att din relation till kunden påverkas av det manliga och 

det kvinnliga? Finns det exempelvis någon skillnad i hur en kvinnlig eller manlig 
fastighetsmäklare bemöter sina kunder? 

 
11. Anser du att yrket som fastighetsmäklare passar bättre för en av parterna, typiskt 

kvinnligt eller manligt? 
 
12. Kan man som fastighetsmäklare förbereda sig inför situationerna vi pratat om för att 

kunna dra nytta av möjligheterna och motarbeta hindren? På vilka sätt? 
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9.3 Bilaga – intervjufrågor manliga fastighetsmäkla re 
 
 

1. Hur gammal är du? 
 
2. Vilken utbildning har du? 
 
3. Hur länge har du varit verksam som fastighetsmäklare? 
 
4. Har du alltid arbetat inom samma företag under din tid som fastighetsmäklare? 
 
5. Fastighetsmäklaryrket har varit ett mansdominerande yrke under en lång tid och nu 

genomgår yrkeskåren en generationsförändring. Märker du av generationsskiftet? 
       Vilka förändringar tror du generationsskiftet bidrar till? 
 
6. Har du observerat om det förekommer hinder och möjligheter i mötet med kunden 

vilka är specifika för en ung, kvinnlig fastighetsmäklare? Vilka? 
 
7. Tror du att dina kunder har andra förväntningar på dig i jämförelse med en ung, 

kvinnlig fastighetsmäklare? 
 
8. Tror du att synen på unga, kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats genom tiden? 

Om den har ändrats, hur har då utvecklingen skett? 
 
9. Tror du eller har du upplevt att din relation till kunden påverkas av det manliga och 

det kvinnliga? Finns det exempelvis någon skillnad i hur en kvinnlig eller manlig 
fastighetsmäklare bemöter sina kunder? 

 
10. Upplever du några fördelar eller nackdelar med att vara en manlig fastighetsmäklare 

jämfört med att vara en ung kvinnlig fastighetsmäklare? Vilka? 
 
11. Anser du att yrket som fastighetsmäklare passar bättre för en av parterna, typiskt 

kvinnligt eller manligt? 
 
12. Kan man som fastighetsmäklare förbereda sig inför situationerna vi pratat om för att 

kunna dra nytta av möjligheterna och motarbeta hindren? På vilka sätt? 
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9.4 Bilaga – Intervjuer Kvinnliga fastighetsmäklare  
 

Intervju Kvinnlig Mäklare 1 
 
Branschen genomgår ett generationsskifte. Märker du av det? 
Hur menar ni? Det är klart man märker av det för man håller ju koll på vad konkurrenterna 
gör. Hur det märks?  
 
Är det fler kvinnor än när du började jobba?  
Ja det är det, så märks det en stor skillnad från 93-96. 
 
Vad tror du förändringarna innebär? Vad dem bidrar till? 
En mäklare som har jobbat länge har ju ett rejält upparbetat kontaktnät, familjer har kanske 
köpt och sålt genom samma mäklare i generationer. Det har man ju inte riktigt när man jobbat 
som jag, i två år. Där kommer ni att se en skillnad på mig och en äldre manlig kollega som 
arbetar här han jobbat jätte länge. Han har ju ett bredare kontaktnät. Det jag tror att det 
innebär när dessa byts ut är att det blir mindre det. Fler och fler får börja upparbeta ett nytt 
kontaktnät. Men sen kan det även bli det omvända att det blir fler hungriga konkurrenter eller 
kollegor.  
 
I tidningar så står det mycket om att det går från den äldre mannen till den yngre 
kvinnan. Tror du att det har någon betydelse för branschen eller yrket?  
Det vore synd om det bara blir kvinnor tycker jag eftersom marknaden, de säljare vi träffar på 
är varierande åldrar och kön under olika livssituationer. Så det vore synd om det blir för 
enkelspårigt. Det bör fortfarande vara en bredd på kontoren så att man kan tillgodose alla 
kunders önskemål. 
 
Har du upplevt några hinder i relation till kunden som beror på att du är kvinnlig 
mäklare? 
Jag förmedlar hundra försäljningar per år och det händer kanske två gånger per år att jag 
träffar på det här. Att det är en kund, oavsett ålder, som vill ha en mäklare med lång 
erfarenhet men vad man hör så händer det att det kommer in samtal och de vill ha en mäklare 
som är en manlig mäklare. Vi var en kille och en tjej som arbetade som bostadsrättsmäklare 
under förra året och då hände det två gånger att de ville ha den manliga mäklaren. Men det är 
en så liten del så jag ser det inte som ett hinder utan man får acceptera att folk är olika. Sen 
kan jag ibland bli så här och tänka ”Lyssna på det här gubbe, jag kan det här. Du är proffs på 
ditt med dina styrelsemöten och dina alla engagemang. Du behöver inte sätta mig på plats.” 
Så visst emellanåt kan man uppleva det. Givetvis får man ha tålamod och inte försöka platta 
till personen, men visa att den här kunskapen besitter jag, du behöver inte ifrågasätta mig.  
 
Hur ofta händer det? 
Mer ofta än för manliga kollegor. Men det beror nog också på vilken person man är. Jag är 
ganska analytisk av mig. Jag har en kvinnlig kollega och jag tror inte hon känner av det så det 
kan nog bero på person. Men! Till bandet, jag upplever det inte som något hinder. Det är med 
i vardagen och jag är förberedd på det. Så vet jag att jag ska skriva ett kontrakt så förebereder 
jag mig. Till exempel så skrev jag kontrakt förra veckan med en dam som var osäker i 
köparrollen och hon ville ha med sin manliga bekant. Det man då får förmedla till dem här är 
att försöka få dem att förstå att jag som mäklare finns också med som köparens ombud så han 
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behövde egentligen inte vara med där för att försvara hennes rätt. Då har jag misslyckats att 
berätta det här för kvinnan. Det är något jag får bära med mig inför nästa gång, att man får 
försöka få fram att man finns där för köparens sida så att det slipper känna sig lurade. 
 
Möjligheter just för att du är ung och kvinnlig? 
Ja, så är det. Vi har ju olika kundgrupper. Till exempel nu ska jag sälja till en gammal 
fotbollsspelare. Det är klart, man har ju sitt eget nätverk just för att man är ung och kvinna. 
Till exempel en säljare för något år sedan som bodde ute i Bomhus, han hade haft en manlig 
mäklare innan och när jag hade varit hem hos honom på första intags mötet så blev han 
jättenöjd. Redan innan vi påbörjat försäljningen. Han tyckte det kändes helt rätt att jag var 
kvinna. Han ville ha den aspekten. Han kanske hade råkat på ett rötägg som var manlig 
mäklare tidigare och det kunde ju lika gärna ha varit ett rötägg till kvinna, men han just uttalat 
sa att han ville ha kvinnan. Sen om han värderade in att det kom med mer mjuka värden och 
mindre bräckighet, det vet jag inte. Det är en möjlighet. 
 
Finns det någon speciell kundgrupp som reagerar på att du är ung och kvinnlig 
mäklare? 
Nej, ingen speciell kundgrupp som reagerar positivt utan alla kundgrupper kan se det som 
positivt. Det kan vara paret som bott 30 år i sitt radhus som tycker det känns jättebra att jag är 
ung och kvinna. Och det kan vara de som ska köpa sin första lägenhet som är osäkra ute på 
marknaden som kan tycka det är jättebra. 
En speciell kundgrupp som kan se det som negativt. Det är väl främst äldre herrar, men också 
till viss del äldre damer som lever kvar i tiden då det var andra könsroller. Det här tror inte jag 
att ni kommer att höra från de manliga mäklarna ni intervjuar men de känner inte av det. Jag 
jämför med försäkringsmäklarbranschen och där var det väldigt gammalmodigt fortfarande. 
Hierarkiska modeller och det var ålderdomliga kvinnosyner där. De här två tillfällena per år 
som vi pratade om tidigare, då har vi väl en herre i 70 årsåldern som tycker att det är viktigt 
att man är av det manliga könet. En pytteliten del. 
 
Tror du att dina kunder har andra, högre eller lägre, förväntningar på dig för att du är 
ung kvinna jämfört med en äldre man? 
Mäklaryrket är ganska tacksamt för att kunderna har så låga förväntningar på mäklaren så det 
är lätt att infria förväntningarna och dessutom att slå förväntningarna.  
Som svar på frågan: Nej det har jag inte känt av. Nej. 
 
Tror du att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats genom tiden? 
Ja absolut. Det är en skillnad från det att jag började jobba inom branschen -93. Det gäller här 
i stan, jag kan inte prata för hela Mäklarsverige, men jag vet ju vad som fanns här i staden. 
Det är klart att det har förändrats. Det är så vanligt med kvinnliga mäklare idag och det märks 
ju på skolan att ni är övervägande delen kvinnor idag så visst har bilden förändrats till det 
positiva. 
 
Vad tror du att förändringen beror på? 
Jag tror det är så vanligt idag att kvinnor också är yrkesarbetande så det är det hänger på. Och 
sen är det klart att det här med förväntningarna, utan att försöka bevisa något men det beror ju 
på hur man är som person. När man kan förmedla sina kunskaper så får dem förtroende.  
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Tror du att finns någon skillnad hur en kvinnlig och en manlig fastighetsmäklare 
bemöter sina kunder? 
Utan att det är statistiskt säkerställt. Det är klart att det är en skillnad, men jag vet inte om det 
bara är manligt/kvinnligt utan det kan nog vara mer person till person. Vi är två kvinnor på 
vårt företag och vi har helt olika sätt att prata på med kunderna. För vissa kunder fungerar 
mitt sätt bättre och för vissa kunder fungerar hennes sätt bättre. Det är en för stor fråga för att 
svara på. Jag är inte insatt i beteendevetenskap.  
 
Anser du att yrket som fastighetsmäklare passa bättre för någon av parterna? Att det är 
ett typiskt manligt eller kvinnlig yrke, eller passar det båda lika bra? 
Tittar man till USA så är det ett typiskt kvinnligt yrke men de arbetar på ett helt annats sätt. 
Nej, jag tycker att det ska vara bredd eftersom vi har sådan bredd i kundgrupperna på ålder, 
personligheter och kön. Det ska vara en mix. Sen tycker jag att man ska besitta en förmåga att 
lyssna, men inte för mycket. Jag gillar inte attityden att man som mäklare kommer in och kör 
över. Man ska lyssna men hamnar man hos en familj som har gått igenom hemska saker. Man 
kan få sälja av tragiska anledningar som t ex skilsmässor, dödsfall så man är ju en viss 
psykolog. Man bör lyssna men man kan inte bara hålla mötet så för då blir det lite oproffsigt. 
Jag är ju där för att hjälpa dem med den här försäljningsbiten så blir jag för mesig och bara 
pratar om det så får man försöka styra tillbaka. Annars kan man sitta och lyssna dag ut och 
dag in och jag är ju egentligen där för att producera min tjänst. I början när jag jobbade så 
gick jag ut med en manlig kollega till en familj där frun hade förlorat sin man och hon var 
tvungen att sälja, då dödsboet hade så många delägare, så att hon inte hade råd att bo kvar i 
lägenheten själv så för henne var det en tragisk situation. Vi var dit skickade för en värdering 
så hon satt och grät ut mot min axel och min manliga kollega var väldigt saklig och sa att vi 
bara var där för värderingen. Det var kontrasten mellan oss. Han var inte alls inne på att hon 
skulle få lätta sitt hjärta mot oss. Det som är proffsigast i yrkesrollen är väl kanske att vara 
som yrkesrollen, att lyssna men inte för mycket. Hitta balansen. 
 
Tror du att vi kan förbereda oss inför de här situationerna som vi har pratat om? 
Ja det måste man ju kunna. Men på vilket sätt? Man hamnar ju ibland i en situation som man 
omöjligt kan förbereda sig inför. Om jag kommer till familjen som sedan gammalt har levt 
med könsroller där det bara är han som äger och frun har varit hemma i flera år när barnen var 
små och nu ska dem flytta. Intressant. Den vill jag fundera mer på. Jag har inte upplevt hinder 
just för att jag är kvinna. 
 
Ingen typisk fördom heller? 
Det är ju det man lever med, inte bara i yrket utan i andra delar också, att jag som kvinna 
behöver vara lite extra skärpt för att bli lika accepterad men det har man ju levt med sen 
skolåldern. Vi är två tjejer som arbetar med bostadsrätter där det inte berörs så mycket av det 
tekniska och resten är killar som arbetar med villor men det vill vi tro att det är en slump.  
Då är vi ju inne på folks uppfattning om det kvinnliga och det manliga. Hemma hos mig är det 
jag som snickrar och skruvar så jag kanske lever i en bomullsvärld. Ja och just det här att det 
har förändrats genom tiden. Det jag upplever när jag är ute hos folk kommer ju inte alls vara 
samma sak som de andra mäklarna upplever för vi har olika sätt att attackera kunden. Fast just 
för att vi är olika personer också. 
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Intervju Kvinnlig Mäklare 2 
 
Märker du av generationsskiftet i branschen? 
Ja det märker man, de senaste anställda på vårt kontor är just yngre kvinnor medan de som 
arbetade här innan var äldre herrar. Man märker det även när vi har våra träffar på företaget 
för hela Sverige då är det många nya tjejer som kommer. De äldre mäklarna som varit med 
länge säger också att det är många unga tjejer som kommer till medan det förut varit mest 
karlar.  
 
Hur tror du att branschen påverkas av det? 
De säger att... kvinnor är mer lyhörda och mjukare vilket kan göra att det blir en mer positiv 
bild av mäklaren, att det inte bara handlar om att göra affärer utan att de tänker längre än så. 
De ser till de mjuka värdena mer och inte bara ser affärer. 
 
Har du eller någon i din närhet upplevt någon skillnad i relation till kunden just för at 
det är en ung kvinnlig mäklare? 
Ja man märker hos en del äldre personer att man får lov att hävda sig mer just för att man är 
ung och tjej, men när de märker att man är kunnig så brukar det bara vara positivt. Äldre 
herrar brukar vara skeptiska i början men när man får en kontakt så brukar det bli positivt. 
 
Har du något konkret exempel. 
De har fler frågor, man får hävda sig mer och visa mer. Till exempel hur har du tänkt göra här 
och hur ska du göra med beskattningen? Visa att man kan. Det känns lite som att de har låga 
förväntningar på en och att man får bevisa att man faktiskt kan. Inget jag upplever varje dag. 
 
Är det någon speciell kundgrupp? 
Ja, de äldre personerna mest äldre herrar men både och. De har kvar den gamla bilden av 
fastighetsmäklare. Men samtidigt så tror jag att om man är yngre och tjej så är man mer 
engagerad Man är som tjej kanske mer mån om både säljare och köpare och det kanske de 
känner av. Det beror även på de kontakter de haft med mäklare tidigare om de inte varit på det 
här sättet och då blir positivt överraskade. Detta är en möjlighet för kvinnorna. Kvinnan är 
kanske mer mån om att alla i affären ska vara nöjda och glada, man är som kvinna kanske mer 
lyhörd och inser att det är mycket känslor och tar hänsyn till det. Man kanske får kämpa mer 
som ung kvinna och göra mer jobb. 
 
Tror du att kunderna har andra – högre eller lägre- förväntningar på dig just för att du 
är kvinna? 
Det är svårt att säga, det beror nog mycket på vad de har för förväntningar, vad de har haft för 
kontakter tidigare. Nu är det ju så många yngre kvinnor som jobbar som mäklare och om man 
har stött på någon sådan tidigare på exempelvis en visning så har man nog en annan bild av en 
kvinnlig mäklare.  
 
Är det några andra förväntningar jämfört med en manlig mäklare?  
En kille kan nog glida igenom lite enklare på något sätt medan de har högre förväntningar på 
en kvinna, att hon ska vara mer tänd. När man är tjej så måste man på något sätt vara snäppet 
över. En kille har mer gratis och kunden tror nog att de kan få ut ett bättre pris och så. 
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Tror du att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats över tiden? 
Ja det tror jag. Det ligger mer i tiden att en kvinna arbetar. Det kunde ringa in kunder till 
företaget förut och fråga efter en mäklare när det var en kvinna som svarade trots att hon var 
mäklare. En del ville inte ens ha en kvinnlig mäklare men det är inget jag upplever, samtidigt 
så försöker jag att inte se de signalerna heller utan det försöker jag bortse ifrån. Man vill ju 
inte tänka sig att man är i underläge utan man försöker se sig som att man är jämställd med 
mannen. 
 
Har du upplevt att din relation till kunden har påv erkats av det manliga och det 
kvinnliga?  
Jag tror att tjejerna ger mer, att man kanske får en bättre kontakt med kunden, man ser inte 
bara till affären utan man ser steget längre. Till exempel om de har barn så kan man prata om 
det osv. och så kanske inte en kille arbetar utan koncentrerar sig mer på affären. Det är en 
möjlighet för tjejen 
 
Anser du att fastighetsmäklaryrket passar bättre för det ena könet? 
Generellt så passar det för båda könen men nackdelen för kvinnor är det här med barn. Det 
kan utgöra ett hinder om man hamnar i den situationen. Man kanske inte kan jobba deltid eller 
vara hemma med sjukt barn osv. Annars är det nog inte bättre eller sämre för den ena av 
mannen eller kvinnan. Men det här kanske också förändras inom mäklarbranschen då det är 
fler kvinnor som utbildar sig och börjar jobba som fastighetsmäklare. Förhoppningsvis kanske 
man visar hänsyn till det på ett annat sätt. Man kanske kan hjälpas åt mer och förändra sitt 
arbetssätt. Utöver det här med barn så tror jag inte att det spelar så stor roll om du är kvinna 
eller man eller hur gammal du är.  
 
Intervjupersonen säljer bara bostadsrätter och vill inte jobba med villaförsäljningar. På 
företaget finns en kvinnlig villa-mäklare annars är alla män. Intervjupersonen tror att man 
möter fler hinner som kvinnlig mäklare vid försäljning av villor, man får fler konstiga frågor 
då osv. Hennes kvinnliga kollega som säljer villor har varit med om sådant. Hon får frågor 
som karlar aldrig skulle få.  
 
Kan man förbereda sig inför de hinder och möjligheter vi har pratat om? 
Ja, det tror jag. Man får läsa på och vara väl förberedd och ha skinn på näsan! Inte låta sig slås 
ner om det är någon som försöker sätta sig på en, utan var tuff. 
Hur kan man förbereda sig inför möjligheterna då? Det där med att vara känslo-människa som 
var positivt. Det handlar nog mycket om att vara bekväm i sin roll för då ger sig resten 
naturligt på något sätt. Det är ett kul jobb och det är inte svårt att vara kvinna! Det finns ju 
äldre som krånglar lite men det kommer nog ändras snart. Kvinnliga mäklare är ju vanligare 
idag och syns mer så då reagerar inte folk lika mycket. 
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Intervju Kvinnlig Mäklare 3 
 
Det pågår ett generationsskifte i branschen just nu. Hur märker du av det? 
Man märker att det är många unga tjejer som kommer vilket jag tycker är positivt. Man 
märker att hela tjänsten utvecklas. Förut var den ganska strikt och rak och nu öppnar man ju 
upp för andra tjänster också, vilket gör att den vidgas. Bara positivt! 
 
Tror du att branschen kommer förändras just för att det blir fler unga kvinnor? 
Jag tror att köpare är så medvetna idag, även unga, så att man är tvungen att utveckla tjänsten. 
Sen kommer det ju in tjejer med mycket nya idéer med mer om det här med de mjuka värdena 
som killarna kanske inte tänker lika mycket på. Det har ganska stor betydelse. 
 
Har du stött på några hinder just för att du är ung, kvinnlig fastighetsmäklare? 
Nej, det har jag inte gjort. Inte hinder. Men jag har märkt att en viss kundgrupp är mer 
restriktiv just för att jag är ung tjej. De kanske tror att ”vad kan du?” ”Ska du kunna det här 
yrket?”. Inte så att det är ett hinder. Man får känslan av att gubbar kanske tycker att man är för 
ung. 
 
Hur ofta händer det? 
Inte alls ofta. Jag har jobbat i Stockholm då var det lite oftare att man kunde få den känslan. 
 
Vilken kundgrupp reagerar? 
Det är framförallt äldre farbröder som kanske har svårt att förstå hur en tjej ska klara av att 
vara mäklare. De hade kanske bilden av att det ska komma en äldre herre just eftersom det har 
varit så under många år. Samtidigt förstår man deras fundersamhet eftersom bilden av 
mäklare har varit så under en lång tid.  
 
Har du stött på några möjligheter just för att du är ung kvinnlig mäklare? 
Ja, vissa kunder vill ju bara ha kvinnliga mäklare. Jag vet inte varför. Det var en tjej. Hon 
värderade de mjuka värdena och trodde kanske att en tjej skulle trycka mer på det medan en 
kille kanske tänker mer på just affären.  
 
Tror du att kunderna har andra, högre eller lägre förväntningar på dig just för att du 
är ung, kvinnlig fastighetsmäklare jämfört med en äldre man som är mäklare? 
Nej det tror jag inte utan när man kommer ut och möter kunden och skapar en relation så ser 
de ganska snabbt vad man kan.  
 
Inte i det första mötet heller? 
I och för sig där kan det ju kanske spela roll beroende på vilken person man möter. Men jag 
tycker inte att man märker av det utan i stort sett fungerar det jättebra att vara tjej. 
 
Tror du att synen på kvinnliga fastighetsmäklare har ändrats genom tiden? 
Ja det tror jag. I och med att det kommer fler tjejer och att det finns många i branschen idag så 
tror jag att synen har förändrats Tjejerna då fick nog rätta sig mer efter hur allt var uppstyrt 
medan tjejer idag får komma med egna idéer osv. 
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Har du upplevt att din relation till kunden har påv erkats av det manliga och det 
kvinnliga? T ex finns det någon skillnad hur en kvinnlig eller manlig fastighetsmäklare 
bemöter sina kunder? 
Det är klart att det finns en skillnad men jag tror att det beror mer på hur man är som person 
inte just att man är man eller kvinna. Alla bemöter sina kunder på olika sätt som person och 
det spelar inte så stor roll om man är man eller kvinna. En kille kan lika gärna bemöta en kund 
som en kvinna skulle kunna tänkas göra och tvärtom.  
 
Tycker du att yrket passar bättre för en av parterna? Kvinna eller man? 
Nej, det tycker jag inte utan det är personligheten. Antingen så passar man för det eller så gör 
man det inte. Jag tror inte att könet har så stor betydelse utan det är personligheten det handlar 
om. Jag tror man märker när man kommer ut på marknaden om man passar som 
fastighetsmäklare eller inte. Det är väldigt många som pluggar till mäklare men det är inte 
fullt lika många som jobbar kvar. Det är ett roligt yrke! Man lär sig något nytt hela tiden. Det 
är bra med erfarenhet, vad man än har gjort tidigare så är det en bra erfarenhet i det här yrket. 
Man träffar väldigt många olika människor, olika kundgrupper, och då har all erfarenhet en 
stor betydelse för att man ska kunna ”koppla” med kunden. Det är mycket variation i det här 
yrket.  
 
Kan vi förbereda oss inför de situationer vi pratat om? 
Man lär sig med tiden. När man kommer ut som nyutexad så är det svårt. Man kanske behöver 
stöta på de här hindren för att förstå vad man kanske gör fel. Rannsaka dig själv hela tiden och 
fundera över vad du gjorde för fel. Var inte rädd för att gå tillbaka till kunden och fråga varför 
de valde en annan mäklare, det lär man sig mycket på. De flesta kunderna man möter ute nu 
är vana vid att det kommer unga tjejer. 
 
Tror du att de frågar dig mer just för att du är tj ej? 
Ja så är det nog i viss mån.  
 
Några speciella frågor då? 
Nej inga speciella frågor utan de frågor nog om så mycket som möjligt för att kolla att man 
kan.   
 
Något mer du vill berätta? 
Med tanke på barn så får man nog pussla väldigt mycket men det går att lösa. 
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Intervju Kvinnlig Mäklare 4 
 
Branschen genomgår ett generationsskifte märker du av det? 
Ja, det har jag faktiskt gjort. Nu när jag var på Mäklardagen och allt sådant där, då märker 
man att det är mycket, mycket mera tjejer som är på banketten på skolan och sådana saker. 
Och så märker man också då man är med på träffarna inom företaget att det är mycket kvinnor 
som kommer att ta över på gott och ont. Jag tror att man behöver ha lite mixat, det behövs 
killar också.  
 
Hur tror du branschen kommer påverkas då det kommer mer unga kvinnor? 
Jag vet inte, vi kvinnor är väl kanske lite mjukare och killarna är mer hårdare, lite tuffare. Nu 
generaliserar man ju, det finns även tuffa tjejer naturligtvis men jag tror att vi kanske är lite 
snällare och sådana saker. Så att det kan vara en nackdel också man måste ha lite skinn på 
näsan på ett bra sätt så att säga. Så att inte kunderna tar över liksom och styra och ställa utan 
man måste få dem att anpassa sig lite också. Jag tror inte att det annars kommer att påverka 
branschen. 
 
Du tror inte det blir någon påverkan då dem äldre försvinner? 
Det är väl mer att vi kanske följer etiken mer än vad dem äldre gör och sådana saker. Det kan 
man ju märka, då man också har varit på sådana här möten, att vi tänker lite annorlunda än 
vad dem äldre gör. Så har dem alltid gjort också tänker vi, men så får man ju egentligen inte 
göra. Men det är väl i så fall det tyder ju på något bra. Men det tror jag inte har något att göra 
med att det är kvinnor som kommer utan det tror jag generellt att de är högskoleutbildade som 
kommer in i branschen och att man har en högskoleutbildning i botten. Det tror jag är jätte 
bra. Det är ju många av dem äldre som inte har någon utbildning överhuvudtaget de är ju mer 
självlärda. Det tycker jag bara är positivt.  
 
Har du upplevt några hinder i relation till kunden som beror på att du är ung och 
kvinnlig fastighetsmäklare? 
Inte hinder men man kan ju bli ifrågasatt då man är kvinna. Så tycker dem att man ser som 
sagt ung ut då. Det var en som jag kom ut till han frågade om det var jag som var mäklaren.  
- Ja.  
- Men det är ingen kollega till dig som kommer ut.  
- Nej det är bara jag. 
Jag vet inte hur många gånger han frågade om någon kollega kommer snart. Han tyckte väl att 
det var lite svårt att det var jag som kom och skulle göra värderingen eller försäljningen. 
Annars så tycker jag att det är mest positivt.  
 
Är det någon speciell kundgrupp som reagerar på att du är ung kvinnlig? 
Ja, han var ju äldre, han kanske var i sextioårsåldern eller något sådant där. Men annars så nej. 
Men sen är det ju så att man inte går hem hos alla kundgrupper heller. Det är ju personkemin 
och man kan inte komma överens med alla, det stämmer liksom inte. Det är en persontjänst 
som man anlitar och det ett samarbete så det gäller att man får förtroende för mäklaren. Det är 
både för och nackdelar med allting. Så är det ju.  
 
Finns det några möjligheter för att du är ung och kvinna? 
När man är ung så kanske man är mer hungrig och mer driftig tillskillnad från när man har 
jobbat väldigt länge och kanske börjar bli less men så är det väl med alla jobb kanske. När 
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man kommer ut som ny på marknaden så känner man att man vill ge 200 % men det kan ju ta 
knäcken på en också så det gäller att hitta en balans men det är ett otroligt roligt jobb också.  
 
Tror du att en kund har andra, högre eller lägre förväntningar på dig som ung kvinnlig 
fastighetsmäklare än på en äldre man? 
Svårt att säga. Det är väl kanske i så fall att de är skeptisk till att man är ung, om man har 
kompetensen med den byggnadstekniska biten och lite sådana saker, likaså den juridiska 
biten. När man förklarar för dem och de märker at man kan svara på frågorna så brukar det 
släppa. Sen är det så att med det här jobbet så blir man aldrig fullärd, det är alltid några frågor 
som dyker upp och som man inte kan svara på men då får man ta reda på det. Be att 
återkomma, det brukar vara bättre än att försöka hitta på något. Är man äldre så kan de kanske 
tro att man har varit med länge och gjort många fastighetsaffärer så att man är fullfjädrad. När 
man är ung så kanske de tror att man inte kan sitt jobb på samma sätt. 
 
Tror du att dem frågar dig mer frågor? 
Ja det tror jag men det gör dem rätt i eftersom det är en stor affär. Man ska ju kunna hantera 
den. 
 
Tror du att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har ändrats över tiden? 
Ja det tror jag att den kommer att göra så småning om eftersom det kommer att bli vanligare 
att man träffar på dem på marknaden.  
 
Återgår till frågan om det finns någon nackdel. 
Det kan vara krångligt att man får barn. Genom att det är så konstiga arbetstider kan det vara 
svårt att få ihop allt. Jag tror att det kommer fungera.  Speciellt ifall man har en bra karl som 
ställer upp. Det är något som kommer att vara svårt. Det kan i och för sig gälla även om man 
vill vara pappaledig men det är ju kanske vanligare att man är mammaledig.  
 
Har du upplevt att din relation till kunden har påv erkats av det manliga och det 
kvinnliga? T ex är det någon skillnad i hur en kvinnlig fastighetsmäklare bemöter en 
kund tillskillnad från en man? 
Ja jag tror att det är en skillnad. Jag tror att vi kvinnor är bättre på att lyssna än vad en man är. 
Vi är mer psykologer. Det är att generalisera men i det stora hela så tror jag att det är så. 
 
Är det en fördel eller nackdel? 
Ibland är det en nackdel då det kan bli väldigt jobbigt för en mäklare att sitta och ta väldigt 
mycket problem. Det tar väldigt mycket tid också för man måste ju ge den kunden väldigt 
mycket tid och plats. Då kan det bli en nackdel när man egentligen inte har den tiden. Man 
ska ju inte bli någon kompis utan man ska ju hjälpa dem med en affär. Man ska inte bli för 
nära heller för då blir det jättejobbigt för en själv. En man är hårdare, de kan försöka avsluta 
det på ett bättre sätt än att sitta och hålla med osv. De kan styra ur sig ur samtalet på ett bättre 
sätt.  
 
Anser du att yrket passar bättre för någon av parterna eller passar det båda? 
Egentligen så är det ju ett säljjobb och tittar man på säljjobb så kanske männen är bättre på att 
sälja än kvinnor. Många tycker ju att killarna kan bli lite bilhandlare och då tycker dem att 
tjejer passar bättre för vi säljer inte på samma sätt utan vi kanske använder lite mjukare 
värden och dem lite hårdare värden, prackar på mer. En kombination, det beror även på vilken 
kund du möter. Har man en väldigt hetsig kund så är det ju bra att vara lite bilhandlare men 
har man en kund som genomgår en skilsmässa kan det vara bra att använda de mjukare 
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värdena. Det gäller att avlyssna så jag tror att det passar lika bra för man och kvinna. Det 
handlar om att kunna avläsa kunden och kunna tagga upp eller tagga ner.  
 
Tror du att man som fastighetsmäklare kan förbereda sig inför situationer med de 
hinder och möjligheter vi nämnt? 
Det tror jag. Gör du ett misstag så kommer du aldrig att göra om det något mer och då kan du 
förbereda dig på det viset. Och så gäller det att du är förberedd när du åker ut på ett kundmöte, 
så man är påläst och sådana saker när du åker ut. Har du ont om tid så blir det ofta sämre. Det 
kan ju påverka. Ha kontroll på allt. Förhindra att det finns saker som de kan irritera sig på.  
 



 
 

 60 

Intervju Kvinnlig Mäklare 5 
 
Märker du av generationsskiftet som pågår i branschen? 
Det har blivit många yngre kollegor här i Gävle. Vi har bankmöten med bland annat 
Handelsbanken och Nordea och för fem år sedan kände jag alla i branschen men nu kommer 
det ständigt yngre. Branschen håller på att byta ålder. 
 
Hur tror du branschen påverkas av generationsskiftet? 
Dem unga bör få arbetslivserfarenhet ute med kollegor innan de börjar arbeta självständigt. Ni 
har läst mycket men det blir problem att sätta det ute på en praktisk marknad. Annars blir det 
svårt att vara naturlig på en visning. Det är svårt att erbjuda praktik för oss, eftersom 
praktikanter inte kan ta in några egna objekt så kostar det företaget mycket. Mäklarfirmorna 
bör ta betalt för att ha praktikanter eftersom det är så dyrt. Under första året på utbildningen 
bör ni ha praktik, men firmorna här i Gävle kan inte ta emot alla vilket leder till ett dilemma. 
En lösning är att närma sig de mäklare som finns vi kan ha nytta av exempelvis era 
datakunskaper och i utbyte av de ni ger oss erbjuder vi erfarenhet.  
 
Tror du att det finns några hinder och möjligheter för en ung kvinnlig 
fastighetsmäklare?  
Jag har inte sett något. De yngre jag träffar har en annorlunda attityd. Dem är rätt så tunna. 
”dem har lagt på lite fernissa”. Den kritiska spekulanten märker då genast att här finns det 
ingen tyngd. Ni måste ha ödmjukhet och uttrycka; ”Jag är ny, rätta mig om jag har fel”. Var 
påläst. Det är bra om de yngre kan hänvisa till äldre kollegor eller mer kunniga kollegor. 
Jag kan ingen byggnadsteknik och det kan ju inte unga tjejer heller, men det kan min kollega. 
Jag säljer mest bostadsrätter. Tjejerna ska hålla sig ifrån byggnadstekniken och gör det dem är 
bra på dvs. förmedlingen och låta en besiktningsman sköta det andra. Ofta tycker inte säljaren 
om att mäklaren går förbi saker vid ett intag exempelvis en vindslucka eller en källare. Därför 
ska mäklaren vara bra på sådant. Ägna mer tid i utbildningen till byggnadsteknik. Jag skulle 
gärna läsa det i ett halvår. 
 
En möjlighet kan vara att ni har ork, arbetat kan vara tufft. Man kanske inte blir utbränd om 
man är yngre. Arbetet är tufft på fel tid om året dvs. våren, då man vill vara ledig. Ni är 
hungriga och kanske mer alerta.  
 
Finns det någon speciell kundgrupp som reagerar på unga kvinnliga fastighetsmäklare? 
Ja, möjligtvis manliga säljare över medelåldern kan bli kritiska. En del av dem kanske 
eventuellt tycker att man som ung och kvinna är lite charmig. Stor klick ser mäklaren som 
manlig, fast här är det stor skillnad på stor och liten stad. Ödmjukhet och förtroende ska man 
ha, då har inte åldern någon betydelse. Ni kan även få problem med äldre kvinnor (säljare) 
dem kanske inte har förtroende för en ung tjej. 
 
Tror du att kunderna har andra förväntningar på en ung kvinnlig mäklare i jämförelse 
med exempelvis en äldre man? 
Ja, om något går snett. Mannen är då mer att luta sig emot om denna har exempelvis mer 
juridiska, eller byggnadstekniska kunskaper eller vad det handlar om. Upplever kunden 
trygghet då är det inga problem. En yngre kille arbetade här, han var duktig, hans datakunskap 
tillförde mycket och han var duktig bland kunder men ni yngre måste kunna sätta er i de 
äldres situation exempelvis här på kontoret. Äldre och yngre måste försöka acceptera 
varandra. På en arbetsplats finns det alltid något att göra och ni yngre ser på ert eget, ni är 
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avskärmade och vill inte hjälpa andra. De är bäst att göra en uppgift från A till Ö, i och för sig 
handlar det inte om ålder. 
 
Tror du synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats genom tiden? 
Ja det har skett ett accepterande. Så här blir det nu. Mindre fokus på det som skrivs i 
tidningen. Det handlar om storstaden. Här är det skillnad. Ni unga måste anpassa er till 
kunden och kan till exempel inte enbart använda er av SMS budgivning. Yngre människor 
tror att ni kan ändra alla människor, men alla har inte tekniken. En kund sa att hon upplever 
unga mäklare som nervösa. Boendet har ju stor betydelse i livet och det är artigt att inte enbart 
använda sig av mobilen. 
 
Påverkas relationen till kunden av det manliga eller det kvinnliga? 
Nej, det handlar inte om kön utan om individ, om personliga egenskaper. 
 
Anser du att yrket passar bättre för en av parterna, kvinna eller man? 
Lika bra för båda eftersom att kunderna är av olika slag.  
 
Kan man förbereda sig inför hindren och motarbeta möjligheterna? 
Nej det är svårt, jag vet inte.  
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9.5 Bilaga – Intervjuer manliga fastighetsmäklare  
 

Intervju Manlig Mäklare 1 
 
Har du märkt av generationsförändringen som branschen genomgår? 
Ja märker av så att från att ha varit ung och lovande till att bli gammal och trött. Kanske beror 
på att jag blivit äldre. Ja, det är klart att jag märker av det. Jag brukar vara på högskolan och 
hålla föreläsningar och då ser man ju att medelåldern på dem som går utbildningen är väldigt 
låg. I vårt företag har vi en stor kick-off och där börjar man ju känna sig bland dem äldre från 
att alltid ha varit bland de yngre. Det är ju många, många yngre som kommer in i vårt företag. 
 
Hur tror du att det påverkar branschen? 
Vet inte om det påverkar branschen i någon stor omfattning. Branschen är ju otroligt 
konservativ. Det är ju ett mellanmans jobb, det är inget du påverkar genom ålder. Branschen 
själv påverkar mer. Avsaknaden bland de yngre som kommer ut är att det är oerhört få som 
begriper att det är ett säljaryrke och har valt det för att man har de egenskaper som är lämpliga 
för en säljare. Det för en tillbaka gång men det är på grund av kravet på högskoleutbildningen. 
Det är inte fritt fram idag att välja den man tycker passar för yrkesrollen. Så gjorde man när 
jag var ung -87, ”den där tycker jag skulle vara lämplig att jobba som fastighetsmäklare”. Så 
blev man uppringd. Är du intresserad? Urvalet var då alla, idag är urvalet endast de som har 
gått högskoleutbildningen vilket är en bidragande orsak till generationsskiftet. Det är 
förklaringen helt enkelt. För det är inte många som vid 30-40 års ålder och kanske jobbar på 
bank, framgångsrik säljare osv. som bryter upp och söker högskolan och går där för att bli 
fastighetsmäklare. Detta är nog inte bara utav godo då vi mäklarföretag idag får lägga väldigt 
mycket resurser på att ge dem här yngre säljutbildningen. De yngre kan väldigt mycket 
teoretiskt, men det är svårare att göra en säljare av en person som inte är säljare i grund och 
botten än att lära en som aldrig har läst ekonomi beskattning. Beskattning kan man plugga in.  
 
Har du sett att det förekommer hinder eller möjligheter i mötet med kunden som är 
specifika för unga, kvinnliga fastighetsmäklare? 
Ett hinder är som ung, kvinnlig mäklare på villasidan för där är medelåldern på våra 
säljare/uppdragsgivare högre. Där är det nästan regelmässigt så att det är mannen i familjen 
som har skött om ekonomin, som är den som sköter snacket och många gånger står som 
ensam ägare. När det då ringer på dörren och det står en 24 årig ung flicka utanför så är inte 
det en bild av fastighetsmäklare som den här 75 årige mannen har. Han har kvar samma bild 
som var tidigare, innan generationsskiftet började. Jag brukar måla upp personen som strax 
över medellängd, strax över medelvikt i 55 års ålder och tunnhårig. Det är bilden som jag tror 
att många fortfarande har av fastighetsmäklare. Då får man räkna med, tror jag, som ung 
överhuvudtaget och förmodligen lite extra som ung kvinnlig att man startar lite på minus och 
så får man visa att jag kan det här.  
 
Brukar de ställa några speciella frågor? 
Det kommer ju mycket oftare frågan till tjejerna på vårt företag ”Hur länge har du jobbat 
här?”, ”har du erfarenhet av det här?” De vill indirekt ha referenser. Det stötte även jag på 
som unge kille i 23 års ålder men förmodligen inte i lika hög utsträckning som tjejerna.  
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Kan du tänka dig några möjligheter? 
Jag plockar väl ner, så att säga, den moderna bilden av fastighetsmäklare. Om vi struntar i den 
äldre bilden så är ju den moderna bilden av en fastighetsmäklare kille i 25-30 års ålder med 
bakåtslickat hår, italiensk kostym och en lite lätt nonchalant tuggande stil. Då är det hyggligt 
lätt att komma som ung tjej och överträffa förväntningarna istället. Det är lite yuppievarning 
på bilden av mäklare. Bilder som har lyfts fram i media, mäklares rekordinkomster osv.  Till 
exempel så finns det ”mäklarbricka” på Stureplanskrogarna med en hel flaska vodka, en 
flaska champagne och ett antal glas. Är det den bilden man har av en fastighetsmäklare ” Det 
här fixar vi skit enkelt” då har man väldigt stora möjligheter. 
 
Tror du det finns någon speciell bild av fastighetsmäklare här i Gävle? 
Det är ju mer en landsortsmarknad än en storstadsmarknad här i Gävle så de har nog bilden av 
den äldre mannen som fastighetsmäklare. Däremot så tror jag att bland köparna/spekulanterna 
att kvinnorna har ett försprång för kvinnan har väldigt, väldigt mkt att säga till om när det 
gäller boendet. Det lärde man till och med ut när jag gick utbildning för 20 år sedan. Det är 
ofta karln som pratar mest på visningen och ska kolla i diskbänksskåp och vart sitter el-
centralen, kan jag komma upp på vinden osv. Mannen tittar mer med hjärnan medan kvinnan 
tittar mer med magen, känslan. Vill jag bo här? Vill mina barn växa upp här? Mera 
övergripande en känsla. Där tror jag att kvinnor har lättare som mäklare att prata om de 
bitarna, de mjuka värdena i en bostad. Jag tror kvinnor mer säljer ett hem medan en man mer 
säljer en produkt, ett hus/en lägenhet. Det är oerhört mycket känslor som är inblandade i ett 
boende, får du inte känslan ”här skulle jag vilja bo” då är allt annat ointressant. Jag tror att 
många manliga mäklare övervärderar den biten. Där har kvinnor en fördel. 
 
Tror du kunderna har andra förväntningar på dig jäm fört med unga kvinnliga 
mäklare? 
I grund och botten så tror jag inte det. Jag tror att kunden anlitar mäklaren för att nummer ett 
få sin bostad såld och nummer två få sin bostad såld till bästa möjliga pris. Att kunna skriva 
en annons, göra i ordning en beskrivning, kunna upprätta ett köpekontrakt är inga 
konkurrensskillnader utan det är något du ska kunna oavsett om du är 22 år och inte har gjort 
en arbetsdag och kommer direkt från högskolan eller om du är 64 år och gör dina sista två 
månader som fastighetsmäklare. Det är rena hygienfaktorer. Det kunderna söker är förtroende, 
säljarna. ”Vem känner jag förtroende för att ta hand om försäljningen av bostaden på bästa 
möjliga sätt?” Det är det förtroendet man måste skapa oavsett om du är ung, gammal, man 
eller kvinna. Det är ingen nyhet att kvinnor blir jätteduktiga fastighetsmäklare. Så var det 
även tidigare men då var det fördomarna som gjorde att man ofta rekryterade män, för det var 
oftare män som jobbade som säljare tidigare. Nu har det här med en automatik blivit en 
utjämning i och med att könsfördelningen är ganska jämn på högskoleutbildningen. Så det är 
ingen nyhet att kvinnor blir duktiga mäklare. 
 
Tror du att synen på kvinnliga mäklare har förändrats genom tiden? 
Ja, det tror jag. Det var oerhört mycket tuffare för 20 år sedan att lyckas som ung, kvinnlig 
mäklare, det tror jag är lättare idag. Men naturligtvis för att det är fler unga kvinnliga mäklare, 
många har stött på det i högre utsträckning. Samhällsbilden har förändrats överhuvudtaget. 
Till exempel för 30 år sedan när Agda 75 gick till hälsocentralen så skrek hon förmodligen 
rakt ut om det var en invandrare som kom ut som en läkare. Idag är det ingen som höjer på 
ögonbrynen om det är en läkare som är invandrare. Det är en förändring som inte endast gäller 
mäklaryrket. Mäklaryrket är ett ganska ointressant jobb för de allra flesta. Det är när man är i 
”bostadsbytartankar” som det är intressant, för övrigt så skiter man i fastighetsmäklarna. 
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Har du upplevt att relationen till kunderna har påverkats av det manliga och det 
kvinnliga? 
Svårt att göra jämförelse då jag inte är kvinna själv. Jag tror det beror på vilken bild kunden 
har i förväg. Om man är som jag är över medelåldern med lång erfarenhet på ett stort 
mäklarföretag så får man lite mer gratis men faran är kanske då att man blir lite mer 
nonchalant. 
 
Tror du det finns någon skillnad i hur en manlig och en kvinnlig mäklare bemöter sina 
kunder? 
Ja, jag tror faktiskt det, tyvärr. Jag tror generellt(farligt att generalisera) att kvinnor är 
duktigare att på ett naturligare sätt prata mjuka värden. Alltifrån att påpeka hur mysigt det 
kommer vara för barnen att bo här, det är bra med lekparken där borta. Jag tror att gentemot 
säljarna är kvinnorna duktigare på att förmedla känslan att det är hemmet hon tänker sälja och 
inte att hon tänker sälja den här dimensionen på regelverket och det här materialet i 
källargrunden. Det är alltså positivt. Där har kvinnorna en fördel. Vi män har det också 
svårare att erkänna att man inte kan svaret på en kunds fråga. Män är inte så ödmjuka. 
 
Har du några fördelar eller nackdelar just för att du är man jämfört med en yngre 
kvinna? 
Jag tror att vi män uppfyller bilden av mäklaren mer hos fler personer än vad en kvinna gör. 
Och att det i sin tur ger ett litet försprång. Jag har svårt att se ung kvinnlig mäklare ställd mot 
mäklare för övrigt för vi har en stor blandning hos oss. Alla på vårt kontor är olika duktiga på 
olika saker till exempel det tekniska, personliga kontakten osv. Alla kategorierna säljer 
jättebra då det inte är en homogen grupp vi har att göra med som säljare. Säljarna är allt ifrån 
dryga 20 år som bott i staden i bara två år med bostadsrätt som studentlägenhet till 90 åringar 
som har bott i sitt hus i 60 år. Alla olika samhällsklasser osv. Det finns inte en mall hur en 
mäklare ska vara för att gå hem hos alla dem här.  
 
Jag brukar påpeka på mina föreläsningar att det är jätteviktigt att ha en personlighet och att 
man gör det bästa utav den. Försök inte vara någon annan utan var en egen personlighet. 
Annars är det ingen som lägger märke till den. Det är ju personliga relationer yrket handlar 
om och då är det en stor fördel om du blir igenkänd. Då gäller det att skapa sig det och det gör 
man genom att bryta av lite grand till exempel genom att vara extra trevlig, extra rolig, extra 
serviceminded eller extra kunnig så spelar inte det någon roll. Bestäm dig för att det här ska 
bli din specialitet så går du hem hos ett antal med det, inte hos alla. Du kan visserligen ordna 
så att du inte blir illa omtyckt av någon, men om det är så då har du ingen personlighet, då 
bryter du inte ut, då blir du inte ihågkommen. Kunderna kommer troligen inte tillbaka och du 
får inga referenser. Du får inte gratisöppningen och då är det ingen skillnad om du är ung, 
äldre, kvinna eller man. Det handlar om personligheten. Men är du ung och ger ett osäkert 
intryck så är det mycket svårare att skapa ett förtroende hos uppdragsgivaren för 
uppdragsgivaren vill känna att mäklaren tar hand om det här åt honom så att denne kan släppa 
det. Detsamma gäller om du är gammal och ger ett trött intryck. Det vill en säljare inte heller 
ha, det kan verka som att mäklaren då inte bryr sig så mycket.  
 
Kan man som ung mäklare förbereda sig inför sådana här situationer som vi pratat om? 
Ja det tror jag. Var lite bättre påläst vid första mötet.  
 
Om någon speciell faktor eller allt vi pratat om? 
Det säljaren i huvudsak vill prata om är sin bostad. Ren allmänbildning är ju bra. All 
livserfarenhet och arbetslivserfarenhet är ett plus i det här jobbet så där har man en fördel när 
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man arbetat under några år. Det spelar egentligen inte så stor roll vad du gjort under den tiden, 
det är en fördel ändå. Det kan vara svårt om du bor kvar hos mamma och pappa som gör allt 
åt dig för att sen åka hem till Hulda 75 som förlorat sin man och lägga huvudet på sned och 
visa förståelse. Den empatin är konstgjord. Det kunden framförallt vill träffa dig för är för att 
du som mäklare kan göra ett bra jobb med att sälja bostaden. Var förberedd på det område du 
ska ut till, till exempel senaste försäljningarna, hur ser det ut med skolor, dagis och 
kommunikationer? Så att man kan visa att man kan det där. Titta på utdraget från 
fastighetsregistret. Ställ rätt frågor för att visa att du är en bra säljare och bryr dig. Var 
förberedd för att kunna inge ett förtroende. 
 
Tror du att en kvinna behöver vara mer förberedd på ett visst område? 
Ja, jag tror att en kvinna lider mer om hon inger ett osäkert intryck, även en man hamnar på 
minus men jag tror att risken är stor att det är kvinnan som inte får uppdraget. Mannen får 
uppdraget ändå eftersom han är just man och uppfyller bilden av mäklare hos en större del av 
kundgruppen. Förut kanske den bilden av mäklaren fanns hos 80-20 och nu är det nere på 65-
35 ungefär. När du sedan står där gentemot köparen så är det bostaden som är det intressanta 
inte mäklaren. Du kan aldrig bli så duktig så att du får någon att köpa en bostad som de inte 
tycker om. Det är ett servicejobb. Det är säljarna som väljer oss mäklare men köparna struntar 
inte i att köpa ett hus/en lägenhet bara för att det råkar vara en ung, kvinnlig 
fastighetsmäklare. Vi lever på att få uppdragen. 
 
Tycker du att mäklaryrket är typiskt manligt eller kvinnligt? 
Nej, det passar båda. Det handlar om socialkompetens. Att inge och skapa förtroende och 
hålla löften. Ett seriöst jobb, annars blir du inte långlivad. Även ett säljarjobb inte ett nasar 
jobb, det är negativt. Alltså inte ett jobb där man trycker på någon någonting. Man ska alltså 
inte trycka på någon en mäklartjänst och säga att man kan leverera utan att man egentligen 
kan det. Ju längre du håller på, ju mer erfarenhet leder till fler gratisuppdrag. (80 % av 
intervjupersonens uppdragsgivare kommer till honom, inte till företaget.) Gör ett bra jobb så 
fort som möjligt för att skapa ett rykte om sig att man är duktig för det leder till gratisaffärer. 
Det finns bara en enda sak som konkurrenterna inte kan erbjuda och det är din egen 
personlighet. Man måste tro på att man är bäst! Säljteknik är viktigt. Välj noga ut vilka frågor 
du ska ställa för att kunden ska begripa att du är bäst om du inte vågar säga det rakt ut.  
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Intervju Manlig Mäklare 2 
 
Branschens generationsskifte, har du märkt av det? 
Ja, när jag började som mäklare var jag 28 år och då var jag extremt ung egentligen, alla var 
gubbar då. Det har exploderat med företag och det har varit brist på mäklare väldigt länge och 
den uppstod när det blev högskoleutbildning för reglerna kom före utbildningen. Att man var 
tvungen att vara utbildad fastighetsmäklare för att börja som fastighetsmäklare, och de 
reglerna kom innan utbildningen fanns. Sen blev det två-tre års vakuum då det utbildades 
väldigt få mäklare. Det var bara utbildningen i Gävle som fanns då och där höll jag 
introduktionsföreläsningen. Nu börjar det tas igen, folk har nog fortfarande lätt att få jobb. Jag 
tycker mäklarna utnyttjas idag, dåliga avtal, bara provisionsavtal. Det spelar ingen roll för en 
arbetsgivare vem man anställer utan det är samma löner ändå. Jag tror ni har det tufft. Vi har 
provision på omsättningen, det innebär att vi tjänar på varandra när det gäller försäljningen så 
att vi kämpar mot samma mål. En för alla, alla för en och är inte värsta konkurrenter. En 
förutsättningen för att vårt system ska fungera är just att alla gör sitt bästa. Det är ju alltid 
någon som är bäst och någon som är sämst för alla kan inte vara bäst. Men så länge alla gör 
sitt då måste man ta de andra bitarna. Om någon bara flyter med så skulle ju systemet falla 
men då får man ju inte vara kvar heller. Vi har arbetat så här sedan 95/96/97. 
 
Tillbaka till generationsskiftet, märker du någon skillnad i det manliga och det 
kvinnliga? 
Det jag märker är att det var väldigt få kvinnliga mäklare när jag började, det fanns några få. 
Nu är det ju väldigt vanligt med kvinnliga mäklare. Vi har 2½ kvinnor av 6 mäklare på 
kontoret. 
 
Har du sett om det förekommer några hinder eller möjligheter i relation till kunden som 
är specifika för just en ung, kvinnlig fastighetsmäklare? 
Det tror jag. Jag tror att det inte är någon skillnad mellan ung kvinna och ung man. Ska man 
sälja sitt hus, framförallt om det är ett dyrare hus, och dem är i min generation så är det ju 
egentligen deras privat ekonomiskt största affär näst efter att man gift sig och skaffat barn. Att 
då lämna in ett sådant hus till någon som kommer in som 23 åring direkt från en högskola och 
som inte har någon livserfarenhet eller haft något annat, där tror jag att ni har ett väldigt 
motstånd. Jag tror inte att ni får in sådana hus då när man kommer ut. De vill ha någon som är 
mer erfaren, men det tror jag inte är någon skillnad om man är kvinna eller man, eller jo 
kanske i min generation och äldre(Kundgruppen?). Där kan det vara lite motstånd mot 
kvinnor just för att de har lite könsåsikter, men inte nu i övrigt. Det är mycket bra att det är 
ungefär lika många kvinnor som män som arbetar som mäklare på kontoren för då blir det en 
helt annan stämning.  
Det största problemet för unga mäklare överhuvudtaget är att få in de riktigt fina objekten där 
den äldre generationen säljer och det är inte konstigt egentligen. Därför är det nästan bäst att 
börja som mäklarassistent eller att sälja bara bostadsrätter för att få göra så många affärer som 
möjligt så fort som möjligt för att få erfarenheten och kunna bli säkrare. 
 
Tror du finns några möjligheter då med att vara ung och kvinna? 
 Ja, det tror jag. Jag tror tillexempel att det är väldigt många som köper sin första bostad i eran 
generation och dem tror inte jag skulle vilja ha mig som mäklare. Om någon ska köpa sin 
första etta eller tvåa på stan då tror jag ni pratar mera samma språk egentligen med dem än 
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vad jag gör. Äh den här gubben kan väl inte sälja det där? Det blir åt andra hållet då, där har 
man ju mera möjligheter istället då, det tror jag. Jag tror att det är bra att det finns alla åldrar, 
att det finns bägge könen och allt sånt där då funkar det bättre på kontoret och även gentemot 
kunder och så där. Men ni har lättare att prata med dem som är i er generation så måste det ju 
vara och det är så tidigt man börjar köpa bostadsrätter. Det är en bra skola att börja arbeta med 
bostadsrätter, man får göra mycket affärer för affärerna går snabbare. Det blir flera affärer och 
man får mera erfarenhet av att förhandla och så då.  
Har du upplevt att kunderna ställer några speciella frågor till unga kvinnliga fastighetsmäklare 
som dem inte ställer till manliga fastighetsmäklare? 
Det vet ju inte jag. Det har ju hänt ibland att kunder har ringt och sagt att dem inte vill ha en 
kvinnlig mäklare, men då är dem åttio år eller något sånt där. Men att dem ställer speciella 
frågor till dem då dem är där det har jag ju ingen aning om för jag är inte med då. Men jag tror 
inte att dem gör det, ja dem kanske frågar mer vad ni har för erfarenheter av att sälja ett sådant 
här hus, det är möjligt men det tror jag att dem skulle göra med en ung kille också som är 
mäklare så det tror inte jag är könsrelaterat. Skulle det vara skillnader så tror jag att dem blir 
mindre och mindre eftersom det blir mer och mer vanligt med kvinnliga mäklare. Det är väl 
nästan lika många kvinnor som män som är mäklare nu. Då tror jag att det inte blir några 
sådana hinder alls eftersom folk blir vana vid det.  
 
Hur tror du branschen kommer påverkas av generationsskiftet som pågår?  
Jag tror inte att det kommer att bli mer och mer yngre därför att tillslut måste det ju komma 
till ett läge där det ska rekryteras in lika många som försvinner ut och då blir det dem gamla 
som försvinner ut men då har ju nästa generation som varit alldeles under dem vuxit upp så 
jag tror att det blir en väldig jämn åldersfördelning. Det är ju bara nu när det har varit en 
otrolig brist på mäklare som det kommer in så väldigt många nya på en enda gång. Det är 
klart att det kan hänga med en generation till då ni blir gamla att många försvinner då men det 
jämnas nog ut lite grann. Sett på sikt så tror ju inte jag att det kommer vara så att mäklarkåren 
blir yngre och yngre. Tvärtom jag tror att den kommer att bli äldre och äldre från och med nu. 
Därför att när fyrtiotalisterna nu försvinner så försvinner ju en sån väldigt stor del gamla, eller 
hur? Snittålders mässigt så tror jag att den blir äldre igen sen när vi har försvunnit. För då har 
ju alla dem riktiga gamla mäklarna försvunnit eller hur? De nya blir då ett år äldre för varje år 
som går.  
Men just i det här bytet då fyrtiotalisterna försvinner vad tror du det blir för skillnad då? Eller 
blir det ingen skillnad då heller? 
Vad ska det bli skillnad på? Annat sätt att sälja möjligtvis då, att man utnyttjar datorerna mer, 
mera med mailen och biltelefonen och sådär. Vilket är på både gott och ont. Där kan man ha 
gamla åsikter i och för sig men jag tycker att det har blivit för mycket stress ofta i affärerna 
nu. Eller stress för mäklarna. Jag har sålt lika mycket hus jämt, jag ligger mellan 60-70 hus 
per år och det har jag gjort jämt. Men jag hann ju med det då det inte fanns mail och 
biltelefoner också. Men då var jag aldrig med om att någon mäklare var utbränd, vi har ju haft 
utbrända här hos oss, vi har haft utbrända på Föreningssparbanken och sånt där som har gått 
hem för att dem inte klarar det. Det hände inte förr men man sålde lika mycket och 
anledningen till det, det tror jag är att nu är man alltid jagad. Om jag åkte till Hamrånge förut 
och skulle ta in ett hus till försäljning då kunde jag sitta och tänka på annat i bilen en 
halvtimme så tog jag in det där huset också kunde jag sitta och tänka på annat en halvtimme 
hem då var man ren i hjärnan. Åker jag ut nu så sitter jag hela tiden och pratar med nån på 
telefon som jag egentligen inte kan säga någonting till för jag kan inte boka tiderna där då jag 
sitter i bilen, men ändå ringer dem till mig och jag har väldigt svårt att anteckna och krångla 
då man kör. Det blir fel typ utav stress väldigt mycket, så tekniken är inte bara bra ur 
människosynpunkt. 
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Risken blir ju att man tar hem jobbet också att man kanske är nåbar på mobilen hela tiden? 
Det har jag alltid gjort, det måste du alltså ska du jobba som mäklare då får du räkna med att 
ta hem jobbet. Alltså på det viset att du nästan alltid måste vara nåbar. För får inte folk tag i 
dig på dan vilket händer ganska ofta då vill dem ringa dig hem och jag har alltid haft 
hemtelefon numret på visitkortet men nu får jag inte ha det och sagt att ring gärna hem. Det är 
bättre för mig om det är lugnare och dem uppskattar det så blir jag väldigt poppis hos dem att 
dem uppskattar det och får ringa hem. Det tar inte jag som jobb. Det är inte jobb på samma 
sätt. Det måste man räkna med som mäklare tycker jag, att man får ställa upp på tider när inte 
folk…Har du det som nio till fem jobb då ska man inte vara mäklare.  
 
Tror du att dina kunder har andra förväntningar på dig i jämförelse med en ung 
kvinnlig fastighetsmäklare? 
 
Ja på mig tror jag det. Men nu säger du alltid ung kvinnlig, det kan lika gärna vara ung 
manlig. Men jag tror att dem har andra förväntningar på mig eftersom jag har varit med så 
länge. Jobbar man bra i det här jobbet, ju mer man har varit med på en marknad, ju mer egna 
kunder får man. Här har vi kunder som kommer till Svensk Fastighetsförmedling också har vi 
kunder som kommer till Mats, till Jonas eller till mig. Ju längre man har varit med, ju flera 
såna egna kunder har man. Jag har 99.9 egna kunder, jag tar inte in något SF uppdrag utan jag 
tar inte såna som kommer direkt till mig som jag har sålt åt förut eller kompisar till dem jag 
sålt åt förut eller släktingar åt dem jag sålt åt förut. Det är klart att dem har en annan förväntan 
då när dem liksom känner mig på ett annat sätt. För dem förväntar ju att jag ska vara som när 
jag sålde huset åt dem för tjugo år sedan. Då är det klart att det är en annan förväntan än på 
någon man inte alls känner. Så måste det ju bli.  
Så dem har högre förväntningar på dig? 
 
Nja högre, dem har annorlunda dem vet att Lasse jobbar så och så och sådär. Så tror jag att det 
är. Det har inte med högre eller bra eller bättre eller sådär att göra. Men man har ett annat 
förtroende från början. Jag behöver aldrig jobba in objekten, jag behöver aldrig liksom, jag 
har ju inte tre andra mäklare som har varit där och tittat samtidigt och konkurrera med på 
samma sätt. Men däremot ger jag då rabatter som om jag skulle ha konkurrerat med någon för 
dem ska inte vara i ett sämre läge för att dem kommer direkt. Än om jag skulle slåss mot tre 
andra mäklare, det måste man ju tänka på man kan ju inte utnyttja att folk vill ha en, utan 
tvärtom. Det här är ju det enda yrke som jag vet nästan, ja kanske finns det någon klädesaffär 
där samma kunder handlar och sånt där. Men det är ett utav få yrken som man blir populärare 
och populärare ju äldre man blir därför att ju fler affärer har man gjort. Ju fler affärer man gör 
ju fler affärer får man. Jag tror inte att det är någon här som vill att jag ska sluta tillexempel 
för dem vet att jag drar in mycket pengar. Men man vill ju själv.  
 
Tror du att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats genom tiden?  
Ja, jag tror att det precis som jag sa att det inte alls kommer att vara någon skillnad på om man 
är ung kvinna eller manlig mäklare i fortsättningen för det blir så vanligt men unga mäklare. 
Folk kan ju uppfatta att tjejer är mycket mjukare än vad killar är så man kan få fördelar av, 
men det är ju inte så egentligen det beror ju helt och hållet på individuellt hur man är som 
person. Det är ingenting annat. Det jag tycker det är att man ska bjuda på sig själv hela tiden. 
Det ska inte vara en yrkesroll man har. Hittar man en anknytning med någon så prata om det. 
Det ska ske naturligt inte för att man ska försöka vad kan jag hitta på den här. Är man öppen 
så kommer ju sånt där. Det har man igen, det är säljteknik fast på ett naturligt sätt.  
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Har du upplevt att din relation till kunden har påv erkats av det manliga och det 
kvinnliga? T ex finns det någon skillnad hur man som kvinnlig eller manlig 
fastighetsmäklare bemöter sina kunder? 
Det är personligt fortfarande. Jag tror inte att Margareta som jag hade företaget med och 
jobbade ihop med hon pensionerade sig för tre år sedan jag tror inte att vi bemötte kunderna 
olika alltså i samma generation. Nej jag tror inte på skillnaden på kön. Jag tror att ni har större 
problem med den äldre generationen. Det är den enda skillnaden i kön. I övrigt tror jag inte i 
skillnaden på kön utan det är på person. Det är personliga egenskaper oavsett om man är tjej 
eller kille och inte något könsrelaterat. Mer än jag tror att ni kommer att ha mera problem med 
den äldre generationen, men den försvinner ju snart så då blir det inga problem där heller.  
 
Har du några fördelar eller nackdelar just för att du är man jämfört med en yngre 
kvinna? 
Det är ju samma sak fastän tvärtom då egentligen. Jag tror inte det. Jag tror att jag hade sålt 
lika mycket och så där om jag hade varit kvinna om jag hade börjat i samma tid och jobbat 
lika länge. Det tror jag inte jag haft någon fördel i för att jag har vart kille. Jag har ju haft 
mycket kontakter jämt, jag har hållit på mycket med idrott och såna där saker men det gör ju 
tjejer också idag dem spelar ju fotboll dem också och allt vad det är för något så det är ju 
ingen skillnad med kontaktnät och så heller. En nackdel som ni har det är ju att komma ut på 
marknaden det är ju naturligtvis att det är ni som föder barna. Det är en nackdel. Det går 
aldrig att komma ifrån om en arbetsgivare har en 25-åring eller 28-åring eller något sånt där 
som är en barnlös tjej och en kille och han tycker att dem ungefär är lika bra då anställer ju 
han killen. Det gör han ju för då vet han ju att han inte behöver få problem att ta in vikarier 
som kan mycket mindre och sånt där under ett års tid. Och kanske krav sen på att jobba deltid 
beroende på vad hennes man har för jobb. Det är en nackdel ni har, det håller ni ju med om. 
Men nu har det ju uppvägts utav bristen på mäklare så det har inte vart några sådana problem.  
Tror du att detta kommer att fortsätta vara ett problem för kvinnor i framtiden? 
Ju mer jämlikt det blir på vilka som ska ta hand om barnen ju bättre blir det ju med det. Om 
det vore naturligt, Sossarna vill ju till och med lagstifta om det eller vilka var det som ville 
det? Var det lag på eller var det så att man skulle vara borta hälften var då försvann ju det 
problemet egentligen. Men så länge det inte är det så de facto är det ju så att tjejerna är 
hemma mest. Och så länge det är så, så ser ju den som anställer mäklare det också. Då vet 
dem ju det och det är ett problem om en mäklare är borta. En mäklare går inte att ersätta på 
samma sätt och få samma produkt. En förskolelärare kan man ju kanske sätta in en annan som 
kan göra ungefär samma jobb mer eller mindre bra men om man ska ha in en vikarie så ska 
denna vara mäklarutbildad och är den bra så har den ju fast jobb. Så dem går inte att få tag i. 
Är man inte utbildad får man inte visa. Alltså kommer det att vara brist på det här företaget 
under dem här månaderna när man är borta. Då måste man vara så jäkla mycket bättre som 
tjej för att få jobbet istället så visst har ni ett problem med det. Skaffa barn snabbt kanske? Så 
det är klart när man söker jobb. Under studietiden.  
 
Kan vi förbereda oss inför de situationer vi pratat om? 
Skaffa barn tidigare. Just det problemet är ju svårt att göra något åt egentligen. Det är att se 
till att man är så jäkla duktig och trevlig så att dem tar en ändå. Blir det barn om två år då får 
vi ta det då.  
 
Kan vi förbereda oss gentemot kunden på något vis? Exempelvis i konkurrens mot dig? 
Ja men du lägger ju upp det i ett könsperspektiv det är ingen skillnad där. Ja just den äldre 
generationen den kommer ni ju inte åt dels för att ni är för unga och i vissa fall då för att ni är 
tjejer. Det är bara att se till att dem där uråldriga typerna försvinner härifrån liksom. Det blir 
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ju en ny generation som växer upp. Jag tror att ni får det svårt att komma hem till en 75-åring 
som ska sälja en villa i Villastaden för fyra miljoner det tror jag inte att ni får in.  
 
Tror du inte vi kan komma dit och vara påläst och visa att vi kan detta? Att vi kan 
förbereda oss så? 
Jag tror att ni säkert är mer pålästa än vad en gammal mäklare är. Ni har en annan 
grundutbildning än de flesta. De flesta som jag har ju ingen utbildning alls, yrkesutbildning, i 
den äldre generationen mäklare. Men det är inte de som säljer hus, det är liksom de andra 
värdena så att säga och där tittar dem med skepsis om det kommer en 21- eller 22-åring och 
ska sälja mitt livs största affär. Fast jag tycker att det är kul att det kommer många nya 
kvinnliga mäklare så att det blir lika.  
 
Är det något mer du vill berätta?  
Nej. Jag tycker att jobbet alltid har vart kul som råd till er. Det finns inte så många jobb som 
är så omväxlande som detta. Visst man säljer hus varje gång men det är olika hus varje gång 
och det är olika köper och säljare varenda gång också kommer man in på väldigt mycket olika 
problem. Skilsmässor, dödsfall då tanten inte sett ett papper i hela sitt liv och det är konkurser 
och så där. Det är jätte bra om man skaffar sig väldigt mycket rund kunskaper som inte är 
mäklarutbildningen. Skit bra om man hade läst civilrätt 1, 2, 3. Det som handlar om 
familjerätt, arvsrätt och sådär för där ger man ju ett förtroende då man kan tala med gamla 
tanten om att så här går det till med bodelning och giftorätt och alla saker. Skaffa er så bred 
utbildning som möjligt runt omkring också tror jag eller livserfarenhet omkring då tror jag att 
man har jäkligt mycket extra som mäklare. Livserfarenheten är kanske pluset jag har nu, bara 
det inte blir för mycket livserfarenhet men måste ha entusiasmen kvar man måste tycka att det 
är skit roligt att få in ett hus och sälja det också ska man tycka om att tävla. Nu jäklar ska 
detta gå bra också ska man gärna vilja slå sina kollegor i intagna provisioner. Så det är lite 
tävling. Man ska vilja vara bäst då jobbar man bra. Jag funkar så jag tycker om att vara bra på 
det jag gör. Också tycker jag att det är roligt annars skulle jag gå, det har jag råd med. Det går 
inte att ha ett jobb där det blir mer och mer ju äldre man blir och det går ju inte att jobba 
halvtid som mäklare så jag slutar vid 63 år.    
 

 
 
 
 



 
 

 71 

Intervju Manlig Mäklare 3 
 
Branschen genomgår ett generationsskifte, märker du av det? 
Tänker du i jobbet eller mer allmänt? Mera allmänt. Ja, jag tycker att man märker det om inte 
annat så brukar jag vara med på Mäklardagen ibland och stå där i montern. Och även nu då 
jag har sökt personal och sådär då märker man att det är nästan bara tjejer som utbildar sig. 
Det finns väl en del killar som utbildar sig men dem brukar, av någon anledning så känns det 
som att dem killarna jag har pratat med i alla fall på Mäklardagen och sådant, dem vill jobba i 
Stockholm. Det är liksom ingen som är intresserad av att söka jobb här på något vis. I höstas 
körde vi en rekryteringssväng här då tror jag det var två manliga som sökte, den ena närmast 
pensionsmässig och har jobbat här i stan förut, och så var det en kille som skickade in en 
ansökan också sen var det bara unga tjejer. Ungefär som ni sitter nu då.  
Ville ni ha en kille? 
Nja, nu vart det en tjej. Men nu på kontoret är det bara jag som är man och sen har vi tre tjejer 
också. Två mammalediga. Det är klart att ska man anställa mer kanske det vore bra ur 
jämställdhets synpunkt att det kommer en kille. Annars blir det väldigt snett. Får ringa till 
Gudrun Schyman och ta upp det och hoppas att det gäller åt det hållet också. Men annars 
tycker jag att man märker det just framförallt på utbildningarna så verkar det vara väldigt 
mycket tjejer. Det tror jag att vi inom Husman Hagberg är ganska medvetna om, våran VD 
bland annat har jobbat lite med ett sånt projekt och titta mycket på det. För några år sedan då 
man såg den här förskjutningen på vilka det är som utbildar sig. För nu går det inte samma 
gammal tekniker eller fastighetsägare att ta en bred kurs utan du måste in på högskolan och 
göra det. Möjligen är det så att ni tjejer, jag hatar att vara generell men om jag har förstått det 
rätt utan att jag har svart på vitt så tror jag att tjejer har lite bättre betyg normalt om man slår 
ut det, sen finns det ju alltid undantag åt alla håll naturligtvis. I och med att utbildningen är 
ganska populär så kanske det är därför det ser ut så också. Det är inte omöjligt. Jag tror nog att 
tjejer är lite mer koncentrerade och brukar kanske ha något bättre betyg. Men i övrigt, det är 
så jag känner av det, Men detta är en fruktansvärt konservativ bransch och det var mycket 
därför som jag hoppade på det här också för att jag kände att jag kunde göra det här jobbet 
mycket bättre. Det var i samband med att jag köpte en fastighet, då var det en stor firma här i 
stan med en mäklare som hade jobbat jätte länge och det var bedrövligt dåligt Då kände jag att 
det där måste ju gå att göra på ett helt annat sätt. Så jag tycker att det är bra att det blir en 
generationsförändring, absolut.  
 
Vad tror du generationsskiftet bidrar till? 
Kanske att branschen hänger med sin tid på något sätt. För, för mig såg det ut som att 
mäklarbranschen hade stått still under decennier. Men utvecklingen går väldigt fort bara under 
den tid jag har jobbat i dessa år så har det hänt så väldigt mycket. Marknadsföringsmässigt, 
folks medvetenhet, rörligheten som är, att folk flyttar mycket oftare och inte bor kanske trettio 
år på samma ställe. Det händer mycket mer i samhället och då måste ju även den här 
branschen hänga med. Det har hänt det här med nya typer av tjänster, Internetmäklare det 
måste man ju möta på något sätt. Jag tror att det är bra för marknaden och branschen att det 
händer mycket. Jag har ju jobbat med några pensionsmässiga som inte alls ville se. ”Utan 
nejdå, så här har vi alltid gjort och så ska det vara, här ska inga kunder eller ingen marknad 
komma och tala om för oss hur vi ska bete oss utan såhär är det”. Det funkar inte så riktigt, 
jag tror inte det för någon bransch utan det måste ske en utveckling.  
 
Har du observerat några hinder eller möjligheter för unga kvinnliga fastighetsmäklare i 
relation till kunden? 
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Det är ju lite svårt för mig att svara på då. Jag har inte sett det själv, personligen och jag 
tycker inte att jag hör det speciellt ofta heller. Jag pratade med en förhoppningsvis kund här 
förra veckan som planerar att flytta, dem ska sälja sitt hus och då nämnde han någonting om 
en annan mäklarfirma och då sa han någonting så här: ”Ja ibland skickar dem ju ut någon 
junior och det tycker vi inte är så lämpligt för våran fastighet”. Men då ska man komma ihåg 
det att ha inte sa något om det var en kvinna eller en man. Utan det var mer bara att det var en 
ung mäklare. Jag hör väldigt sällan att man fokuserar på om det är en tjej eller kille. Däremot 
då man pratar med andra mäklare kan man ibland höra, jag har en som jag brukar samarbeta 
med som har en mäklarfirma i Stockholm och hon säger ibland att hon möter kunder som har 
som hon uttrycker det ”lilla gumman mentalitet”. Vissa generationer eller kanske inte 
generationer utan vissa människor, kanske har kommit upp i åldern och haft lite yrkesstatus i 
samhället och sådär då kanske det är tufft om det kommer en, för det första en yngre mäklare 
och dessutom möjligen, detta är bara spekulationer jag har inga belägg för detta, men då 
kanske dem tycker att det är ännu jobbigare om det är en tjej. Men personligen har jag inte 
stött på det och det är väldigt sällan jag hör kunder som säger någonting: ”Nej dem kan man 
inte gå till för det är bara en massa unga tjejer” också.  Sen kan ni ju bara titta lite grann hur vi 
är organiserade här då, jag har ju bara yngre tjejer så jobbar med mig. Jag ser inte det som en 
nackdel men det kan hända att vi tappar jobb på det, de vet jag inte. Det är ingen som har sagt 
någonting om det. Å andra sidan kan jag också möjligen tänka mig att det kan vara en fördel i 
vissa andra lägen, att det är unga tjejer. I samhället som vi pratade om så händer det mycket, 
folk är mycket mer medvetna i den här typen av affärer tycker jag numera. Det är en 
generationsfråga tittar man pensionärer och uppåt och jämför med familjer i min eller eran 
generation och sådana saker då är det mer i den yngre generationen kvinnan som bestämmer 
vart man ska flytta, vilken typ av boende. Ringer du däremot och pratar med ett äldre par som 
ska gå på visning av en lägenhet och har ett hus nu och frun svarar då är det nästan alltid så: 
”ja vänta du ska få prata med min man”. Dem vänder sig till männen. Jag hade en visning då 
jag gick och skrattade, jag sa det till dem också då hade jag precis pratat med ett sådant där 
äldre par där hon inte kunde säga någonting utan hon hänvisade till mannen och vänta till han 
kommer hem. Sen kom jag på en visning av ett kedjehus det var flera och tittade med två 
yngre familjer som hade småbarn ”på magen”. Vem var det som gick och bar på dem? Jo det 
var ju killarna. Paren kände varandra och de två tjejerna dem gick och tittade på huset och 
pratade och resonerade. Och killarna gick med barnen på magen och där ser man vilken 
skillnad det har blivit. Det har gått oerhört fort och då tror jag i dem lägena är det kanske till 
och med bra med en kvinnlig mäklare för då kanske du lättare kan prata med de kvinnliga 
spekulanterna och ha samma förståelse. Vad som är viktigt. Jag kan väl tycka vissa saker 
kanske. Som mäklare är det så att man tycker att folk ska fokusera går dem och tittar på ett 
hus eller på en lägenhet så vill man att de ska titta på, exempelvis vid en lägenhet hur ser 
föreningens ekonomi ut, läget, planlösningen och sådana saker och kanske inte alla 
smådetaljer vad det är för färger där osv. Eller ett hus likadant att man får liksom…men 
kunder är olika och därför måste man ha en oerhörd respekt för det. Men det kan ju vara svårt 
ibland alltså har du ett eget tankesätt så tror du ofta att de andra tänker ungefär lika och då 
kanske det är lättare som kvinnlig mäklare att tänka sig, jag vet inte, det är bara spekulationer. 
Men jag tror som mäklare måste du vara ödmjuk och hela tiden lyssna, det är det de går ut på. 
Inte trycka på någon en åsikt eller så här ska du tänka och istället försöka lyssna av hur 
kunden upplever det här. Ta emot signalerna, vad är viktigt för dem, hur ska jag lägga upp 
arbetet utifrån det? Och få dem att inse fördelarna utifrån vad dem tänker. Det finns både 
hinder och möjligheter. Kan vara ett hinder i vissa lägen men samtidigt också en otrolig 
möjlighet för många också speciellt som det ser ut med vilka som bestämmer i 
beslutsprocessen. Det är slående tycker jag hur mycket det är kvinnorna som bestämmer 
tycker jag. Det är bara att gå till sig själv.  
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Tror du att dina kunder har andra förväntningar på dig i jämförelse med en ung 
kvinnlig fastighetsmäklare?      
Vilken svår fråga. Vissa har det säkert men jag tror inte jag kan säga generellt att alla har det. 
Det beror helt och hållet på kunden vad det är för, det stöter vi ju på, vi har ju våra 
kundenkäter då vi ser då sen vad dem har för kommentarer. Det finns nog inget annat yrke 
som är så påpassat du ska kunna precis allting, vi ska vara jurister, psykologer, 
byggnadsingenjörer, ekonomer. Vi ska vara precis rubbet egentligen och det där tror jag är 
svårt och då vet du inte, alla kunder har olika önskemål och förväntningar på mig som 
mäklare. Någon vill att jag ska byggnadstekniker, någon annan vill att jag ska vara jurist. Alla 
har olika infallsvinklar och synpunkter och det vet man ju inte alltid. Jag kanske inte tolkar 
dem signalerna från början, vad är viktigt för dem. Är det är jag är psykolog i det här läget 
eller vill dem att jag ska veta exakt hur tjock isoleringen i denna vägg är kontra bjälklaget. 
Eller vill dem att jag ska kunna räkna ut skatten åt dem? Då kör man ju på, man får försöka 
lyssna och tolka dessa signaler men det är inte alltid man kommer fram till rätt då. Det är 
oerhört svårt att veta, svårt att säga att möjligen kan jag tänka mig att man kanske då som 
kund att man har någon slags föreställning om mäklare. Att det är en manlig mäklare som 
antingen börja närma sig pensionsålder eller som min generation eller en nyutexad. Då kanske 
man har olika förväntningar på det här. Eller om det är en kvinna eller vad det nu kan vara?  
Jag tror inte att det har så mycket med mig som mäklare att göra utan det är nu mer hur 
kunden är, vad man är intresserad av. Om man går som köpare någonstans har man vissa 
kunskaper själv och då kanske du antingen känner att det där vet jag så det behöver jag inte 
veta, men jag behöver hjälp med det där. Eller också är du sån som kund att det här är mitt 
specialområde så det vill jag diskutera jätte mycket, då känner man sig liksom duktig och 
viktig. Det är det som är svårigheten som mäklare att du ska kunna väldigt, väldigt mycket, du 
ska ha en oerhört bred. Min bild av en mäklare, jag tycker inte att du ska vara expert på, du 
behöver inte ha allt för djup kunskap på varje område. Däremot bör du ha hyfsad koll på alla 
områden. Men möter du en kund som förväntar sig att du ska vara byggnadsingenjör och 
skiter i juridiken och ekonomin utan vill bara diskutera det tekniska. Är du då inte en sån som 
mäklare då kan det bli lite fel. Kvalitet överhuvudtaget. Den kvalitet man kan erbjuda som 
mäklare de motsvarar ju någonstans vilka förväntningar har kunden på mig? Alla kunder har 
olika förväntningar då ska du någonstans i alla fall svara upp till det så nära som möjligt. Men 
du kommer aldrig att nå riktigt ända fram, det har jag svårt att tro. Förmodligen kanske man 
ställer olika förväntningar på mig i jämförelse med en ung kvinna men jag kan inte säga att 
det är lika förväntningar. Jag tror att alla kunder har olika förväntningar.  Vi jobbar med att 
vara oerhört lyhörda, det är de det går ut på. Det är jätte svårt att veta. Det är en fruktansvärd 
konkurrens i stan idag bland mäklare. Och tittar man då hur det ser ut på de olika 
mäklarföretagen så är det ganska lika på uppbyggnaden av mäklarkåren, det finns några äldre 
uvar som finns framförallt på dem större företagen. Men sen har du unga tjejer rakt igenom på 
alla företag. Inte så mycket unga killar. Är du ute och konkurrerar så är det ju ofta det att… 
nej jag vet inte.  
 
Tror du att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats genom tiden? 
Ja, det tror jag, men det hänger nog ihop med, nej nu vet jag inte nu sitter jag bara här och 
spekulerar igen men jag inbillar mig att förr var det nog inte så mycket unga kvinnor som 
jobbade som mäklare. I alla fall då man tittar på dem äldre som jobbar idag så är det nästa 
bara gubbar. I takt med att marknaden förändras, i takt med att det utbildas fler då är det klart 
att man kommer ut på marknaden och då kommer folk inse att hon mäklar ju minst lika bra. 
Det finns inget som säger att en ung tjej inte kan göra detta jobb minst lika bra. Då 
generaliserar jag lite igen men jag tror att det som jag upplever det jag har ju både jobbat med 
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tjejer, killar, gubbar och tanter och jag tycker mig nog i alla fall inte till hundra procent men 
överlag har de tjejer jag arbetat med varit bättre lyssnare än de gubbar jag arbetat med. Det 
tror jag är jätte viktigt för mäklare har ju blivit sådär att det ska vara en opartisk mellanman. 
Det kanske jag upplever lite grann både då jag inte jobbade i branschen men köpte via ett 
äldre företaget och en äldre mäklare och dem äldre jag jobbade med, att dem har aldrig fel. 
Hade kunden en annan uppfattning var det den som hade fel.  Det fanns ingen anledning att 
lyssna på någon utan där jobbade man på som man alltid gjort förut. Det tror inte jag, jag tror 
att marknaden förväntar sig mer av mäklare idag att man ska vara mera lyhörd och att det är 
behoven som styr. Det brukar jag säga till mina kunder att det är lika viktigt för mig att höra 
vad dem som kund har för behov. Där tror jag kanske tjejer är lite bättre lyssnare. Till nackdel 
då kanske ibland att dem inte riktigt vågar stå på sig utan lägger sig helt platt och bara 
försöker anpassa sig och det är ju inte helt lätt det heller. Det tror jag ibland av vissa kunder 
kan uppfattas av vissa kunder som lite tvekande och då undrar dem nog hur detta ska gå i 
själva förhandlingssituationen. Det ska ni aldrig vara rädda för att ta för er. Lyssna absolut det 
är första men sen måste man tala om då föreslår jag att vi gör så här. Inte bara gå i ledband.  
Jag tror att synen har ändrats hör ihop med att marknaden har utvecklats oerhört. Hela 
samhället utvecklas och att det finns fler kvinnliga mäklare såklart. Sen gör ni bra reklam då 
ni är ute och jobbar, visar man att man klarar av jobbet det är så det byggs upp hela tiden, 
rekommendationer och att man har en kundkrets och det tar tid, det ska man vara medveten 
om så att man inte bara ger upp efter något år och tänker att det funkar inte. Det är tålamod 
som gäller. 
 
Tror du att det finns någon skillnad hur en kvinnlig eller manlig fastighetsmäklare 
bemöter sina kunder?   
Det kan ju möjligen vara det vi har pratat om. Men det är också svårt jag bedömer mig ju själv 
då som man säger jag tycker det är så oerhört viktigt och lyssna av och skapa en relation till 
kunden och det tycker jag att vi lyckas med väldigt bra här hos oss och det ser vi på våra 
kundenkäter också. Det finns egentligen ingen skillnad på hur jag jobbar eller hur Linda, eller 
Sofia, eller Kicki jobbar. Utan det är så vi försöker jobba, men då är det frågan om det är jag 
som är kvinnlig eller om dem är mer manlig? Eller hur man ska se det, jätte svårt här också, 
jag vill inte generalisera och säga bu eller bä. Jag tror det är mer än fråga om synen på yrket, 
vad man har för, hur man ser på fastighetsmäklar rollen som sådan. Men jag har jobbat med 
kvinnor också som inte alls är sådär jätte lyssnande så det kanske är mer från person till 
person.  
 
Upplever du att du har några fördelar eller nackdelar som manlig fastighetsmäklare i 
jämförelse med en ung kvinnlig? 
Eh, nej jag har aldrig varit ung kvinnlig fastighetsmäklare i och för sig. Nej det är som jag 
säger, lite som vi har varit inne på då vi pratade hinder och möjligheter det är ju samma sida 
och samma mynt. I vissa lägen kan du ha en fördel av att vara tjej men det beror på vilken 
kund vi pratar om och hur öppna mottagliga dem är. Och i vissa lägen så tror jag, då som jag 
nämnde kunden i förra veckan ”dem skickar ut någon junior”. Då är det klart att en sån kund 
då är det en fördel att ha kommit upp i yngre medelålder. Men jag vet inte om det har med 
åldern att göra, då jag började var jag trettio, jag upplever inga skillnader, möjligen att man 
växer in i yrket på något sätt. Jag kanske har ett mer naturligt förhållningssätt nu till alla 
kunder. Det byggs på någon slags inre pondus eller något att man känner sig säkrare. Om du 
är ung och nyutexad, då är det i och för sig samma sak om du är man eller kvinna, det kanske 
tar ett antal år innan du känner den här inre tryggheten. Ibland kan man gå och fundera hur 
man ska hinna. Men är man yngre jobbar man på ett annat sätt, då är det mer ängsligt att man 
inte ska hinna och då kanske det är mer sådana saker som spelar roll att man sänder ut någon 
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slags osäkerhet och att kunden tycker att det känns jobbigt. Man måste ha tålamod i detta jobb 
innan det flyter på.  
 
Anser du att yrket passar bättre för någon av parterna, antingen kvinna eller man? 
Jag tycker nog att det är lika faktiskt. Jag ser ingen skillnad på det här. Det är som vi pratade 
om innan. På vårt kontor här då skulle man ju om man tittade på fördelningen möjligen tro att 
det passade bättre för kvinnor. Men jag tror inte att det har någon praktisk betydelse, men sen 
på en arbetsplats så är det klart att det är bra om man har en ganska bra fördelning. Jämt 
fördelat så det inte bara blir det ena eller det andra. Jag tycker inte yrket passar bättre för en 
av parterna däremot tror jag att det är mer personlighetsbaserat. Vem du är själv i 
mäklarrollen. Jag tror att det kanske har svängt, dem som jag har jobbat med förut äldre män 
som jag inte tror egentligen passar för mäklarrollen som den ser ut idag. Jag tror inte jag kan 
säga att det är typiskt manligt eller kvinnligt. Du som person måste vara lite annorlunda än du 
kunde vara på 60-70-80- talet. För där tror jag det skiljer sig åt. Det tror jag också vi kommer 
att få se, den generationen som kanske flyttar för sista gången i sitt liv nu, när dem har flyttat 
för sista gången i sitt liv då tror jag vi kommer se en helt annan marknad. De som är mellan 
50-60 nu det har ju hänt mycket där, det är en helt annan inställning till livet, det här med 
rörelse, jobb, Internet, allting. De är egentligen dem här 70+ som man säger, dem kommer 
nog inte att förändra sig dem kommer nog ha samma inställning och förvänta sig en annan typ 
av mäklare. Som mäklare har du en jäkla massa krav på dig men du måste ju ändå vara dig 
själv, göra en personlig stil av det. Man kommer inte att passa alla kunder det går liksom inte, 
men att man inte försöker spela någon roll det tror jag är jätte viktigt så att man inte liksom 
”åh nu måste jag vara så här för nu ska jag jobba” och sen vara en helt annan person sen utan 
vävs in i personligheten på något sätt.   
 
Tror du vi kan förbereda oss inför situationerna vi pratat om så vi kan motarbeta 
hindren och dra nytta av möjligheterna?  
Ja det var ju kanske lite svar då på frågan innan i och för sig. Att man försöker tänka på att nu 
har jag mycket jag ska klara av och kunna men att man försöker vara sig själv ändå. Sen inse 
någonstans att jag kommer inte kunna övertyga alla kunder. Vissa kunder kommer ni bara 
vilja nästintill be dra åt nåt ställe, men det gör man ju inte heller va. Men man får inte ge upp 
sig själv fullständigt. Folk har sådana fruktansvärda krav på en, det kommer ni märka, men 
det är olika naturligtvis, vissa mer, andra mindre men de går liksom aldrig att tillfredställa 
dem här behoven. Jag tycker inte att om jag ska vara rak och ärlig bara för att man är ung och 
kvinna exempelvis bara för att man ska ge sig ut i yrkeslivet, försök inte spela någonting för 
att tillgodose Bengt 73 och hans önskemål om han nu har ”lilla gumman attityden” ta inte vad 
skit som helst då. Säg att det här känns inte helt okej eller så lyssnar man av frågan vad är det 
du vill med dina behov. Så att man inte försöker spela en roll i det hela för det går inte varje 
förmedling och kund är unik och det går inte att vara olika personer utåt då blir man helt 
schizofren. Det enda rådet jag kan ge är att försöka hitta någon slags trygghet i sig själv och 
lita på det. Låt er inte hunsas hursomhelst sen kommer man alltid, speciellt om man är ny så 
är och om företagets varumärke är nytt då ska man försöka jobba in både sig själv och 
varumärket då kanske det inte är lika, du kan ju inte prata exakt på samma sätt en tredje gång 
då kunden kommer tillbaka. Då känner man varandra på ett helt annat sätt, då är det en helt 
annan jargong. I det stora hela tror jag att ni aldrig kommer att kunna övertyga alla däremot 
kommer ni också ha en fördel framför många andra just för att den kunden tycker att det här 
är spännande och roligt med en nyutexad mäklare. Folk har så oerhört mycket synpunkter på 
mäklarkåren och jag tror mycket att bilden finns att branschen är konservativ, roligt med nya 
fräscha inslag och det märker jag på Linda och Sofia. Linda kom direkt från skolan och 
började här och hon har fått jätte mycket uppskattning, hon har inte gått hem hos alla men just 



 
 

 76 

det där med lyssnadet och att ta sig tid, mycket äldre damer som tycker att det här känns jätte 
kul med en ung tjej. Ni ska inte måla upp för mycket hinder! 
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Intervju Manlig Mäklare 4 
 
Branschen genomgår ett generationsskifte, märker du av det? 
När jag började med det här så var det otroligt mansdominerat. Då fanns det nästan inte en 
kvinna kan jag säga. Det är alltså inte så lång tid vi pratar om. Sen då vi börjar komma mer 
och mer in på åttiotalet så var det fler och fler som utbildade sig till mäklare och att vi har ju 
märkt en stor föryngring redan under 90-talet och framåt. Kåren var ganska gammal och 
ganska mossig och det var mycket äldre herrar faktiskt som var mäklare på den tiden. Så det 
är en stor förändring.  
 
Hur tror du branschen påverkas av generationsförändringen? 
Jag tror att alla branscher behöver ju nytt syre om man säger så. Det spelar ingen roll vad man 
sysslar med utan det måste ju komma in nya människor med nya idéer, ny teknik, det är ju 
generationer naturligtvis som man måste ta hand om hela tiden. Alla generationer har ju sin 
syn på saker och ting så att det bästa är väl naturligtvis kanske om man har en bredd på det. 
Man måste vara lyhörd som med all försäljning, att man måste kunna ta hand om andra 
generationer uppåt, sin egen och nedåt.  
Tror du det kommer att påverka att det blir mer kvinnor i branschen? 
Eh, det tror jag kanske inte har någon betydelse så, jag tror att om man har passion för yrket, 
jag tror att det kanske är det snarare som styr att man har ett engagemang och tycker om att 
jobba med människor, annars så tror jag inte att det, jag har ingen syn på om det ska vara en 
man eller kvinna just så. Snarare egenskaperna faktiskt som styr. Det är grunden liksom för 
alltihopa tycker jag.  
 
Har du observerat några hinder eller möjligheter för unga, kvinnliga fastighetsmäklare 
i relation till kunden? 
Nej det har jag ingen erfarenhet av alltså, vi har inte haft någon kollega som har varit yngre så 
att säga som mäklare. Heller inte träffat på, däremot har vi haft en tjej som var anställd hos 
oss förut men då var hon medelålders så det var, så jag kan inte säga det. Men jag tror inte det, 
jag tror att det är egenskaper det handlar om, erfarenhet får man ju med tiden med allting va. 
Jag tror återigen om man har en generellt sätt ödmjukhet och respektfullhet mot vilken kund 
man än möter så då lär man sig och komma framåt.  
 
Om du spekulerar kan du komma på några hinder eller möjligheter då? 
Nej, jag vet inte vad det skulle vara för hinder egentligen eller möjligheter. Jag tror snarare att 
mäklaryrket kan passa väldigt bra för kvinnor generellt faktiskt. Det skulle jag kunna tänka 
mig. Jag tror kvinnor generellt om jag får vara lite fördomsfull kanske har lite mer mjukare 
innehåll hos sig och kanske då kan jobba mer på det känslomässiga planet än vi killar som 
jobbar mer med fakta och sådär. Så det möjligtvis att det kan vara en mer tillgång i dagens 
uppbyggnad av marknadsföringen. Det har skett en väldigt stor förändring i sättet att 
marknadsföra på gott och ont, förr var det väldigt basfakta det stod nästan ingenting, yta, antal 
rum, hustyp liksom inget mer va, men nu är det ju väldigt inlindat alltså så väldigt lull-lull. 
Lull-lullet kan ju förstöra väldigt mycket också faktiskt. Det finns ju kunder också så kommer 
in och säger man så här fattade jag inte att det var i beskrivningen. Då är det helt annat. För då 
har ju dem bildat sig något i sin fantasi och så kommer man till huset och ser att det inte var så 
och det har för- och nackdelar med sig alltså. Så är det. Det har blivit en väldigt stor 
förändring med alltihop ska jag säga. Under den här trettioårsperioden så är det väldigt stor 
förändring. Jag kan nog heller inte riktigt känna igen mig med den utbildning jag har idag. 
Den utbildning jag har sitter mer som en konsultativ roll, idag är det väldigt fokuserat på just 
marknadsföring och försäljning rakt av så det är en viss överskjutning, det måste jag säga. Så 
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att det känns som att mellanhanden har gått över mer och mer till säljarens marknadsföring i 
det här läget. Man ska ju egentligen ha en neutral position men det har gått över lite för 
mycket tycker jag. 
 
Tror du att dina kunder har andra förväntningar på dig i jämförelse med en ung 
kvinnlig fastighetsmäklare? 
Nej, jag tror att det väsentliga för kunden är att dem känner att dem får ett bra jobb utfört. Sen 
vem som har gjort det, det tror jag inte har någon betydelse alls. Utan det är hela tiden hur 
arbetet utförs. Det är ju olika hur det är va. Det är ju så.  
 
Inte vid första mötet heller med kunden? Dem kanske redan har några förväntningar 
innan det första mötet, vem mäklaren är? 
Det beror ju väldigt mycket på rekommendationer och referenser ibland och man kanske har 
gamla kunder och så som har kommit tillbaka. Då är det ju redan som, ja det är ju möjligtvis 
om kunden skulle ha någon förutfattad mening, att man vill ha en kvinna eller man som säljer. 
Men det kan jag säga att det har jag aldrig stött på.  Inte ens då Karita jobbade med oss, tyckte 
jag inte alls det var något bekymmer alls. Utan dem vände sig och ville ha en försäljning och 
så jobbade man uteslutande med det då. Jag tror inte ni behöver vara oroliga så!  
 
Tror du att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har förändrats genom tiden? 
Ja det tror jag naturligtvis att det gör, med tanke på att förut fanns det ju nästan inga kvinnor 
alls i mäklaryrket. Och då kanske det var riktigt svårt, det kan ju ha varit så. I början på 
åttiotalet, i mitten, mellan 85-90 att dem hade lite svårt att slå sig in i det här gubbväldet det 
var då. För det var verkligen så. Och så dem tjejerna hade nog det lite tufft kan jag tänka mig. 
Men de är ju så i alla branscher, om det är någon som är minoritet, hela världen är ju så alltså 
att minoriteter har alltid svårare att hävda sig. Den synen har begått nu mer tror jag att det är 
lika rakt igen.  
 
Tror du att det finns någon skillnad i hur en kvinnlig och manlig fastighetsmäklare 
bemöter sina kunder? 
Det är som jag återkommer till då att ni kanske har lite mer mjukare värden eller syn i det 
hela. Tar mer kring kanske familjesituationer och sådana saker, medan vi kanske är mer 
tekniskt fokuserade och tittar mer på basfakta mer skulle jag kunna tänka mig. Att det är den 
enda, om jag får vara fördomsfull. Så kanske det är ett sätt då. Naturligtvis finns det tjejer som 
är otroligt tekniska, jag tror utbildningen sitter i det här att man får en bredd i utbildningen så 
att man har hela synsättet ganska klart för sig.  
Tror du det är någon skillnad på om kunden är kvinna eller man, hur den bemöter 
fastighetsmäklaren? 
Nej, det tror jag nästan mer att det skulle eh, kanske skulle kunna vara så av åldersskäl 
möjligen att kunder kanske om jag har någon slags föreställning att dem kanske skulle vilja ha 
en manlig mäklare, för att det är ju vad dem har vart med om då hela tiden och då söker dem 
sig till det dem gjorde på 60-70 talet då dem köpte hus. Det kan ju vara så då. På det sättet är 
det naturligtvis att man växer upp med en generation som har samma typ av historia, samma 
värden, kan samma språk naturligtvis då är det naturligtvis lättare. Jag tror mer att det är 
generationsfrågor. I den utgångspunkten faktiskt. Man kan ju snacka mer, är dem äldre vana 
vid att ha en manlig äldre fastighetsmäklare då vill dem kanske gärna fortsätta med det. Sen är 
det väldigt personlighetsförankrat det här också. Har man goda relationer med sina kunder om 
man är man eller kvinna spelar det liksom ingen roll, man har den relationen redan 
uppbunden. Man är mäklare helt enkelt.  
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Upplever du några för- eller nackdelar med att vara manlig fastighetsmäklare i 
jämförelse med en ung kvinnlig fastighetsmäklare? 
Ju yngre man är, ju hungrigare är man naturligtvis. Det är klart med erfarenheten också då 
känner man igen väldigt mycket som kommer och så, men jag tror inte att det har någon, jag 
tror att det är svårt att göra någon sådan här jämförelse egentligen, man ska se det så istället 
att är man professionell och gör ett bra jobb så spelar det ingen roll om man är man eller 
kvinna det är utgångspunkten i det hela. Det är ett sådant yrke där man inte behöver ha 
speciella muskler för att gräva upp stenar och såndant där, det gäller att vara uthållig, 
tålmodig och envis på andra sätt. Jag tycker att det är så man ska se det i första hand vara 
duktig på det man gör och ha bra ambitioner. Det är det, de handlar om. 
 
Anser du att yrket är typiskt manligt eller kvinnli gt? 
Nej, inte alls. Det var så förr faktiskt, men så var det överallt. Kvinnor hade liksom ingen plats 
i samhället generellt, så det finns ingen skillnad så. Egenskaperna styr det här. 
 
Är det något mer du vill berätta? 
Det är ett skojigt yrke, varje dag är inte den andra lik. Det varierar från dag till dag. Man har 
ett grundschema, men sen kan det förändras, sen blir dagarna inte som man tänkt sig 
naturligtvis. Ju längre man jobbar i en bransch ser man olika beteende och förändringar. Det 
är ganska fascinerande det är kul att blicka tillbaka. Det är tjusningen med det och att det är så 
många olika ingredienser i yrket. Plus mötet med så många människor, nackdelen med yrket 
idag är att det blivit ett löpande band system. Där kanske vi gräver vår egen grav så småning 
om. Annars försvinner lönsamheten. Jag är inte glad över den utveckling som är just nu. Vi 
måste backa lite och hellre göra färre affärer med bättre betalat. På det sättet var det bättre 
förr, jag börjar bli gammal som säger så. Denna trend gäller inte bara den här branschen, de 
kommer ett läge då det inte funkar längre, det blir spännande och se de kommande fem åren. 
Det är en tjänst vi säljer, ej bostaden i sig utan vi gör något åt människorna. Inställningen är 
att man ska göra något bra åt människorna. Yrket är bra i sin helhet.  
 
 
 

 
 


