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Förord 
 
Under vårt forskningsarbete har vi mötts av öppna armar och idel positiva reaktioner från alla 
inblandande parter. Vi vill tacka alla respondenterna som faktiskt tog sig tid och svarade på 
alla våra frågor. Ni svarade inte bara på våra som nästan alla sa ”svåra frågor” utan ni 
inspirerande även oss genom ert visade intresse. Tack Tommy Gerdemark för de visa orden 
och att du styrt in oss i rätt riktning när vi var ute på irrfärder. Vi vill även tacka våra 
respektive familjer för stöd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Abstract 
 
Titel: Fastighetsmäklare- Från en livsstil till ett ”riktigt” yrke… 
 
Nivå: Kandidatexamen i företagsekonomi 
 
Författare: Emil Simonsson 850715 och Mathias Tallbom 740601 
 
Handledare: Tommy Gerdemark 
 
Datum: 2008-05 
 
Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att få en förståelse för varför så stor andel av 
fastighetsmäklarstudenterna vid Högskolan i Gävle i slutändan väljer ett annat yrke.  

• Vilka faktorer ligger till grund för valet att byta yrkesinriktning för de studenter som 
fullbordat sina studier till fastighetsmäklare vid Högskolan i Gävle? 

 
• Vilken roll spelar HIG i studenters val att inte arbeta som fastighetsmäklare? 

 
• Hur påverkar studenternas inställningar och förväntningar på mäklaryrket i deras val 

att byta bransch? 
 

• Hur påverkar de speciella omständigheterna i fastighetsmäklarbranschen ett eventuellt 
branschbyte? 

 
Metod: Vårt forskningsarbete har utgått från en kvalitativ inriktning med det hermeneutiska 
perspektivet som grundpelare. Vi har utfört totalt 45 stycken intervjuer både personliga och 
per telefon där dock ett fåtal besvarades per e-post.  
 
Resultat & slutsats: Våra slutsatser sammanfattas i följande punkter. 

1. Den stora arbetsbördan i kombination med arbetstiderna 
2. Lönen. Både dess struktur och storlek i förhållande till arbetsinsats 
3. Felaktiga förväntningar och inställning till yrket  
4. Tufft yrke med hård konkurrens 
5. Inga eller få arbeten på orten  +  Familjesituationen  

 
Förslag till fortsatt forskning: Vår studie begränsade sig till att endast omfatta högskolan i 
Gävle men en rikstäckande undersökning borde vara av intresse för både branschen och 
högskolorna. Det vore även intressant att analysera skillnaden mellan varför folk tror att andra 
byter yrke med varför just personen själv bytte. 
  
Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att denna studie skall innehålla ett nyhetsvärde för 
flera inblandade parter i fastighetsmäklarbranschen, studenterna som läser till 
fastighetsmäklare, Högskolan i Gävle och sist men inte minst fastighetsmäklarbranschen 
själv. 
 
Nyckelord: Fastighetsmäklare, yrke, utbildning, provisionslön, arbetstid, förväntningar.  
 
 



 
Abstract 
 
Title: Real estate agent- From a lifestyle to a “real” profession……… 
 
Level: Thesis for a Bachelor degree in Business Administration 
 
Authors: Emil Simonsson 850715 and Mathias Tallbom 740601 
 
Advisor: Tommy Gerdemark 
 
Date: 2008-05 
 
Aim: The purpose of this thesis is to achieve an understanding of why such great parts of the 
students studying to become a real estate agent at the University of Gävle in the end choose 
another profession.  
 
Method: Our empirical study is based upon the qualitative alignment with the hermeneutical 
perspective as base. We have conducted 45 interviews in total, both face to face and by 
telephone where a few were answered by email. 
 
Result & conclusions: Our conclusions are concluded in the following bullet points: 

1. The extensive work load in combination with the working hours  
2. The salary, both its structure and size in relation to the work effort 
3. Incorrect expectations and attitude towards the profession 
4. Tough profession with fierce competition  
5. None or few available positions in the locality + Family situation 

  
Suggestions for future research: Our study was limited to only include the University of 
Gävle but a nation wide research would be of interest for both the industry and the 
universities. It would also be interesting to analyze the difference between why people believe 
others change trade and why the persons themselves changed.  
 
Contribution of the thesis: Our expectation with this study is that it contains news value for 
several different parties within the real estate industry, the students studying to become real 
estate agents, the University of Gävle and last but not least the real estate industry itself.  
 
 
Keywords: Real estate agents, profession, education, commission based salary, working 
hours, expectations.  
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Kapitel 1 - Inledning 
I detta inledande kapitel behandlas de grundläggande 

kriterierna för denna uppsats. Vi redogör för den 

bakomliggande problemställningen samt syftet med hela vårt 

forskningsarbete  
 

1.1 Bakgrund 
Att arbeta som fastighetsmäklare låter i mångas öron som 
lättförtjänta pengar och fina bilar utan någon större 
arbetsinsats. Det handlar ju bara om att skriva på lite papper 
hit och dit, hur jobbigt kan det vara? Vem skulle inte vilja ha 
ett sådant arbete? Kanske är det i dessa banor många av de 
studenter som börjar läsa till fastighetsmäklare tänker. Att 
verkligheten inte riktigt är sådan som beskrevs ovan går att 
utläsa av tidigare skrivna rapporter som tyder på att endast omkring hälften av studenterna 
som börjar studera med målet att bli fastighetsmäklare i slutändan blir det. Är denna 
glamorösa bransch ändå inte riktigt så glamorös som alla vill ge sken av? Uppenbarligen inte, 
varför skulle annars så stor del välja bort detta fantastiska yrke? Ett annat intressant fenomen 
är att de stora kedjorna fortfarande säger att de har svårt att hitta rätt personer till sina tjänster 
trots att det utbildas ett stort antal mäklare runtom i Sverige.  
 
Fastighetsmäklarutbildningen vid Högskolan i Gävle har flera år varit en av skolans 
populäraste med stort antal sökande studenter per plats. Med andra ord har det ställts relativt 
stora krav på de sökande studenterna. Utifrån detta perspektiv är fenomenet med så få 
studenter som blir mäklare oerhört intressant. Högpresterande studenter som har slagits om en 
plats på en åtråvärd utbildning väljer efter två eller treårs heltidsstudier att inte arbeta med det 
de har utbildat sig till. Utan att ha någon konkret fakta över den rådande situationen över 
andra lika eftertraktade utbildningar vågar vi dryfta oss till att säga att detta torde vara ett 
högst ovanligt fenomen. Med andra ord måste det finnas något som är värt att studera inom 
detta område.  
 
Enligt oss är det en relativt speciell bransch att ge sig in i. Hur många gånger har man inte fått 
gliringar från vänner och bekanta när man säger att vi pluggar till mäklare. Hur många gånger 
har inte Sverker Olofsson spytt galla över fastighetsmäklare? Trots detta väljer folk att 
försöka ge sig in i denna egendomliga bransch. Som ovan har nämnts är det dock 
förvånansvärt få som i slutändan arbetar som mäklare. Beror då detta på Sverker? Eller beror 
det på att studenterna hade felaktiga förhoppningar på yrket? Är det Högskolan som brister i 
sin utbildning? Är det själva branschen det är fel på? Frågor som dessa hoppas vi genom 
denna uppsats få svar på.  
  
 

Förberedelsen: Det är 
viktigt att vara beläst och 
förberedd när man väl 
kommer till intaget, vilket 
i praktiken betyder att 
man skriver ut ett 
fastighetsutdrag från 
Fastighetsregistret samt 
jämför bostaden man ska 
besöka med liknade 
bostäder i sin databas. Allt 
för att kunna göra en 
korrekt uppskattning av 
marknadsvärdet som 
senare visar sig som 
utgångspriset.  
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1.2 Problemformulering 
Som fastighetsmäklarstudenter vid Högskolan i Gävle, HIG var vi närvarande på den årliga 
mässan Mäklardagen 2007.1 Under dagen hölls en paneldebatt där det framkom att endast 
omkring hälften av de studenter som utbildar sig till fastighetsmäklare i slutändan arbetar 
inom detta yrke. Dessa siffror var baserade från undersökningar genomförda av 
Mäklarsamfundet vilka endast inkluderat högskolorna i Malmö och Umeå. Detta sådde ett frö 
och väckte tankar om de bakomliggande orsakerna. Eftersom vi själva har studerat vid 
Högskolan i Gävle kändes det naturligt att undersöka huruvida detta fenomen även gestaltade 
sig här och vad detta beror på. Vi ämnar även undersöka Högskolan i Gävles eventuella roll 
samt hur studenternas egna inställningar och förväntningar på mäklaryrket spelar in. Vidare 
kommer även vårt forskningsarbete att inkludera vilken effekt de rådande omständigheterna i 
branschen har till det stora bortfallet av blivande och nyblivna fastighetsmäklare.   
 
Problemformuleringen är som följer: 

• Vilka faktorer ligger till grund för valet att byta yrkesinriktning för de studenter som 
fullbordat sina studier till fastighetsmäklare vid Högskolan i Gävle? 

 
Delfrågor 
• Vilken roll spelar HIG i studenters val att inte arbeta som fastighetsmäklare? 

 
• Hur påverkar studenternas inställningar och förväntningar på mäklaryrket i deras val 

att byta bransch? 
 

• Hur påverkar de speciella omständigheterna i fastighetsmäklarbranschen ett eventuellt 
branschbyte? 

 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för varför så stor andel av 
fastighetsmäklarstudenterna vid Högskolan i Gävle i slutändan väljer ett annat yrke. Vår 
förhoppning är att denna studie skall innehålla ett nyhetsvärde för flera inblandade parter i 
fastighetsmäklarbranschen. Förhoppningsvis kommer den här uppsatsen vara till hjälp för nya 
studenter som funderar på att bli mäklare. Vidare hoppas vi att Högskolan i Gävle skall kunna 
använda uppsatsen för att bli bättre på att hjälpa studenterna att efter avslutade studier arbeta 
med det de har utbildat sig för. Vår tro är att även fastighetsmäklarbranschen kommer att ha 
nytta av uppsatsen för att se varför de går miste om så stor del av de potentiella mäklarna.   
  

1.4 Avgränsning 
Då detta är en C-uppsats har vi på grund av begränsad tid och resurser valt att avgränsa den 
empiriska studien till att fokusera på de studenter som har studerat till fastighetsmäklare vid 
Högskolan i Gävle. Valet av representanter för branschen är naturligtvis utfört på andra 
grunder. Detta förklaras mer ingående i avsnittet 1.7.  
 
                                                
1 http://www.maklardagen.se/maklardagen.php 2008-02-07 11,30 
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1.5 Disposition 
Vi har valt att disponera uppsatsen i fem huvudavsnitt som symboliserar den köpprocess vi 
ställs inför i vår vardag som fastighetsmäklare. Varje kapitel inkluderar en faktaruta som i 
korthet förklarar vad varje enskild fas i köpprocessen innebär. Syftet med dessa är att den 
oinvigde skall ges en mycket förenklad sammanfattning av hur yrket kan visa sig. 
Informationen är hämtad från Lärobok i fastighetsförmedling, Mäklarsamfundet och Folke 
Grauers Fastighetsköp. Det första avsnittet som ni i läsandets stund begagnar syftar till den 
inledande fasen innan Intaget nämligen Förberedelsen.  
 
Kapitel 1 
I det klassiska sättet att skriva en rapport innebär detta kapitel inledningen som i detta fall 
inkluderar både bakgrund och metod. Faktarutan förklarar hur inledningen kan ske vid en 
köpprocess, närmare bestämt genom förberedelse. 
 
Kapitel 2 
Här säljs teorin in hos läsarna och faktarutan visar på liknade sätt hur vi som 
fastighetsmäklare säljer in oss själva vid Intaget. Kapitlet som helhet inkluderar endast de väl 
utvalda delarna som verkligen behövs för att driva resonemanget framåt.  
 
Kapitel 3 
Vår empiriska studie till denna uppsats förmedlas rent praktiskt till er läsare. Hur själva 
förmedlingen inleds förklaras i kapitlets sedvanliga faktaruta. 
    
Kapitel 4 
I detta kapitel analyserar vi hur teorin och empirin stämmer överens. Vidare följer även våra 
slutsatser av vår studie. I denna faktaruta avslutas förmedlingen genom att säljare och köpare 
når en överenskommelse. 
 
Kapitel 5 
Diskussionen kompletteras med förslag på förbättringar och eventuella kompletteringar för de 
som är intresserade av lite mer fördjupande information. I denna avslutande faktaruta 
behandlas uppföljningen och efterarbetet som mäklaryrket innebär.  
 

1.6 Kvalitativ metod 
Vårt forskningsarbete har utgått från en kvalitativ inriktning med det hermeneutiska 
perspektivet som grundpelare. I detta ingår ett öppet och subjektivt förhållningssätt där den 
egna förförståelsen och tidigare erfarenheter påverkar forskningsarbetet i allra högsta grad. 
Inom detta synsätt finns inga absoluta sanningar utan all kunskap är en kontinuerlig process.2 
 
Då båda författarna är blivande fastighetsmäklare finns det en risk att vi är påverkade av vårt 
yrkesval. Det skulle också kunna tänkas att vi nu vill rättfärdiga detta genom att försöka 
skönmåla verkligheten. Detta är vi medvetna om och ska göra allt i vår makt för att behålla 
vår objektivitet i den mån det nu går i egenskap av människor, vilka i vår mening i mer eller 
mindre alltid grundar sin uppfattning på den egna erfarenheten och uppfattning av 
                                                
2 Patel, Runa och Davidsson, Bo (1991) Forskningsmetodens grunder. s 26 
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verkligheten. I enlighet med idealismen blir verkligheten således en högst subjektiv 
uppfattning beroende på varje enskild individs synvinkel och förutsättningar.     
 
Vi ber er även att ta i beaktelse att då ingen av oss två som genomfört denna studie är 
registrerade fastighetsmäklare finns risk att vi fått en skev bild av branschen. Genom att 
analysera de olika resultaten vi har fått genom den genomförda empiriska studien menar vi 
dock att en relativt bra helhetsbild har uppnåtts.  
 

1.7 Tillvägagångssätt och datainsamling 
Som en del av vår förstudie till detta examensarbete tog vi tillfället i akt och intervjuade ett 
flertal fastighetsmäklarkedjor vid årets Mäklardag vid Högskolan i Gävle. Vidare inspirerade 
den tillhörande paneldebatten som bland annat handlade om löner och anställningsvillkoren 
de olika kedjorna erbjuder oss som blivande fastighetsmäklare. Denna information låg sedan 
till grund för hur intervjufrågorna utformades. För att få ett så stort underlag och så 
rättvisande bild som möjligt valde vi att använda oss av både kortare telefonintervjuer och 
djupgående intervjuer. De djupgående intervjuerna genomfördes med en rad nyckelpersoner 
för branschen och ett antal före detta studenter. I valet av personer har vi strävat efter att få 
personer med olika synsätt på branschen. Fastighetsmäklarföretagen får i denna studie 
representeras av de största aktörerna Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. Dessa 
två giganter sett ur ett nationellt perspektiv har starka varumärken och är för många kunder 
lika med kvalité och förtroende. Sveriges för närvarande största fastighetsmäklarkedja, 
Fastighetsbyrån, representeras av Viktoria Sundström i egenskap av rekryteringsansvarig. 
Likaså Elisabeth Fogelström, rekryteringsansvarig hos Svensk Fastighetsförmedling, valdes 
för att ge oss en bild av hur de största kedjorna upplever problematiken med att många väljer 
att inte arbeta inom branschen. Hon har också uttalat sig i media om att detta är ett problem 
som på sikt kommer att innebära svårigheter för branschen.3 Vid valet av Svensk 
Fastighetsförmedling vägdes det faktum in att de både fått utmärkelsen Årets mäklare 2007 
vid Mäklarmässan vilket är kundernas val, samt fått utmärkelsen ”Branschbäst” i Universums 
årliga undersökning Företagsbarometern4.  
 
Hans Randmark, ordförande för Fastighetsmäklarförbundet, valdes då han kan sägas företräda 
de mindre mäklarna som valt att ej vara med i de stora kedjorna. Han har också uttalat sig i 
media om att det utbildas för många mäklare och att branschen är mättad på nyutexaminerade 
mäklare.5 Vi finner detta mycket intressant då det i stor utsträckning är motsatsen till 
Fogelströms och Sundströms inställning. Vidare intervjuades Claudia Wörmann, utredare från 
Mäklarsamfundet. Hon valdes då hon har skrivit en rad rapporter som behandlar dagens 
fastighetsmäklarbransch och den förändring den befinner sig i.  
 
Angående utbildningen har vi valt att intervjua Tommy Gerdemark, som är programansvarig 
för Fastighetsmäklarprogrammet och Ekonomi och Fastighetsteknikprogrammet med 
förmedlingsinrikting vid Högskolan i Gävle. Här ställdes vi dock inför dilemmat att han är 
inte bara programansvarig utan även vår handledare vilket eventuellt kan ifrågasätta 
trovärdigheten. Faktum kvarstår dock att hans svar är i egenskap av programansvarig och vi 
                                                
3 MäklarVärlden (2007) nr 2. s 34 
4 Universum (2007) Number One. s 38  
5 Aktiv mäklare (2007) nr 6. s 4  
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menar att både han och vi kan vara tillräckligt objektiva för att handledarskapet inte ska 
komma att påverka trovärdigheten. 
 
De personliga intervjuerna var öppna och påminde mycket om ett samtal mellan tre personer 
där anteckningar togs löpande. För att påverka respondenternas svar så lite som möjligt fick 
dessa välja platser där de kände sig hemma. Detta resulterande ofta i att de genomfördes i 
respektive företags konferenslokal. I första hand användes mp3spelare i form av 
mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. I de fall respondenten ej ville spelas in så 
antecknades svaren. Vi är medvetna att bandspelare riskerar att påverka respondentens svar 
men vid ett övervägande menar vi att fördelen med att kunna lyssna av vad som exakt sades 
motiverar valet att spela in. Alla branschföreträdare bortsett från Hans Randmark intervjuades 
personligen. I hans fall skedde i stället en telefonintervju med högtalartelefon vilket bidrog till 
att båda intervjuarna kunde delta samtidigt. I de fall ny kunskap erhölls under intervjuerna 
användes denna nyvunna kunskap vid senare intervjuer.6  
 
Vi har även intervjuat 40 stycken före detta studenter som har studerat till fastighetsmäklare 
på Högskolan i Gävle. Majoriteten av dessa arbetar inte idag som fastighetsmäklare. För att få 
klart för oss vilka av de före detta mäklarstudenterna som inte var registrerade 
fastighetsmäklare jämfördes de aktuella antagningslistorna med Fastighetsmäklarnämndens 
register. Det skall tilläggas att vi använde oss av den webbaserade sökfunktionen som 
nämnden erbjuder. I denna återfinns omkring 80 % av de registrerade fastighetsmäklarna. Vår 
uppfattning är den att relativt litet antal av de nyutbildade mäklarna väljer att inte synas på 
nätet. De antagningslistor vi använde oss innefattade studenter antagna till 
Fastighetsmäklarprogrammet 2000-2005 samt Ekonomi- och Fastighetsteknikprogrammet 
med förmedlingsinriktning 2002-2004. Även listor över de studenter som läst kursen 
Fastighetsförmedling på distans fanns tillgängliga. Ganska snart bestämde vi oss dock för att 
inte använda oss av dessa i vår studie då vi menar att det är av större relevans att undersöka 
anledningarna till att inte programstudenterna arbetar som fastighetsmäklare. Vår uppfattning 
är att studenterna på dessa program kan ge oss mer värdefull information än de som enbart har 
studerat distanskursen i fastighetsförmedling. Ett scenario där en ekonomistudent väljer att 
läsa till fastighetsförmedlingskursen enbart för att bredda sin kompetens förefaller inte helt 
otroligt. Vi bedömer också att underlaget är tillräckligt inom de två nämnda programmen.  
Fördelningen mellan programmen ser ut som följer: 139 stycken registrerade på Ekonomi och 
Fastighetsteknikprogrammet, 551 stycken registrerade på distanskursen i fastighetsförmedling 
samt 591 stycken registrerade på Fastighetsmäklarprogrammet.  
 
Utifrån dessa listor kontaktades ett 50-tal som ledde till 40 stycken intervjuer, både personliga 
och per telefon. Som framgår av diagrammet nedan skedde en klar majoritet av intervjuerna 
med de före detta studenterna via telefon. Dessa intervjuer hade kvantitativa inslag då svaren 
på vissa av frågorna lämnades genom en siffra på en skala från ett till tio. Vi valde att utföra 
telefonintervjuer då vi var övertygade om att få en större svarsfrekvens via telefon jämfört 
med att göra undersökning via e-post. I de fåtal fall en telefonintervju ej kunde genomföras 
besvarades frågorna per e-post. I genomsnitt varade de personliga intervjuerna ca 1 timme 
medan de som genomfördes per telefon var ca 20 minuter. Upplägget på intervjuerna skiljde 
sig något åt beroende på om en personlig eller en telefonintervju genomfördes. Vid de 
personliga intervjuerna med de före detta studenterna ställdes de öppna frågorna först medan 
de graderade ställdes sist. Vid telefonintervjuandet var dock förfarandet det motsatta. 
                                                
6 Trost Jan (1997) Kvalitativa intervjuer. s 42 
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Anledningen till detta var att vi på något sätt ville få de som intervjuades per telefon att tänka 
till och inte bara svara något ogenomtänkt på frågan som undersökte varför personen inte 
arbetade som fastighetsmäklare. I och med detta upplägg blev studenterna varse en rad olika 
problem som de kanske inte annars hade tänkt och reflekterat över men som kunde vara den 
bakomliggande orsaken till att de sökte sig bort från yrket. Att denna metod inte användes vid 
de personliga intervjuerna berodde på att vid dessa var personerna förberedda på ett annat sätt 
än vid en telefonintervju och hade avsatt tid för ändamålet. Som intervjuare var vår 
uppfattning att det skulle vara lättare att få till stånd en dialog som ledde fram till orsakerna 
att personen inte arbetade som mäklare vid de personliga intervjuerna än vad vi trodde att det 
skulle var vid telefonintervjuer. I våra ögon hade det också förefallit något märkligt att boka 
in en personlig intervju för att sedan starta med att ställa frågor som respondenten skall 
besvara på en skala mellan ett och tio. Det skall tilläggas att de allra flesta av de kontaktade 
personerna var mycket välvilligt inställda till att deltaga i vår undersökning och att de flesta 
ställde upp på en telefonintervju utan betänketid.   
 
Nedan illustreras fördelningen av de olika intervjuformerna. Observera att detta diagram 
inkluderar alla genomförda intervjuer, alltså både med branschrepresentanterna samt de före 
detta studenterna.  
 
 

Intervjuform av de 45 stycken intervjuerna

Personliga intervjuer

Telefonintervjuer

Svar per mail

 
Figur 1.1 Fördelning av de olika intervjuformerna. 

Egen konstruktion baserad på vår empiriska studie. 
 
Genom denna undersökning hoppades vi finna svar på vilka förväntningar dessa personer 
hade på mäklaryrket när de startade sin utbildning samt hur dessa förväntningar förändrades 
under studietiden. Vi ville också reda ut vad eventuella förändringar berodde på. Naturligtvis 
ställdes också frågor som behandlade varför personen i fråga valt att inte arbeta som 
fastighetsmäklare. Vidare undersöktes hur säkra dessa personer var att börja arbeta som 
mäklare när utbildningen startade samt hur detta förändrades under studietiden och vad 
eventuella förändringar berodde på.  
 
Vid sammanställandet av de siffror som angav vilka av de före detta studenterna som var 
registrerade fastighetsmäklare var tillvägagångssättet som ovan har beskrivits, 
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antagningslistorna jämfördes med Fastighetsmäklarnämndens webbaserade register.  Det skall 
dock tilläggas att i de fall vi kom i kontakt med en person som visade sig vara registrerad 
mäklare trots att denne inte fanns i Fastighetsmäklarnämndens webbaserade register räknades 
den personen som registrerad i vår undersökning. Detta medför med stor sannolikhet att 
resultatet inte skulle se exakt likadant ut om studien genomfördes på nytt med ett fyrtiotal 
andra studenter. Utifrån vårt perspektiv kändes det valda tillvägagångssättet dock mest 
relevant då det hade varit märkligt att notera personer som vi visste var registrerade som 
oregistrerade. Självklart hade det varit att föredra en undersökning där alla de som inte finns i 
den webbaserade sökfunktionen hade kontrollerats. Av praktiska skäl bedömde vi detta dock 
ej genomförbart. Om detta hade genomförts hade alltså andelen registrerade mäklare med 
största sannolikhet varit något högre än de siffror som vår undersökning visar.     
 
För att få en bild av skillnaderna mellan studenternas och branschrepresentanternas 
uppfattning ombads branschen svara på de frågor som ställdes till de före detta studenterna. 
Representanterna skulle alltså svara på vad de trodde att studenterna skulle svara på frågan de 
fick. Detta genomfördes på den del där svar skulle anges på en skala från ett till tio. Genom 
detta kunde sedan svaren jämföras. Vi är medvetna om att underlaget för denna undersökning 
är relativt litet och bör därför tolkas med stor försiktighet. Vår förhoppning är ändå att kunna 
se om det finns några genomgående skillnader mellan de båda kategoriernas uppfattningar. 
Som vi ser det är det just dessa skillnader i uppfattningar som kan sägas vara orsakerna till att 
studenterna väljer ett annat yrke. Om branschen exempelvis är av uppfattningen att nyblivna 
mäklare är villiga att arbeta ett visst antal timmar i veckan medan studenternas inställning är 
att arbeta tio timmar färre leder detta till problem vilket i förlängningen kan betyda att 
personer söker sig bort från yrket.       
 
Då den empiriska studien genomfördes var beklagligtvis många telefonnummer ej korrekta i 
de antagningslistor vi hade fått från HIG. I många fall användes nummerupplysning för att 
försöka hitta telefonnummer till personerna, många gånger utan resultat.  Detta medförde ett 
urval som i stor utsträckning helt enkelt berodde på vilka som kunde kontaktas.   
 
Svårigheterna med att få kontakt med de som inte var registrerade fastighetsmäklare medförde 
att följande fördelning mellan könen av de 40 före detta studenterna uppstod. Vi har dock inte 
ägnat mycket tid åt detta fenomen utan kan bara konstatera att en majoritet av de intervjuade 
var kvinnor. 

Könsförde lning av s tudenterna

Kvinnor

Män

 
Figur 1.2 Könsfördelning av studenterna. 
Egen konstruktion baserad på vår empiriska studie. 
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Den information som intervjuerna gav har sedan bearbetats och sammanställts i 
kalkyleringsprogrammet Excel och i statistikprogrammet Minitab för att redovisas på ett 
överskådligt sätt i tabeller och diagram.   
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Kapitel 2 – Teoretisk bakgrund 
I denna del introduceras ni i relevant teori angående 

fastighetsmäklarbranschen. Vi försöker här lägga grunden till 

att i senare avsnitt kartlägga eventuella orsaker till det stora 

bortfallet inom den nya generationens fastighetsmäklare.  

 
Längre tillbaka var det inte helt ovanligt att personer började 
förmedla fastigheter efter att först ha varit verksamma inom en 
annan bransch. Det krävdes inte heller någon speciell utbildning 
för att förmedla fastigheter. Kraven har successivt skärpts och 
idag krävs minst 80 högskolepoäng för att kunna registrera sig 
som fastighetsmäklare. De program som erbjuds på Högskolan i 
Gävle är det tvååriga Fastighetsmäklarprogrammet och det 
treåriga Fastighetsekonomiprogrammet med fastighets-
förmedlingsinriktning. Det är dock inte utbildningsplatserna 
som utfärdar registrering utan den statliga 
Fastighetsmäklarnämnden (FMN). De kurser som krävs för att 
kunna registrera sig är i dagsläget: Fastighetsförmedling 20p, 
Civilrätt med fastighetsrätt 20p, Skatterätt 5p, Ekonomi 10p, Byggnads- och värderingsteknik 
10p, Valbar breddning eller fördjupning 15p. Utöver detta krävs minst 10 veckors handledd 
praktik.7 Med andra ord krävs ett relativt brett kunskapsområde för att arbeta som 
fastighetsmäklare. 
 
Det går inte att låta bli att fascineras över hur denna bransch kan röra upp sådana enorma 
känslor bland allmänhet och media. ”Ska du bli en sån som lurar folk?” Detta är exempel på 
kommentarer som ges då folk får reda på att vi läser till fastighetsmäklare. I många fall är det 
personer som aldrig har haft med en mäklare att göra som har en bestämd åsikt om saken. En 
annan vanlig uppfattning är att fastighetsmäklare tjänar astronomiska summor pengar. Kanske 
är det denna kombination som gör att folk i allmänhet har en negativ inställning till yrket. 
Förmodligen är det samma kombination som gör branschen extra intressant för media att 
bevaka. Hur många gånger hör man inte att en mäklare har gjort något mindre bra eller att 
antal anmälningar till Fastighetsmäklarnämnden har ökat? I exempelvis Dagens Nyheter har 
läsarna i samband med negativa artiklar om branschen uppmanats att berätta om sina 
erfarenheter av det hela. Det hela bidrar till att en negativ attityd skapas.  
 
Trots alla dessa negativa skriverier om fastighetsmäklarbranschen har det under flera år varit 
oerhört populärt att utbilda sig till fastighetsmäklare. Detta har medfört att det krävs relativt 
höga betyg för att kunna utbilda sig till yrket. Som exempel kan nämnas att 2005 krävdes 
betyg på 17,44 för att komma in på det tvååriga fastighetsmäklarprogrammet i Gävle och 
16,99 för det treåriga ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet.8 I Gävle har dock söktrycket 
mattats under de senaste åren. I och med att utbildningarna har varit populära under ett flertal 
                                                
7 www.fastighetsmaklarnamnden.se  2008-04-15 09.37 
8 http://www.vhs.se/upload/antagning/statistik/NY/HT2005_antagna_urval2_lärosäte.pdf  2008-04-05 11.15 

Intag: Själva intaget är 
den del som innebär att vi 
som fastighetsmäklare 
måste sälja in oss själva 
hos säljaren. Krasst sett 
kan man säga att vi går på 
en anställningsintervju vid 
varje intag eftersom det är 
där säljaren bestämmer sig 
om han/hon vill ge 
förmedlingsuppdraget till 
just mig. Det är ytterst 
viktigt att kunden känner 
förtroende att vi ska kunna 
leverera det vi utlovat och 
i vårt mål är inte bara att 
möta kundens för-
väntningar utan att 
faktiskt överträffa dem. 
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år finns det tendenser som tyder på att arbetsmarknaden inte ser lika god ut nu som den gjorde 
för några år sedan.9  
 
Den 16 april 2008 meddelade det moderata finansborgarrådet Kristina Axén Olin att hon 
avgår från sin post. Skälet var enligt henne var att arbetet inte gick att kombinera med ett 
familjeliv. Hon säger: ” Det var ett jättetufft beslut att fatta, men jag kan inte förena jobbet 

med mitt privatliv. Det går bara inte.”
10 Hon talar också om känslan att aldrig vara riktigt 

ledig. ”Det är alltid någon som vill prata. Jag känner att jag alltid är i tjänst och aldrig 

riktigt ledig.” Hennes avgång har naturligtvis fått ett stort utrymme i medierna. Självfallet har 
avgångens konsekvenser debatterats men också skälen till den. I morgonsoffor har det 
diskuteras huruvida det verkligen skall behöva vara så tufft att vara politiker att det inte går att 
kombinera med ett familjeliv. Just detta är en intressant aspekt på det hela. Samma diskussion 
skulle kunna ha förts angående omöjligheten för många fastighetsmäklare att kombinera 
arbetet med ett familjeliv. För media är det dock betydligt intressantare att rapportera om 
mäklarnas skyhöga löner som inte kräver någon större arbetsinsats eller om mäklarnas sätt att 
lura kunderna. Miljonlöner till mäklarna och Var femte missnöjd med sin mäklare

11 är 
rubriker man inte behöver anstränga sig för att hitta i tidningarna. Rubriker som dessa spär 
självklart på den negativa uppfattning som allmänheten många gånger har.  
 
”Mäklare är i mina ögon legaliserade ockrare och parasiter samt även stora bedragare” 

”Mäklare o banker är dom stora tjuvarna i samhället” ”Klart man inte kan lita på mäklare” 

”Det går inte att lita på dom”  
 
Citaten ovan är hämtade från ett diskussionsforum på www.expressen.se12. Rubriken löd: 
Litar du på din mäklare? Det krävdes ingen större ansträngning för att hitta citat som liknade 
de ovan. Däremot var det i princip omöjligt att hitta något positivt om fastighetsmäklare i 
samma diskussionsforum. Det positiva som fanns skrivet var i de flesta fall inlagda av någon 
entusiastisk mäklarstudent. En nätundersökning som Aftonbladet gjorde visade att 85 % av 
40 000 personer inte litade på fastighetsmäklare. Det skall tilläggas att undersökningen 
gjordes i samband med Insider programmet på TV 3 om fastighetsmäklare.13 Det säger ändå 
en hel del om allmänhetens inställning till mäklare. En intressant iakttagelse är att i 
diskussioner angående mäklare målas ofta både fastighetsmäklarbranschen och individen i sig 
upp som roten till allt ont. Har en mäklare gjort ett misstag är alla andra av samma sort. 
Spontant känns det svårt att hitta ett annat yrke där den yrkesutövande framställs i liknande 
negativa ordalag.  
 
Det finns dock anledning att tro att fastighetsmäklarna inte riktigt är de skurkar som 
allmänheten och media gärna vill påvisa. I en debattartikel14 ställer Mäklarsamfundets vd Lars 
Kilander sig frågan vem som tjänar på mytbildningen om fastighetsmäklare. Han pekar på 
statistik från Svenskt Kvalitetsindex, SKI15 som visar på ett kundnöjdhetsbetyg som ligger på 
                                                
9 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=734905 2008-04-15 12.33 
 
10 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=761605 2008-04-21 22.42 
11 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article494093.ab 2008-04-21 23.21 
12 http://stockholm.expressen.se/nyheter/1.1033854/litar-du-pa-din-maklare#comments 2008-04-21 23.52 
13 http://www.ny-bostad.se/maklare.aspx  2008-04-22 00.13 
14 Vem tjänar på mytbildningen om Fastighetsmäklarna? Lars Kilander 2008-01-10 
15 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=96 2008-03-11 kl 20,41 
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71,8. Detta ligger över genomsnittet för ekonomin i stort. Vidare visar statistiken att 
fastighetsmäklarnas kunder överlag är mycket nöjdare än exempelvis kunderna hos liv- och 
sakförsäkringsbolagen vilka uppnådde 67,6 respektive 70,3. Värt att nämna är att deras 
resultat i bolånestudien visar på ett kundnöjdhetsindex på 71,3 för bolånebranschen som 
helhet. Kilander påpekar också att endast 0,68 % av landets mäklare varnades under 2007 och 
bara 0,10 % avregistrerades. Han menar att i förhållande till detta är det för mycket negativa 
skriverier om fastighetsmäklarbranschen. Enligt Kilander bottnar detta ofta i okunskap om 
vad mäklarens roll och ansvar innebär.    
 
Mäklarsamfundets utredare Claudia Wörmann har i sin rapport, Konkurrens, utveckling och 

förändring påvisat att utav de 66 fastighetsmäklarstudenterna som utexaminerades våren 2006 
vid Malmö högskola var 35 stycken registrerade fastighetsmäklare hos 
Fastighetsmäklarnämnden. Det ger en andel av 53 % av fastighetsmäklarstudenterna som 
verkligen arbetar som fastighetsmäklare. Motsvarande siffra för höstterminen 2006 var 33 % 
då 33 av 98 studenter återfanns i registret. Andelen för studenterna vid Umeå universitet 
hamnade mittemellan Malmös, närmare bestämt 42 % av de 21 fastighetsmäklarstudenter som 
examinerades hösten 2006.16  
 
I Claudia Wörmanns rapport Den nya generationens fastighetsmäklare redogör hon över 
möjliga orsaker till att nya fastighetsmäklare ibland har en bild av yrket som inte stämmer 
överens med verkligheten. Hennes undersökning visar på att hela 81 % av de tillfrågade 
svarade Ja på frågan, ”Det finns chans att tjäna stora pengar inom yrket”. Hon föreslår som 
åtgärder att istället för att enbart betygen och den vanliga uttagningen för att bli antagen vid 
högskolor/universitet kompletteras med en intervju där de sökande bedöms för att se om de 
har förutsättningarna att bli en fastighetsmäklare. Bara för att en person har toppbetyg betyder 
inte det att den är lämpad att bli en bra fastighetsmäklare. En annan viktig åtgärd är förslaget 
att utveckla praktiken till lite av ett lärlingsförfarande där de studerande följer en erfaren 
fastighetsmäklare för att se och lära i verkligheten.17 Är utbildningen en orsak till denna 
felaktiga bild av yrket? Examensarbetet Fastighetsmäklarutbildningen visar att Högskolan i 
Gävle vid den tidpunkten ej innefattade någon kurs i ämnet säljteknik vilket är mycket 
egendomligt då fastighetsmäklaryrket i grund och botten faktiskt är ett säljaryrke. Förutom 
kurser i säljteknik efterfrågas även kurser i psykologi och retorik. Vidare inkluderar 
författaren i sin slutsats att studenterna skulle vilja ha mer information om yrket, alternativ 
intagning samt en praktik som är längre och ingår i programmet vilket med andra ger rätt till 
studiemedel.18 ”Tre månaders praktik skulle kunna ersätta hela Gävleutbildningen” som en 
respondent uttrycker sig i kandidatuppsatsen Från osäker student till framgångsrik 

fastighetsmäklare.19 
 
Förutom dessa aspekter bör man även höja blicken och se fastighetsmäklerierna som de 
företag de faktiskt är. Organisationsteoretikern Lars Edvinsson framhåller i sin bok Det 

intellektuella kapitalet humankapitalets betydelse då han menar att en effektiv mänsklig del i 
ett företag är en förutsättning för att resten av de värdeskapande komponenterna ska kunna 
leverera. ”Ett olyckligt företag är värdelöst, ett företag utan värderingar har inget värde.”20 
För att behålla kunder på dagens oerhört konkurrensutsatta marknad krävs någon form av 
                                                
16 Wörmann Claudia (2006) Konkurrens, utveckling och förändring. s 13 
17 Wörmann Claudia (2007) Den nya generationens fastighetsmäklare. s 16 
18 Hedström Elin. (2007) Fastighetsmäklarutbildningen: Uppfyller den dagens behov? s 20 ff 
19 Skjulstad Anna, Larsson Elin (2006) Från osäker student till framgångsrik fastighetsmäklare. s 20 
20 Edvinsson Lars (1997) Det intellektuella kapitalet. s 151 
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relationsmarknadsföring. Om man ska följa Philip Kotlers läror handlar detta i grova drag om 
att skapa starka och långlivade relationer med sina kunder som gör att dessa känner en stark 
tillhörighet till det bolag man anlitat.21 
 
Hur uppnås detta ”lyckliga” företag som skapar starka och långlivade relationer med sina 
kunder? Har ledarskapet någon betydelse? Ridderstråle och Nordström har i sin bok Karaoke 

kapitalism skapat de 10 budorden för karaokeledarskap där bland annat det andra budordet 
lyder:  

”Du skall icke blint ge dig ut på vandring i vildmarken, utan du skall öppna dina 
och dina medmänniskors ögon.”  

 
Detta bygger på deras insikt att ledarskapet utvecklats från att vara en position till att vara en 
process som i praktiken innebär att styrning ersätts med ledning. Det fjärde budordet ser ut på 
följande sätt:  

”Du skall förstå värdet av värderingar och tydligt leva efter dem varje dag.”  
 
En företagskultur byggs upp av starka värderingar och de framgångsrika ledarna lever och 
sätter nivån för företagets värderingar och innebörder vilket i sin tur skapar den rådande 
företagskulturen.22 Mats Alvesson beskriver företagskultur som den informella delen av livet i 
en organisation och det kan med andra ord ersättas med synonymen organisationsklimat.23 
Om dessa managementgurus tankar verkligen är tillämpliga även i fastighetsmäklarbranschen 
ämnar vi att undersöka närmare i vårt empiriska arbete.  
 
Det kanske inte alls är ledarskapet och företagskulturen som spelar någon roll utan hur den 
enskilde fastighetsmäklaren finner sin motivation som styr. Författaren till C-uppsatsen Att 

skära guld med täljkniv menar dock att de största motivationsfaktorerna är den ekonomiska 
belöningen och meningsfulla arbetsuppgifter. Studien visar att de intervjuade uppskattar den 
provisionsbaserade lönestrukturen som en motivationshöjare.24 Hur detta lönesystem påverkar 
personer som ännu inte är mäklare är svårare att säga. Kanske dessa rent av blir skrämda över 
tanken på ett arbete där lönen varierar från en månad till en annan. Resonemanget stöds av 
Lars Ekstrands bok Själens revolt där han beskriver hur mänsklighetens behov kan visa sig 
genom följande citat.25 
 

1. Behov att överleva, vara trygg och känna sig säker. 
2. De sociala behoven och motiven, att vilja ingå i en grupp. 
3. Behovet av jag-tillfredsställelse och självaktning. 
4. Behovet av självbestämmande och oberoende. 
5. Behovet av att förverkliga sig själv i betydelsen användandet av sina egna inneboende 

resurser. 
 
En effektiv metod att förbättra relationerna på arbetsplatserna och med det arbetsmiljön är 
enligt tidningen Chef organiserade utvecklingssamtal. Dessa syftar till att kunna påverka sin 
arbetssituation genom att kunna diskutera möjligheter och problem med befintliga 
arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling samt prioritera de viktigaste delmålen. 
                                                
21 Kotler Philip, Wong Veronica, Saunders John, Armstrong Gary (2005) Priciples of Marketing. s 11  
22 Ridderstråle Jonas, Nordström Kjell A (2004) Karaoke kapitalism. s 276ff 
23 Alvesson Mats (1993) Organisationsteori och teknokratiskt medvetande. s 102 
24 Larsson Ida (2006) Fastighetsmäklaryrket: Att skära guld med täljkniv? s 48 
25 Ekstrand Lars (1988) Själens revolt. s 91  
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Medarbetarna får även ett utmärkt tillfälle att få en djupare förståelse för varandras 
arbetsuppgifter och bygga upp en relation till sin chef.26  
 
Oavsett om det är ledarskapet och företagskulturen eller hur den enskilde fastighetsmäklaren 
finner sin motivation måste arbetet genomföras på ett eller annat sätt. Vilka förutsättningar 
ges då angående arbetsvillkoren? I vår mening faller fastighetsmäklaryrket inom kategorin 
gränslösa arbeten enligt MOA-projektet, moderna arbetsvillkor och angränsande livsvillkor 
för kvinnor och män.27 Den karaktäriseras av att gränsen mellan arbete och fritid är diffus 
med följden fler arbetstimmar och mindre tid för sig själv och familjen. Ett för kategorin 
typiskt arbetssätt är projekt och om man ser till ett förmedlingsuppdrag som visats i de små 
textrutorna vid varje kapitel ser man att det följer ett projektbaserat arbetssätt. Varje enskild 
mäklare sköter självständigt upplägget av sina arbetsuppgifter och denna frihet under ansvar 
premierar engagemang och har en positiv människosyn helt i enlighet med McGregors teori 
Y.28 Beroende på arbetsbördan som man själv har åtagit sig genom att få förmedlingsavtalet 
undertecknat kan arbetsdagarna bli långa och det blir en outtalad självklarhet att man arbetar 
mer än de vanliga 40 timmar i veckan för att kunna leverera till sina kunder. Det finns ingen 
övervakare eller flextid som tvingar anställda till detta utan det är bara den egna stoltheten, 
viljan att lyckas och prestera samt eventuellt girigheten som driver många över gränsen.  
 
David Tivemark, 7m Consulting framhåller att ” Allting i livet har ett pris på ett eller annat 
sätt!” Att hitta en balans i livet som ger möjlighet att lösa livspusslet på ett hållbart sätt är ett 
individuellt val beroende på värderingar och i vilken fas var och en befinner sig i livet. Enligt 
honom är relationer den faktor som väger tyngst för om den saknas tappar de andra sin roll. 
Den viktigaste delen är relationen till sig själv då den ligger till grund för att ge möjligheten 
att lyckas. Denna inkluderar även den fysiska hälsan då detta är en förutsättning för att njuta 
av de relationer och den frihet pengar och tid faktiskt kan innebära.29 
 
 
             Pengar 

 
 
 
 

Tid  Relationer 
 
Figur 2.1 Beskrivning hur sambandet mellan Tid-Relationer-Pengar är uppbyggt.  
Egen konstruktion hämtad från David Tivemarks kompendium Säljteknik och Etik.  
 
Enligt Universums Företagsbarometer 2006 var det viktigaste karriärmålet jämvikt mellan 
privatliv och karriär för inte mindre än 40 % av de kvinnliga studenterna och 27 % av de 
manliga.  Företagsbarometern är en undersökning där 11 176 studenter från 34 universitet och 
                                                
26http://www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjanster/chefhjalpen_details/utvecklingssamtal// 2008-02-07 11,30 
 
27 MOA-projektet, moderna arbetsvillkor och angränsande livsvillkor för kvinnor och män. (1999) s 16 
28 Eriksson-Zetterquist mfl. (2005) Organisation och organisering. s 134 
29Tivemark David (2007) Kompendium Säljteknik och Etik. s 18 
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högskolor deltog under tiden 24 januari till 13 mars.30 Motsvarande deltagarantal för 2007 års 
undersökning var 10 303 under fältperioden januari-februari.31 Vidare har företaget i sin guide  
Föräldrar i karriären påvisat att många företag erbjuder sina anställda föräldraersättning där 
de får utfyllnad av lönen upp till 90 %.32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
30 Universum (2007) Föräldrar i karriären. s 7 
31 http://www.universumglobal.com/getdoc/4cdcbba5-57d1-4dd1-a211-76052c1ea7a2/Swedish-Graduate-Survey 
   2008-04-07 09,14 
32 Universum (2007) s 12ff 
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Kapitel 3 - Empiri 
Här redovisas vår empiriska studie som till huvudsak 

genomförts genom kvalitativa intervjuer med utvalda 

personer samt telefonintervjuer med ett större antal 

fastighetsmäklarstudenter.  

 

3.1 Branschens svar 
Hur ser då fastighetsmäklarbranschen på fenomenet att en 
stor andel av fastighetsmäklarstudenterna aldrig börjar 
arbeta som mäklare eller byter bransch efter en tid? Det 
kan konstateras att de olika företrädarna för branschen har 
olika syn på det hela. De flesta menar på att bortfallet inte 
ses som ett allmänt problem inom branschen. Elisabeth Fogelström från Svensk 
Fastighetsförmedling säger dock att företaget har stora rekryteringsbehov varför de ser det 
hela som ett problem.  
 
Genomgående kan sägas att alla branschrepresentanter tror att en viktig bidragande orsak till 
det stora bortfallet är studenternas felaktiga bild av fastighetsmäklaryrket med allt vad det 
innebär. Det som framförallt framhålls är att yrket är ett säljyrke i betydligt större 
utsträckning än vad många mäklarstudenter har uppfattningen av. Claudia Wörmann från 
Mäklarsamfundet uttrycker det hela: ”Det här är ett säljyrke, säg inget annat!” Victoria 
Sundström säger: ”Jag tror man inte har förstått att det är ett tydligt säljjobb, alla fall i 

storstäderna.” Vissa av de intervjuade gav exempel på studenter som hade uppfattningen av 
att det handlade om att enbart vara en oberoende förmedlare där ”sälj” inte ingick. Vidare 
säger Victoria Sundström att vissa av de studenter hon träffar inte har förstått hur stor press 
det läggs på individen under ett intag. För att lyckas är det helt avgörande att kunna bygga 
upp ett förtroende, och då spelar det ingen roll vilka kunskaper inom exempelvis byggteknik 
och juridik en person har. Då det i de allra flesta fall råder provisionslön förstärks pressen 
ytterligare. Claudia Wörmann är inne på samma linje då hon säger att det inte räcker att vara 
”intresserad av hus”. Det viktigaste är att personen har den rätta fingertoppskänslan. Hon ger 
också media en del av skulden till varför personer har en felaktig bild av yrket. Detta medför 
att individer söker sig till branschen av fel anledningar.   
 
Hans Randmark från Fastighetsmäklarförbundet framhöll också han studenternas felaktiga 
inställning till yrket som en starkt bidragande orsak. Som huvudorsak angav han dock det 
stora antalet studenter som antas varje år till mäklarutbildningarna. Det utbildas helt enkelt för 
många fastighetsmäklare varför det blir en stark konkurrens och därigenom är många tvingade 
att söka sig till en annan bransch. Det stora antalet mäklare som idag verkar inom branschen 
gör det också oattraktivt för nya att söka sig dit då förtjänst möjligheterna har sjunkit de 
senaste åren. Debatten huruvida det utbildas för många mäklare eller inte har förts en tid. Vi 
har inte för avsikt att låta den ta något större utrymme i vår uppsats. Konstateras kan dock att 
Randmark har sina motpoler i rekryteringsansvarig Victoria Sundström, Fastighetsbyrån samt 
rekryteringschef Elisabeth Fogelström, Svensk Fastighetsförmedling. De båda trycker på att 
det finns stora rekryteringsbehov som inte tillgodoses i dagsläget. Randmark å sin sida menar 
på att dessa giganter endast ”plockar russinen ur kakan” och lämnar övriga vind för våg.  
 

Förmedlingens 
inledande fas: Själva 
förmedlingsarbetet inleds 
med att delar av den utav 
kunden godkända 
objektsbeskrivningen 
marknadsförs genom 
skyltning på kontor och 
banker och annonsering 
via både Internet och 
dagspress. Detta syftar till 
att skapa intresse för att 
visningarna ska fyllas av 
intresserade spekulanter.  
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Vad bör då göras för att komma tillrätta med de felaktiga bilder och förväntningar som 
mäklarstudenterna har på yrket? Flera av de intervjuade menar på att praktiken borde läggas 
in som en obligatorisk del av utbildningen. Ett förslag som framkom var att första veckan på 
utbildningen skulle vara en obligatorisk praktikvecka. Detta för att studenten skulle kunna 
avgöra huruvida denne passade in i mäklarbranschen. Victoria Sundström gav exempel på 
personer, som inte hade börjat studera till mäklare, som kontaktade Fastighetsbyrån för att få 
möjlighet att ”gå med” en fastighetsmäklare för att se huruvida arbetet var värt att satsa på 
eller inte. Enligt henne var detta ett mycket lovvärt initiativ som innebär att studenter slipper 
bekosta en utbildning för att sedan upptäcka att det var ett felaktigt val. Det borde också enligt 
henne vara en självklarhet att erhålla studiebidrag under sin praktik. Samtliga av de 
intervjuade tycker att dagens antagningskrav borde kompletteras med något slags 
antagningsprov eller intervjuförfarande. Detta för att få fram de som med stor sannolikhet 
skulle passa att arbeta som fastighetsmäklare men inte har de höga betyg som krävs för att 
komma in på utbildningen. Fogelström menar på att informationen inför utbildningen ofta är 
felaktig och syokonsulenter ger med stor sannolikhet inte en rättvisande bild av yrket. 
 
Generellt sett säger branschföreträdarna att samarbetet med högskolorna som erbjuder 
mäklarutbildningar fungerar bra. Utbildningen vid Högskolan i Gävle har ett gott rykte och är 
den som har funnits längst. Förr var HIG obestridlig herre på täppan men på senare tid har 
dock utbildningen i Malmö synts i flera sammanhang och är enligt flera av de intervjuade mer 
framåtsträvande än Gävle samt har bättre företagskontakt. Genomgående kan sägas att 
branschen ser positivt på ett nära samarbete med de olika lärosätena. Nämnas kan att 
mäklardagen på Högskolan i Gävle är ett evenemang som verkligen uppskattas av de båda 
rekryteringsansvariga.   
 
Kommer då mäklarbranschen att se lika ut i all framtid eller finns det några tydliga tecken på 
förändringar? Alla intervjuade är överens om att det kommer att ske ändringar inom en 
överskådlig framtid. Den nya fastighetsmäklarlagen som kommer att tillåta förmedling av 
kringtjänster medför att mäklarna kommer att få sina inkomster från flera olika håll där 
förmedling av bostäder får en mindre betydande roll. Claudia Wörmann gav som exempel en 
mäklare i Danmark vars omsättning till 68 % bestod av inkomster från kringtjänster. Hon tror 
att branschen är förberedd på denna utveckling och ser det hela som positivt. Hans Randmark 
ser inte lika positivt på fenomenet och menar på att det kan innebära negativ publicitet för 
fastighetsmäklarna att sammankopplas med vissa andra branscher som inte har ett fördelaktigt 
rykte. Andra tendenser som de intervjuade pekar på är det faktum att fler och fler mäklare är 
anslutna till de större kedjorna. Elisabeth Fogelström säger att det är lättare att bygga för 
framtiden då en stor kedja står bakom det hela. Det är möjligt att ha speciella IT- och 
marknadsavdelningar, för att ta några exempel. Victoria Sundström menar på att det har blivit 
mer fokus på humankapitalet då de kedjeanslutna mäklarna har ökat i antal. De nyutbildade 
ställer krav på sina arbetsgivare som därigenom måste utvecklas. Ett annat fenomen som 
Sundström pekar på är det faktum att yrket går mot en klar föryngring med en relativt stor 
omsättning av de verksamma. Det är inte ovanligt att folk arbetar som fastighetsmäklare i fem 
till tio år för att sedan byta yrke. Man tycker det är kul att arbeta i ett högt tempo med goda 
förtjänstmöjligheter en tid men inser sedan att det finns andra värden i livet. Hon påpekar 
dock att detta i stor utsträckning är ett storstadsfenomen.  Enligt henne är det generellt stor 
skillnad på storstads- och landsbygdsmarknaden. Trenden är dock att landsbygden går mera åt 
storstadshållet, vilket innebär ett mera kundanpassat arbetssätt med kvälls- och helgvisningar. 
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Claudia Wörmann säger att yrket genomgår en förändringsfas där hon ser tendenser till andra 
arbetsstrukturer. Enligt henne är det mycket möjligt att framtiden kommer att utgöras av något 
slags poolsystem där större fokus kommer att ligga på teamet istället för individen. Lönen 
skulle i detta fall bestå av någon sorts kollektiv provision. Enligt Wörmann är dessa 
poolsystem ett resultat av att flera kvinnor och yngre personer söker sig till yrket. Det måste 
helt enkelt vara möjligt att exempelvis vara hemma med sjukt barn och veta att kunderna får 
den service de kan förvänta sig i alla fall. I undersökningar hon har genomfört förvånas hon 
över den tuffa konkurrens som råder inom företagen och pekar på den negativa effekt detta 
har för varumärket. En annan arbetsstruktur skulle alltså i många fall ha en stärkande effekt på 
varumärket.  Enligt Wörmann kan kombinationen av att yrket dels genomgår en föryngring 
samt det faktum att det har skett en teoretisering av yrket komma att skapa vissa problem. 
Hon menar på att det är av yttersta vikt att kapitalet och erfarenheterna de äldre mäklarna 
besitter förs över till de yngre och oerfarna. Det är helt omöjligt att läsa sig till hur man 
bemöter en nybliven änka eller en bedragen man. Denna fingertoppskänsla måste alltså föras 
vidare. Detta skulle enligt Wörmann kunna ske genom något slags mentorskap. I och med att 
yrket genomgår en förändringsfas menar hon att de nya och yngre fastighetsmäklarna har en 
stor möjlighet att vara med och påverka hur yrket skall se ut i framtiden.   
 
Elisabeth Fogelström ser även hon en bransch i förändring. Enligt henne går branschen mot 
en ökad grad av mognad. Tidigare upplevde hon att branschen var ”totalt omogen” och den 
hade ”ingen som helst struktur”. Hon pekar särskilt på att det tidigare fanns stora brister inom 
rekryteringsområdet. I dagsläget menar hon att de största bristerna ligger i ledarskapet. Det 
finns personer som innehar en chefstitel men inte vet vad det egentligen handlar om. Hon 
pekar på att man idag aktivt arbetar med dessa bitar men att det fortfarande finns mycket att 
göra. Som tidigare nämnts trodde Claudia Wörmann på en förändrad arbetsstruktur och 
därigenom en förändring av dagens klassiska individuella provisionslön. Även Fogelström 
menar på att den lönemodellen i framtiden kommer att försvinna för att gå mot en modell där 
en grundlön kommer att erbjudas. Hon tycker att det rimmar illa då man från företagshåll talar 
om vikten av ett gott ledarskap och personalfrågor utan att erbjuda den grundtrygghet som en 
fast grundlön innebär för de flesta. Fogelström poängterar dock att det skall vara möjligt att 
påverka sin lön och att tävlingsmomentet måste finnas kvar i viss utsträckning. Den omogna 
branschen som Fogelström pratar om kan enligt henne vara en orsak till att nyutbildade 
fastighetsmäklare väljer att byta bransch. De lite äldre personerna som har varit verksamma 
inom andra branscher kan helt enkelt ”tröttna” på den omognad som råder och därigenom 
söka sig vidare. Det dåliga ledarskapet som i många fall råder i branschen är ytterligare en 
orsak till att mäklare byter yrkesinriktning enligt henne. Spontant säger Fogelström att hon 
tror att provisionslönen är en av flera förklaringsfaktorer till att personer väljer bort 
mäklaryrket. Samtidigt säger hon att detta inte är något som kommit fram i de så kallade exit-
samtalen vilka genomförs med de anställda som slutar hos Svensk Fastighetsförmedling. 
 
Vad tycker då Tommy Gerdemark, programansvarig för fastighetsmäklarprogrammet på HIG, 
om det faktum att en relativt stor andel av studenterna väljer ett annat yrke? Tommy ser det 
hela som ett problem och ett tecken på att det är något som inte står rätt till. 
Huvudanledningen till fenomenet är enligt honom att studenterna har felaktiga förväntningar 
på fastighetsmäklaryrket. Studenterna är helt enkelt inte inställda på vad det innebär att arbeta 
som fastighetsmäklare. Enligt Tommy tror många att det hela är en lätt historia med snabba 
pengar. Studenterna räknar inte med att det krävs hårt arbete för att lyckas som 
fastighetsmäklare. De huvudsakliga bitarna som studenterna underskattar är att yrket är 
försäljningsorienterat och kräver en stor arbetsinsats. Tommy tror att studenter som är något 
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äldre då de börjar läsa till fastighetsmäklare i större utsträckning fullföljer sin valda linje. Det 
”kostar” mindre att välja en annan bana om man är ung och kommer direkt från gymnasiet. 
Han menar också på att vissa yngre upplever yrket som för tufft. Tommy tror också att 
provisionslönen är en starkt bidragande orsak till att många nyblivna mäklare väljer att byta 
arbete. Han säger att den typ av lön både lockar till sig personer samtidigt som den skrämmer 
andra. Enligt Tommy har de färska fastighetsmäklarna inte har särskilt stort tålamod då inte 
pengarna börjar rulla in i den utsträckning man hade hoppats på. Detta behöver inte bero på 
att personen är en dålig mäklare utan att det helt enkelt inte finns förutsättningar för att 
lyckas. Konsekvensen kan då bli att nyblivna mäklare byter yrke med en tro av att yrkesvalet 
var felaktigt när det i själva verket handlade om felaktiga yttre förutsättningar. 
 
I och med att många har en felaktig bild av branschen och därigenom felaktiga förväntningar 
menar Tommy på att det föreligger ett informationsproblem. Tommy säger att man från 
Högskolans sida tidigare har varit dåliga på att informera studenterna om att det rör sig om ett 
säljyrke. Enligt Gerdemark går det att se att alla i en årskull sannolikt inte kommer att arbeta 
som mäklare just på grund av att alla inte passar som säljare. Han påpekar att informationen 
idag är bättre och i programbeskrivningen nämns att yrket i många avseenden är ett säljyrke. 
Idag erbjuder dessutom Högskolan två försäljningskurser inlagda i Fastighetsmäklar-
programmet. Tommy tycker också att branschen tydligare kunde förmedla rätt bild av yrket. 
Detta inte enbart för att leda studenterna på rätt väg utan också för att tvätta bort den dåliga 
stämpel branschen idag har. 
 
Samtidigt som det är viktigt för HIG att förmedla rätt bild av yrket måste utbildningen locka 
studenter. Tommy säger att man inte kan ha texter som skrämmer bort studenterna. Vidare 
säger Tommy att HIG försöker ge en trovärdig information om utsikterna att få ett jobb efter 
avslutad utbildning, även här är det naturligtvis en avvägning för att inte skrämma iväg 
studenterna. Han filosoferar kring huruvida något moraliskt ansvar skulle föreligga men säger 
att HIG är nöjd så länge personer söker sig till utbildningen och att det i slutändan är 
studenterna som måste ta ansvar för vad de skall ägna sig åt efter utbildningen. För att försöka 
ge en rättvisande bild av yrket startar fastighetsmäklarprogrammet med två 
introduktionsdagar. Under dessa dagar träffar studenterna flera representanter från branschen 
för att få en bild av vad det innebär att arbeta som fastighetsmäklare.     
 
Samtliga utav de intervjuade branschföreträdarna ville se någon sorts förändring av dagens 
antagningskrav. Det skulle kunna röra sig om intervjuer eller något annat lämplighetstest. 
Tommy är dock inte lika odelat positiv som de övriga till någon förändring. Han säger att det 
är svårt att avgöra vad som definierar en bra mäklare och därigenom skulle det vara invecklat 
att skapa ett rättvisande prov för detta. Tommy menar dock att tanken är god och att det har 
förekommit lösa funderingar om något liknande, men det har aldrig lett till några seriösa 
diskussioner. Gerdemark funderar dock på att införa någon sorts kravprofil i den 
studentinformation som ges ut för att på så sätt attrahera personer med rätt förutsättningar.  
 
Övriga branschrepresentanter skulle gärna se att praktiken på något vis integrerades i 
utbildningen. Tommy menar på att detta är ett bra förslag och säger att utbildningen skulle bli 
bättre med en ännu tydligare koppling till branschen. I dagsläget finns dock inga konkreta 
planer eller förutsättningar för detta. Han nämner dock att Högskolan i allt större utsträckning 
har börjat samarbeta med branschen inom en rad olika utbildningar. Inom de så kallade coop-
utbildningarna förlängs de treåriga programmen till fyra år då studenterna under sin studietid 
är ute på olika företag. Tommy är inte helt främmande för att detta är något som kan komma 
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att spilla över på mäklarutbildningen. En tanke som Gerdemark har är att dagens treåriga 
mäklarprogram i och med detta skulle förlängas med en termin där praktiken skulle utgöra 
denna del.  
 
De senaste åren har antalet sökande till fastighetsmäklarutbildningen i Gävle minskat, Tommy 
Gerdemark ser flera olika anledningar till detta. Han pekar på det faktum att det idag finns 
utbildningar på ett flertal platser runt om i Sverige. Detta har medfört att studenter i större 
utsträckning kan välja en utbildningsort närmare hemmet. Tommy tror vidare att den negativa 
publicitet som har förekommit har bidragit till att söktrycket har minskat. Han säger att 
attityden och granskningen av branschen har hårdnat betydligt under de senare åren och ger 
exempel på artiklar där det exempelvis har stått något i stil med: ”30-årig mäklare våldtog…”. 
Tommy säger också att det helt enkelt kan vara så att utbildningen i Gävle står sig sämre i 
jämförelse med konkurrenternas. Han säger emellertid att det är svårt att jämföra olika 
utbildningars kvalitet. Tommy skulle dock vilja ranka mäklarprogrammet i Gävle som ett av 
de tre bästa i Sverige. Han ser Malmös utbildning som den största konkurrenten rent 
kvalitetsmässigt, där satsas det hårt och de har knutit flera tunga namn till utbildningen. 
Praktiskt sett ser Tommy utbildningen på KTH i Stockholm som en ännu större konkurrent då 
den ligger närmare sett ut ett geografiskt perspektiv.  
 
Hösten 2006 startade det så kallade nya treåriga mäklarprogrammet på Högskolan i Gävle, 
programmet ger studenten möjlighet att registrera sig efter det andra året. För att hävda sig i 
den allt hårdare konkurrensen säger Tommy att HIG har valt att profilera programmet mot 
marknadsföring och säljteknik. Detta i kontrast med flera andra utbildningar som har inriktat 
sig mot byggteknik. Detta nya program ersatte det tvååriga mäklarprogrammet samt den något 
bredare treåriga utbildningen Ekonomi och fastighetsteknik, under det tredje frivilliga året 
sker en inriktning mot kommersiella fastigheter. Enligt Tommy kommer ungefär en tredjedel 
till en fjärdedel av studenterna välja att gå det tredje året. 
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3.2 De före detta studenternas svar 
Efter att ha sökt alla namnen på namnlistorna på Fastighetsmäklarnämndens hemsida visar sig 
följande mönster.  

Andel registrerade fastighetsmäklare, Ekonomi 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

20
05

20
06

20
07

20
05

20
06

20
07

20
05

20
06

20
07

Examen Ej Examen Årskull

Ej mäklare

Mäklare

 
Figur 3.1  
Egen konstruktion baserad på vår empiriska studie. 
 
I Claudia Wörmanns rapport Konkurrens, utveckling och förändring, kontrollerade hon hur 
många av studenterna som utexaminerades vårterminen 2006 vid utbildningarna i Malmö och 
Umeå som var registrerade fastighetsmäklare. Dessa siffror uppgick till 33 % respektive 42 
%. Då studenter vid Högskolan i Gävle har kunnat valt att antingen gå det tvååriga 
Fatighetsmäklarprogrammet eller det treåriga Ekonomi- och Fastighetsteknikprogrammet har 
vi valt att jämföra Wörmanns siffror med båda dessa utbildningar. Det visade sig då att 
omkring 80% av de som tog ut sin examen från det treåriga programmet år 2006 var 
registrerade fastighetsmäklare medan motsvarande siffra för det tvååriga hamnade på 70%. 
Observera att dessa siffror anger de som tog sin examen. Den totala andelen av dem som 
startade respektive program som avslutades 2006 stannade på omkring 70% för det treåriga 
och strax över 55% för det tvååriga. Dessa siffror inkluderar alltså både de som tagit examen 
och de som inte gjort det. Vi har valt att inte enbart koncentrera oss på de studenter som 
avslutade sin utbildning 2006 utan också undersökt hur motsvarande siffror ser ut för de som 
avslutade Fastighetsmäklarprogrammet 2002-2007 samt Ekonomi- och Fastighetsteknik-
programmet 2005-2007. Figurerna 3.1 och 3.2 inkluderar samtliga registrerade på respektive 
program men kategorin som ej tagit examen består även av de som hoppat av programmet av 
olika anledningar. Den tredje och avslutande kategorin Årskull inkluderar bägge de ovan 
nämnda kategorierna.  
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Figur 3.2  
Egen konstruktion baserad på vår empiriska studie. 
 
Om vi då jämför siffrorna för de som inte tog sin examen år 2006 uppgår andelen till 64 % av 
de som läst Ekonomi och Fastighetsteknikprogrammet med förmedlingsinriktning och 50 % 
för Fastighetsmäklarprogrammet som fullföljt sitt yrkesval. Siffrorna tyder på att en stor 
majoritet faktiskt valde att inte fullfölja sin examen för att snarast börja arbeta som 
fastighetsmäklare. Alternativt att de läst in enstaka kurser utanför programmet för att på så 
sätt uppfylla FMN:s utbildningskrav på kortast möjliga tid. Enligt uppgift från 
programansvarig Tommy Gerdemark uppgår vanligtvis andelen som hoppar av programmen 
10-15 % av de registrerade.     
 
Studenternas uppfattning om allmänhetens inställning till fastighetsmäklarbranschen skiljer 
sig inte nämnvärt från branschrepresentanternas uppfattning. Svaren ligger i mitten på den 
använda skalan, vilket innebär att uppfattningen är neutral. Medias rapportering ses däremot 
som negativ där branschens svar hamnar på 1,8 och studenternas på 3,3 på skalan 1-10 där 1 
är mycket negativt och 10 är mycket positivt. På frågan om hur dessa fenomen har påverkat 
yrkesvalet svarade branschrepresentanterna med en medelsiffra på 4,6. Studenternas 
uppfattning var däremot att detta inte påverkade nämnvärt (m=2,2).  
 
På frågan hur attraktiva olika lönestrukturer var ser svaren ut som följer. Frågan som ställdes 
löd: ”Hur attraktiva är följande lönestrukturer för dig? Där 1 är mycket oattraktivt och 10 är 
mycket attraktivt.”   
 

 

Ren 
individuell 
provision 

Garantilön 
med 

provision 
Gemensam 

provisionspott 
Endast 
Fast lön 

Fast lön 
med 

bonus 
medelvärde för branschen 6,8 7,8 4,8 3,2 7,0 

medelvärde för studenterna 5,0 7,1 5,8 4,3 6,8 

Figur 3.3 
Egen konstruktion baserad på vår empiriska studie. 
 
 
Värt att notera är att branschen tror att ren individuell provision är mera attraktivt än vad 
studenterna tycker och de mest attraktiva lönestrukturerna i studenternas ögon är garantilön 
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med provision samt fast lön med bonus. Angående lönen kan sägas att studenterna svarade 7,2 
i genomsnitt på frågan som undersökte vilken betydelse möjlighet till god lön hade.  
 
 

10987654321

Lönestrukturens påverkan

 
Figur 3.4 
Egen konstruktion baserad på vår empiriska studie. 
 
På frågan om hur lönestrukturen inom branschen påverkade yrkesvalet låg studenternas 
medelsvar på 4,8, vilket får ses som neutralt. Branschen däremot trodde att studenternas svar 
skulle ligga på 6,8, vilket innebär en större påverkan. Studenternas svar tyder på en neutral 
inställning till lönestrukturen. Dock är det en intressant företeelse att ett flertal studenter 
svarade mycket liten påverkan samtidigt som relativt stor andel svarade mycket stor påverkan.   
 
Enligt undersökningen var studenterna villiga att arbeta i snitt 50 timmar per vecka. Detta 
skiljde sig från den uppfattning de fick av branschens krav under deras studietid. Den siffran 
låg på närmare 60 timmar i veckan. Studenternas svar på frågan om hur yrkesvalet påverkades 
av arbetstiderna uppgick till 5,3 medan branschens uppfattning är 3,2 vilket innebär en mindre 
påverkan. 
 
Två frågor som gav höga medelsvar var de som behandlade ledarskapet och 
arbetsgemenskapens betydelse. Studenternas svar på frågan vilken betydelse ett bra ledarskap 
har på ett kontor hamnade på 8,3. Frågan som behandlade betydelsen av en bra 
arbetsgemenskap blev besvarad med 9,0 i snitt.  
 
På frågan om hur viktigt det var för studenterna att möta kundernas behov ligger medelvärdet 
på 9,3. Detta skulle kunna tyda på att studenterna är medvetna om att det handlar om ett 
säljyrke. Branschens svar på samma fråga hamnade på 9,6.  
 
På frågan om hur fastighetsmäklarutbildningen vid Högskolan i Gävle erbjöd de kurser och 
den utbildning som krävdes för att vara väl föreberedd på mäklaryrket efterfrågar 
mäklarstudenterna större inriktning mot fastighetsmäklaryrket inom i stort sett alla kurser. 
Exempelvis kurserna byggteknik och statistik skulle kunna behovsanpassas betydligt. Vidare 
ställer sig en stor majoritet frågande till det faktum att det saknades kurser i säljteknik i 
utbildningen för säljyrket fastighetsmäklare. Flera studenter efterfrågar också en mera 
praktisk inriktning på utbildningen. Även kurser i psykologi vore enligt en del på sin plats då 
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man som fastighetsmäklare ofta hanterar människor i omvälvande livssituationer såsom att 
par flyttar ihop, skilsmässor och dödsfall eller att familjen får tillökning. Någon av dessa 
förändringar i livssituationen är ofta den bakomliggande orsaken till att byta bostad. 
Respondenterna menar dock att detta och den konflikthantering som ofta fastighetsmäklare 
involveras i inte varit en avgörande faktor vid deras yrkesval. Frågan som undersökte 
huruvida studenternas yrkesval hade påverkats av risken att hamna i svåra situationer 
besvarades med 2,4 i snitt vilket innebär att denna faktor inte påverkade valet i särskilt stor 
utsträckning.  
 
Svaret på frågan ”Hur säker var du på att arbeta som fastighetsmäklare när du började studera 
till yrket?” hamnade på 7,7. Svaret på frågan som undersökte hur säkra studenterna var på att 
arbeta som mäklare efter avslutade studier låg i medel på 6,3. Båda frågorna var utformade så 
att 1 var mycket osäker och 10 mycket säker. Här syns alltså en klar nedgång i hur säkra 
studenterna var att arbeta som fastighetsmäklare.   
 
Svaren på ”Hur påverkade den eventuella avsaknaden av betalda trygghetsförsäkringar ditt 
yrkesval” var i genomsnitt för studenterna 2,9, vilket får ses som en låg siffra. Värt att notera 
är att hela 21 stycken svarade att betalda trygghetsförsäkringar hade en mycket liten påverkan 
på deras yrkesval, det vill säga 1. Branschens svar på samma fråga hamnade på 3,4. 
 
Frågan som undersökte varför personen i fråga inte valt att arbeta som fastighetsmäklare 
ställdes som en öppen fråga där en rangordning av huvudorsakerna skulle utföras. Av 
naturliga skäl kunde inte de som idag arbetar som mäklare svara på frågan. I tabellen 
redovisas istället deras åsikt om varför många mäklarstudenter väljer ett annat yrke.  
 
  Förstahandsorsak Andrahandsorsak Tredjehandsorsak Totalt 
Fel förväntningar/inställning 3 10 3 16 
Lönen 7 7 3 17 
Arbetstiden 12 9 3 24 
Bred Utbildning 0 3 0 3 
Stress/press 2 0 3 5 
Hård konkurrens/tufft yrke 4 4 3 11 
Inga/få arbeten på orten 4 2 1 7 
Familjesituation 3 2 3 8 
Säkerhet/trygghet 1 2 3 6 
Konflikthantering, svåra situationer 1 0 3 4 
Dålig arbetsmiljö 1 1 1 3 
Monotont/ej utvecklande 0 0 1 1 
Begränsad karriärmöjlighet 0 1 0 1 
Provade yrket 2 1 0 3 
Personliga val 2 0 0 2 

Figur 3.5 
Egen konstruktion baserad på vår empiriska studie. 
 
De respondenter som angav fel förväntningar och inställning som huvudorsak var i relativt 
stor utsträckning personer som idag faktiskt arbetar som fastighetsmäklare. De övriga svarade 
ofta mer specificerat såsom lönen, arbetstiderna etc. Detta medför att svaret fel förväntningar 

och inställning i många fall inkluderar lönen, arbetstiderna, den stora säljinsatsen som krävs 
och att personerna i fråga ofta upplever att man är en offentlig person som alltid är i tjänst. I 
orsaken Lön ingår både missnöje med storlek och dess struktur. Arbetstiden innehåller dels 
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längden på arbetsdagar med mycket obekväma arbetstider samt den stora arbetsbördan det 
innebär att arbeta som mäklare. Flertalet av de angivna orsakerna går att knyta till 
provisionslönen och arbetstiderna. Dessa är i vår mening: Stress/press, Hård konkurrens/tufft 

yrke, Familjesituation, Säkerhet/trygghet och Dålig arbetsmiljö. 

 
Mytbilden att fastighetsmäklare täljer guld med täljkniv och lever ett glamoröst liv 
motbevisades snabbt när man arbetat i branschen i några månader. Detta betyder inte att den 
verkligheten inte finns men för den stora massan av mäklarkåren är den blott en dröm. Svaren 
till frågan varför många mäklarstudenter väljer ett annat yrke är till stor del beroende på fel 
förväntningar och inställning till yrket. Arbetsbördan, lönen och det ständiga ”säljet” kan 
enligt vår studie anses vara de stora stötestenarna. Många anser att det inte är värt alla 
nedlagda arbetstimmar som praxis ofta kräver. De nya fastighetsmäklarna menar att i 
genomsnitt krävs det en arbetsvecka på ca 60 timmar men att man måste vara kontaktbar i 
stort sett 24 timmar om dygnet. Provisionslönen i sig kände alla till efter utbildningen men de 
som valt att fullfölja sitt yrkesval för att sedan upptäcka att de stora inkomsterna ofta 
förutsätter betydligt mer än den vanliga 40-timmarsveckan och anger detta som en av 
huvudanledningarna. Baksidan av myntet blir uppenbarligen att om det inte finns många 
bostäder till salu som man kan förmedla/sälja blir provisionslönen därefter. Denna osäkerhet 
om man verkligen tjänar tillräckligt för att kunna amortera på huset eller spara lite varje 
månad till utlandssemestern innebär enligt många, stress och press. De upplever med andra 
ord att det är ett tufft yrke präglat av hård konkurrens där konkurrenterna inte bara finns på 
andra företag utan även vid skrivborden bredvid. Ett annat vanligt förekommande 
förstahandsval av huvudanledningarna är att det inte fanns jobb på hemorten. Även den egna 
familjesituationen har visat sig vara en stor anledning där barn innebär föräldraledighet eller 
mer korrekt uttryckt, mammaledighet då det är genomgående kvinnor som angivit detta som 
huvudanledning. Män har angivit familjesituationen som huvudorsak men då som 
andrahandsval, samtliga av dessa kvinnor och män framhåller att den stora arbetsbördan inte 
var förenlig med ett sunt familjeliv.  
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Vår empiriska studie inkluderade även hur stora städer våra respondenter varit aktiva i. 
Kategorierna var som följer: Storstad vilket motsvarar ett innevånarantal på över 150 000 
medan en medelstor stad 150 000 till 40 000 stycken innevånare och städer med färre än 40 
000 klassificeras som småstäder.  
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Figur 3.6 
Egen konstruktion baserad på vår empiriska studie. 
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Kapitel 4 - Diskussion och 
Slutsats 
I detta kapitel granskas respondenternas svar kritiskt och 

analyseras, detta för att besvara de frågeställningar som 

ställdes inledningsvis.  Vår kritiska granskning ligger sedan till 

grund för de slutsatser som redovisas i detta avsnitt.  

 

4.1 Branschens speciella egenskaper 

Att fastighetsmäklarbranschen inte är som de flesta andra 
branscher är ingen större nyhet. Men vilka är då de största 
skillnaderna och hur påverkar dessa studenternas yrkesval? De 
faktorer som vi har valt att lyfta fram är den 
provisionsbaserade lönen samt avsaknaden av kollektivavtal. Självklart går det att hitta flera 
skillnader men enligt oss är dessa de viktigaste.   
 
I stort sett alla säljaryrken förutsätter att säljarna kommer till avslut och fullbordar sina affärer 
för att företaget skall tjäna pengar. Diskuterbart är om det primära målet är att tjäna sin 
provision till nästan vilket pris som helst oavsett vilka tår man trampar på. Ser man till det 
längre perspektivet är det kanske bättre att inte sälja på kunderna något som de egentligen inte 
behöver och kanske får svårigheter att betala. Att fastighetsmäklarbranschen präglas av 
provisionlönen är det inte många som kan förneka, och dess funktion som motivationshöjare 
ska ej heller förnekas. Vad vi har fått intryck av under vår empiriska studie är just det faktum 
att möjligheten att själv kunna påverka sin lön är en stor motivationshöjare. Men då det ofta 
handlar om enbart en ren individuell provision riskerar det att få en kontraproduktiv effekt 
dels genom en hård intern konkurrens där konkurrenterna inte bara är de andra 
fastighetsmäklarföretagen utan där faktiskt kollegan vid skrivbordet bredvid även blir en 
direkt en konkurrent om de säljande kunderna som kontaktar kontoret. Något som går stick i 
stäv med Lars Ekstrands teorier där viljan att ingå i en grupp och vara självbestämmande och 
oberoende är ledorden.  
 
En annan aspekt är att om man som fastighetsmäklare har en svag månad, vilket rimligtvis 
borde hända alla förr eller senare, kan det vara lätt hänt att välja bort delar av den etik och 
moral som krävs enligt fastighetsmäklarlagen då vi ska vara opartiska förmedlare mellan 
köpare och säljare. Det kan exempelvis vara att man som de senaste månadernas toppsäljare 
håller på att tappa sin givna förstaplats i den interna säljtävlingen eller för den mindre 
framgångsrike som dessutom är aktiv på en vikande marknad inte lyckats få ett enda 
köpekontrakt underskrivet. I dessa fall kan det kanske vara lockande att välja genvägen som 
exempelvis kan innebära att man väljer att inte informera köparna om något negativt om 
fastigheten då man vet att det skulle påverka deras köpbeslut. Ett annat exempel kan vara då 
mäklaren håller i en budgivning där en av köparna har en hägrande följdaffär men har 
däremot inte det högsta budet. Som mäklare kan man i det fallet eventuellt i viss mån påverka 
säljaren att sälja för det lägre budet.  
 

Förmedlingens 
avslutande fas: Vår roll 
som fastighetsmäklare 
innebär att vi ska vara den 
hjälpande länken mellan 
köpare och säljare som 
enas vid köpprocessens 
klimax som är 
kontraktsskrivandet och 
tillträdet.  Vid förmedling 
av en fastighet inkluderar 
köpprocessen: 
köpekontrakt, köpebrev, 
ansökan av lagfart och 
beviljning av lagfart som 
dock har 10 års hävd. 
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Tomas della Casa, chefsanalytiker på en av världens största hedgefondförvaltare Man 

Investment menar i en artikel att den kreditkris vi nu ser i USA till viss del beror på 
resultatbaserad bonus vilket bidrar till att värdepappershandlarna med incitamentssystem tar 
allt för stora risker.33 Detta menar vi är jämförbart med provisionlönen vi ser representerat på 
ett eller annat sätt i de flesta fastighetsmäklerier. Provisionlönen tror vi fyller sin funktion 
som motivationshöjare men en utveckling kan vara att använda sig av en kollektiv pott där all 
provision samlas för att sedan delas mellan fastighetsmäklare och fastighetsmäklarassistenter. 
Andelen varje medarbetare får bestäms av arbetslivserfarenhet och följaktligen antal år man 
arbetat vid kontoret men även hur mycket arbetstid man lagt ner just denna månad. Genom 
denna metod får även den administrativa personalen ta del av kakan. Detta känns rimligt för 
att desto fler förmedlingar kontoret gör desto mer arbete krävs det av alla parter vilket borde 
visa sig i lönekuvertet också. Ett annat alternativ är individuell provision som vanligtvis 
varierar mellan 15 och 30 procent av arvodet som anställd men för att säkra en inkomst har 
man en garantilön som gäller så länge inte den intjänade provisionen överstiger den. Samtliga 
alternativ syftar till att ge en jämn fördelning av lönen så varje fastighetsmäklare kan veta att 
det kommer in pengar på lönekontot varje månad. Genom detta sätt menar vi att 
provisionsstrukturen förändras från att både varit morot och piska till att bara agera morot där 
möjligheten finns att tjäna mer pengar om man väljer att arbeta lite hårdare någon månad. 
Enligt uppgift från Statistiska Centralbyrån var medellönen under 2006 32 500 kronor för 
fastighetsmäklare34 
 
Enligt Elisabeth Fogelström nämns inte provisionslönen som någon avgörande faktor vid de 
exit-samtal som hon håller med de personer som väljer att sluta arbeta som fastighetsmäklare 
inom Svensk Fastighetsförmedling. Enligt oss behöver detta dock inte betyda att den nämnda 
löneformen inte skulle vara en bidragande orsak. Det ligger nära tillhands att tro att andra 
anledningar än provisionslönen anges som skäl helt enkelt för att inte framstå som 
misslyckad. Har man inte nått upp till den tänkta lönen är ju detta ett tecken på att affärerna 
inte har gått som planerat. Detta behöver nödvändigtvis inte bero på individen utan kan även 
handla om andra yttre förutsättningar, såsom att den nyanställde inte introducerats och 
tilldelats kunder på ett tillfredsställande sätt. Detta kan handla om att man som ny inte har det 
kontaktnät som de etablerade mäklarna har vilket visar sig i få rekommendationer och 
frånvaro av följdaffärer. Våra funderingar går istället i de banor Tommy Gerdemark funderar, 
det vill säga att provisionslönen har en avgörande roll i det faktum att nyblivna mäklare väljer 
att lämna branschen. Som det åskådliggjorts ovan har just lönestrukturen också varit en av de 
vanligaste anledningarna till att många söker sig bort från branschen.  
 
Om förslagen ovan används tror vi den negativa interna konkurrensen ersätts med ett 
konstruktivt lagarbete och arbetsgemenskap och goda möjligheter att alla inblandade parters 
betalda semester säkras. Med andra ord skapas goda förutsättningar för en väl fungerande 
relationsmarknadsföring. 
 
Förutom provisionslön har vi funnit att avsaknaden av kollektivavtal hör till de speciella 
omständigheterna i fastighetsmäklarbranschen. Vår empiriska studie tyder dock på att detta 
faktum inte har påverkat respondenternas yrkesval nämnvärt. Detta menar vi till stor del beror 
på att den stora majoriteten av respondenterna är födda under sjuttio- och åttiotalet. De flesta 
var relativt unga när de hade studerat färdigt och hade inte pensionsförsäkringar och dylikt 
                                                
33 http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_221117.e24 2008-02-07 11,30 
34 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 2008-03-15 20,55 
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som huvudmål i löneförhandlingarna, om de fanns med överhuvudtaget. Även i vilken fas 
man är i livet tror vi har en stor betydelse i frågan. För att generalisera kan sägas att en ogift 
23-åring har andra värderingar än en gift 35-åring med barn som förmodligen värdesätter 
tjänstepension högre. Detta är något vi märkt själva då ingen av oss är särskilt insatta i 
tjänstepension, kollektivavtal och allt där till. Men liksom respondenterna tror vi inte det är 
avgörande för yrkesvalet men däremot något de flesta tror ingår vid anställning och vill ha 
utan att veta exakt vad som ingår, vilket i vår bransch alltför ofta innebär vad vi som anställda 
saknar. Det finns rekommendationer från de flesta franchiseföretag. Dessa är just 
rekommendationer och det är varje enskild franchisetagare som beslutar om han eller hon ska 
erbjuda sina anställda grupplivförsäkring, sjukförsäkring och avtalpensionsförsäkring, bara 
för att nämna några av dessa viktiga konkurrensfördelar som andra branscher erbjuder. Vi 
ställer oss förundrat frågan: Hur kommer det sig att en hel bransch har klarat sig undan 
fackets kollektivavtal där en liten salladsbar i Göteborg blir utsatt för stridsåtgärder och därför 
tvingas stänga butiken endast på grund av att de inte ville ansluta sig till de gällande 
kollektivavtalen? En möjlig orsak kan vara att branschen präglas i hög grad av entreprenörer 
som ”jobbar för sig själva” med i allra högsta grad prestationsbaserade löner genom 
provisionen och då tar man steget fullt ut och tecknar helt sonika dessa försäkringar själv.  
 
Om vi studerar fenomenet lite närmare och gör en jämförelse med en kreditrådgivare vid 
någon av Sveriges storbanker, som enligt SCB har en medellön på 31 600 kr per månad, ses 
stora skillnader.35 Banker erbjuder vanligtvis sina anställda kollektivavtal, fast lön, reglerade 
arbetstider måndag till fredag och betald övertid och semester. Om vi sätter detta i relation till 
fastighetsmäklarens medellön på 32 500 kronor, provisionsbaserad lön, inget kollektivavtal 
vilket innebär att varje enskild anställd måste antingen förhandla om tjänstepension och 
sjukförsäkring och liknande eller helt sonika teckna och betala dessa själv. Helgvisningar är 
vanligt förekommande och vårt forskningsarbete tyder på en arbetsvecka på cirka 60 timmar. 
Vid en sådan jämförelse är det kanske inte så konstigt att livsstilsyrket fastighetsmäklare inte 
är särskilt attraktivt för ett betydande antal nyutexaminerade studenter. 
  
Kommer då branschen alltid att ha dessa egenheter? Det är naturligtvis en svår fråga att svara 
på. Branschrepresentanternas svar var som ovan nämnts relativt olika. Vår uppfattning är 
dock den att branschen måste anpassa sig till den verklighet som råder inom andra områden 
där saker som garantilöner och betalda trygghetsförsäkringar ses som självklarheter. Vår 
känsla är att det av många inom fastighetsmäklarbranschen inte ses som något problem att av 
dessa grundläggande delar saknas. I dagsläget är det inte heller något större problem, folk 
slåss om platserna på landets mäklarutbildningar. Frågan är vad som händer i framtiden om 
skillnaderna inte jämnas ut. I en framtid där inte dagens hysteri kring fastigheter råder 
kommer kanske mäklarbranschen att vara totalt ointressant om inte arbetsvillkoren ser rimliga 
ut. Av den anledningen tycker vi att branschen borde överväga att rusta sig för framtiden 
redan nu för att inte allt för sent upptäcka den rådande verkligheten. Ett motargument till detta 
resonemang kan självklart vara att det finns personer som ändå kommer att vilja bli 
fastighetsmäklare och att de speciella omständigheterna inte spelar någon roll. Så kommer det 
med största sannolikhet att vara. Frågan är om det fortfarande kommer att vara de ”rätta” 
individerna som vill bli mäklare, de som verkligen passar till att leda människor genom sitt 
livs affär. Eller kommer dessa, de ”rätta”, att värdesätta andra saker där inte ett arbete med 
enbart individuell provision utan betalda trygghetsförsäkringar ingår? 
 
                                                
35 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 2008-03-15 20,55 
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4.2 Högskolans roll 

Som har nämnts i empiridelen framkom en hel del påpekande om brister i mäklarutbildningen 
vid Högskolan i Gävle. I denna diskussion skall det hållas i åtanke att vissa av de intervjuade 
studerade mellan åren 2000-2002. Detta betyder att den utbildning de bedömer med stor 
sannolikhet skiljer sig från dagens utbildning.  
 
Vi instämmer med de före detta mäklarstudenterna att en behovsanpassning till vad 
fastighetsmäklaryrket verkligen kräver vore på sin plats i de flesta kurser. Beklagligtvis för 
vår egen del är vi den sista årskullen som inte har kurser i säljteknik inlagt i programmet då de 
som började Fastighetsmäklarprogrammet 2006 läser säljteknik och etik samt även en säljkurs 
anpassad för kommersiella fastigheter i det valfria tredje året. Däremot lyser de kurser i 
psykologi, som en del före detta studenter lyft fram som något som saknades i 
mäklarutbildningen, fortfarande med sin frånvaro. Frågan är om rena kurser i psykologi är 
rimligt att erbjuda på ett fastighetsmäklarprogram. I och med att det numera finns kurser i 
säljteknik där viss psykologi ingår får det behovet sägas vara uppfyllt.     
 
En nyregistrerad mäklare uttryckte att ”tre månaders praktik skulle kunna ersätta hela 
Gävleutbildningen.”36 Vi menar att det finns substans i det citatet men att ersätta en högskole- 
respektive en kandidatexamen med tre månaders praktik finner vi orealistiskt. Däremot tolkar 
vi det att de teoretiska kunskaperna är nödvändiga för att under praktiken kunna tillämpa 
dessa praktiskt i verkligheten. Vi menar att det är mycket viktigt att studenterna redan vid ett 
mycket tidigt stadium får kontakt med branschen för att kunna se och känna om det verkligen 
är det rätta yrkesvalet. Praktiken är av högsta betydelse för att studenterna ska kunna skaffa 
sig en uppfattning vad yrket verkligen innebär och det påverkar med all säkerhet våra 
inställningar och förväntningar.  Flera av företrädarna för branschen menar att dagens praktik 
inte fyller sin funktion som introduktion till fastighetsmäklaryrket. Praktikens längd som för 
närvarande är tio veckor menar vi är bra men däremot borde Högskolan utveckla ett närmare 
samarbete med ”verkligheten”, det vill säga arbetslivet. Gävle har vid en sökning på 
www.eniro.se inte mindre än 48 träffar på fastighetsmäklare vilket borde betyda att det finns 
ett bra underlag för att utveckla ett nära samarbete med den lokala branschen. Ett visst 
                                                
36 Skjulstad, Larsson. (2006) s 20 

Hur påverkar de speciella omständigheterna i fastighetsmäklarbranschen ett 
eventuellt branschbyte? 
 
Provisionslön och avsaknad av företaget betalda avtalsförsäkringar är i vår 
mening de största skillnaderna gentemot andra konkurrerande branscher. Den 
största påverkande faktorn av dessa två är utan tvekan provisionslönen. För de 
lite äldre personerna med familj kan avsaknaden av betalda avtalsförsäkringar 
vara en bidragande orsak. 
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samarbete finns redan då många fastighetsmäklarkedjor finns representerade på HIG:s 
Mäklardagen och flera kommer även och gästföreläser här. Branschen har en viktig roll att 
fylla som mentorer till oss blivande fastighetsmäklare och om vi praktiserar under tiden vi 
läser exempelvis kursen Fastighetsmedling ges vi utomordentliga möjligheter att verkligen se 
och lära genom att praktiskt tillämpa det teoretiska vi lär oss på högskolan. Ett alternativ vore 
att följa lärarutbildningens koncept med verksamhetsförlagd utbildning, VFU37 vilket 
uppenbarligen ger studenten rätt till studiemedel under praktiken. Risken med detta är då att 
om man som student har ett önskemål att praktisera hos ett visst företag kan hindras genom att 
det är HIG som organiserar placeringen hos de olika fastighetsmäklerierna. Detta är dock 
något som borde kunna lösas mellan de respektive företags rekryteringsavdelning, högskolan 
och praktikanten. Genom denna metod får företagen även en bra överblick av de nya 
förmågor som potentiellt kan bli deras nya medarbetare. Som har nämnts ovan i empiridelen 
finns planer för Högskolan att starta så kallade coop-utbildningar. Tommy Gerdemark lät inte 
helt främmande för att på något sätt applicera denna modell även på 
fastighetsmäklarutbildningen.  
 
Något som efterfrågades av de flesta branschrepresentanterna var en, under utbildningen, 
tidigt förlagd praktik som nödvändigtvis inte behövde vara längre än ett par dagar. Detta för 
att studenten skall få en inblick i vad det innebär att arbeta som fastighetsmäklare och ha 
möjlighet att avbryta den påbörjade utbildningen redan under ett tidigt stadium. Vi tyckte att 
detta lät som en oerhört bra idé och i vårt tycke inte helt ogenomförbar. Självklart är vi 
införstådda med att detta inte är något som kan göras i en handvändning och att det krävs en 
hel del arbete för att organisera det hela.  Vår tanke är att HIG skulle kunna anordna ett par 
dagars praktik under förmedlingskursen. Studenterna skulle i sådana fall inte vara ute 
samtidigt utan ”gå om varandra”. Vi tror att detta är praktiskt genomförbart särskilt som vissa 
studenter med stor sannolikhet skulle vilja ordna sina egna praktikplatser. Detta skulle också 
kunna vara en utmärkt inkörsport till framtida praktik och eventuell anställning. Antag att en 
förmedlingskurs med 145 elever pågår under 20 veckor. Om man ger studenterna 5 veckor 
med teori innebär 15 veckor a 5 dagar summan 75 dagar till förfogande till denna 
mikropraktik. Om vi räknar lågt och utgår från att det endast blir 6 stycken kontor i Gävle 
med omnejd som är villiga att ta emot praktikanter under dessa 15 veckor. Får vi 6x75= 450 
dagar tillängliga för studenterna som egentligen bara borde ha behov av 435 dagar, de då 145 
stycken studenterna tilldelas 3 dagar vardera att ta rygg på en fastighetsmäklare.  
 
I vårt tycke vore det en oerhörd konkurrensfördel att kunna erbjuda någon form av praktik 
under utbildningen. Studenterna skulle med stor sannolikhet uppskatta att få en inblick i 
verkligheten samtidigt som det ger en möjlighet till fortsatt kontakt inför framtida praktik och 
anställningar. Vår uppfattning är också den att samarbetet och relationen med branschen 
förmodligen skulle bli tätare och bättre om någon sorts praktik infördes. Uppfattningen vi fick 
under våra intervjuer med branschföreträdarna var att de såg oerhört positivt på ett utökat 
samarbete med högskolorna men att det måste vara skolorna som tar första steget och bjuder 
in till det hela.  
 
Branschföreträdarna framhåller Högskolan i Gävle och Malmös högskola som de två 
spetsarna av mäklarutbildningar. Dock har HIG:s kungakrona hamnat på sniskan då Malmös 
högskola anses mer framåtsträvande samt har bättre företagskontakt. Om vi då studerar 
                                                
37 http://www.hig.se/rekt_kansli/fnyl/VFUhemsida/VFU.html 2008-04-02 23,32 
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statistiken visar det sig att andelen mäklarstudenter som tagit examen 2006 och arbetar som 
mäklare skiljer sig oerhört mellan de två högskolorna. Malmö högskolas siffra hamnar på 33 
% och Högskolan i Gävles på 82 % för Ekonomi och Fastighetsteknikprogrammet med 
förmedligsinriktning och 61 % för Fastighetsmäklarprogrammet. Vår undersökning tyder på 
att denna stora skillnad inte var en engångsföreteelse då det genomgående rör sig om ca 50-82 
% för HIG. Däremot vet vi inte om de 33 % från Malmös högskola var en engångsföreteelse. 
Om man utgår från att högskolornas mål är att utbilda fastighetsmäklare vid sina olika 
fastighetsmäklarprogram får om vi översätter detta till högskoletermer HIG ett VG vissa år 
och ett G andra medan Malmös högskola drabbas av en omtentamen med sitt IG. Vår 
empiriska studie som delvis redovisats i form av diagram bör beaktas med lite skepsis då det 
faktiskt handlar om statistik. Enligt vår mening, och helt i linje med det hermeneutiska 
synsättet, bör man inte tolka siffrorna som skrivna i sten utan man måste även se till de 
bakomliggande orsakerna. Detta kan vara aktuellt i fallet ovan då det kanske inte alls har med 
HIG att göra att de ca 80 % av studenterna arbetar som fastighetsmäklare ett visst år utan att 
det berodde på de enskilda studenterna just det året.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Studenternas inställningar och förväntningar 

Begreppet inställningar och förväntningar är av naturliga skäl diffusa och svåra att sätta 
fingret på. Genomgående kan sägas att branschrepresentanterna och de studenter som idag 
faktiskt arbetar som fastighetsmäklare svarade på ett mer övergripande sätt på frågorna som 
behandlade varför många väljer ett annat yrke. Studenterna som faktiskt valt bort yrket var 
ofta mera konkreta i sina svar. Ofta svarade personerna från branschen fel förväntningar och 
inställning. Detta rymmer naturligtvis oerhört mycket men huvudparterna är lönen, 
arbetstiderna, den stora säljinsatsen som krävs och att man ofta upplever att man är en 
offentlig person som alltid är i tjänst. De inkorrekta förväntningarna att fastighetsmäklare 
täljer guld med täljkniv och lever ett glamoröst liv motbevisades snabbt av långa arbetsdagar 
fyllda med ”sälj”. När denna, för många oväntade bild blir verklighet uppstår problem att få 
vardagspusslet att gå ihop.  
 
Den empiriska studien visade att den hårda mediebevakningen av branschen inte påverkade 
de blivande mäklarna nämnvärt i sitt yrkesval. Vi tror inte heller att denna faktor är avgörande 
för de studenter som har valt att studera till mäklare. Däremot tror vi att den negativa attityd 
som riskerar att skapas på grund av den negativa debatten i media påverkar de studenter som 
funderar på att utbilda sig fastighetsmäklare. Detta syns bland annat i svaren från 
branschrepresentanterna där det i princip bara är Tommy Gerdemark i egenskap av 
programansvarig som tror att medias rapportering påverkar studenternas val i ett tidigt skede. 
Hans position är ju något annorlunda jämfört med de andra då hans fokus också ligger på de 
personer som skall välja inriktning för sina studier. De andra respondenterna är mera i en 

Vilken roll spelar HIG i studenters val att inte arbeta som fastighetsmäklare? 
 
Vi trodde innan att mäklarutbildningen vid Högskolan i Gävle inte skiljde sig 
nämnbart från andra högskolor som erbjuder liknande utbildningar för 
blivande fastighetsmäklare. Men resultat av vårt empiriska arbete tyder på att 
HIG har en genomgående högre andel av studenterna som faktiskt arbetar som 
fastighetsmäklare efter sina studier och detta indikerar i vår mening att HIG 
lyckas bra.   
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position där kontakten i större utsträckning sker med personer som kommit relativt långt i sina 
planer på att bli mäklare.  Även för en blivande fastighetsmäklare kan naturligtvis det 
ständiga flödet av negativ kritik bli tungt att bära och detta bidrar till orsakerna som 
respondenterna uttryckte som pressen inom det tuffa yrket. Alla orkar inte kämpa i motvind 
hur länge som helst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Sammanfattning av huvudfaktorerna 

Eftersom frågan som behandlade anledningarna till varför de före detta studenterna inte 
arbetade som mäklare ställdes som en öppen fråga har det av naturliga skäl funnits vissa 
svårigheter med att klassificera dessa på ett rättvisande sätt. Vi har nedan försökt 
sammanställa huvudorsakerna enligt vår uppfattning. Vissa av dessa orsaker är redan i 
tidigare stycken behandlade och diskuterade varför inte nedanstående diskussion behandlar de 
redan tidigare nämnda.  
 
Vår studie tyder dock på att huvudorsakerna till mäklarstudenter bytt yrkesinriktning är 
sambandet mellan arbetstid och lön vilka delvis ligger till grund för deras enligt verklighetens 
”felaktiga” inställning och förväntningar. De yrken som lockar över fastighetsmäklare och 
mäklarstudenter är i första hand inom samma bransch då mäklarassistent är ett vanligt 
förekommande exempel enligt vår studie. Andra populära yrken inom fastighetsbranschen är 
fastighetsekonom med ekonomisk fastighetsförvaltning och som anställd hos någon av de 
stora bostadsorganisationerna, HSB och Riksbyggen. Då utbildningen kan ge en 
högskoleexamen för den tvååriga Fastighetsmäklarutbildningen och en kandidatexamen i 
företagsekonomi för det treåriga Ekonomi och Fastighetsteknikprogrammet är ett naturligt 
yrkesval även ekonom. Ett flertal har även valt att studera vidare.  
 
I vår mening borde säljtekniken kundanpassas och ersätta de fastighetsmäklare som följer 
samma manér som de klassiska damssugarförsäljarna där en fullbordad kontraktsskrivning 
följs upp med ett avslutande tillträde hos banken. Väl tillbaka på kontoret följs av en segergest 
med knuten näve och armen i vinkel och ett truimferande uttryck, -Där satt den, fan va enkelt. 
Proceduren fulländas sedan med ”high five” med sina kollegor för att sedan arkivera 
förmedlingsavtalet som nödvändigtvis inte är undertecknat och det vanliga avståendet från 
boendekostnadskalkylen. Med andra ord en fastighetsmäklare som i stort sett överensstämmer 
med Mäcklar-Kaj i tv-serien Mäklarna. Denna, om den nu i överhuvudtaget finns, utdöende 
typ av fastighetsmäklare måste enligt oss ersättas med den nya generationens mäklare där 
kundorientering och relationsmarknadsföring är ledorden. ”Sätt kunden i fokus” var den 
mindre revolutionerande slutsatsen vid Mäklarmässan 2007 som hölls i Nacka Strand. Vi 
instämmer fullständigt i denna slutsats men ställer oss aningen frågande till branschens 

Hur påverkar studenternas inställningar och förväntningar på mäklaryrket i 
deras val att byta bransch? 
 
Deras inställningar och förväntningar påverkar yrkesvalet i allra högsta grad 
men dessa kan dela upp i undergrupperna: 
Lönen, arbetstiderna, den stora säljinsatsen som krävs och att man ofta 
upplever att man är en offentlig person som alltid är i tjänst. 
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implementering av den. För att detta ska kunna genomföras menar vi liksom Mats Alvesson 
att en stark företagskultur måste utvecklas där varje medarbetare får visionen förklarad och 
ser meningen med den och det viktigaste av allt, accepterar och arbetar utefter den i det 
dagliga arbetet. Vi instämmer även med Lars Edvinsson att humankapitalet är av allra högsta 
betydelse och att det ställer höga krav på företagsledningen som måste förankra visionen, 
kärnvärdena hos franchisetagarna och dessa i kombination måste föra den vidare till varje 
enskild medarbetare. Vår studie där fastighetsmäklarbranschens humankapital tillfrågades 
stöder detta då både ledarskap och arbetsgemenskap ansågs vara viktiga faktorer. 
 
Dåligt ledarskapet var dock inte något som särskilt många studenter lyfte fram som orsak till 
varför de sökt sig bort från yrket. Elisabeth Fogelström tryckte dock på just detta och menade 
på att många franchisetagare inte har någon chefsutbildning. Enligt vår uppfattning kan flera 
av de orsaker studenterna har angivet bottna i ett dåligt ledarskap. En bra chef leder och 
coachar de anställda varför problem med exempelvis hård intern konkurrens skulle kunna 
undvikas. Detta organisationsteoretiska arbete syftar till att skapa självbestämmande och 
oberoende medarbetare som ske ges möjligheten att förverkliga sig själva i bemärkelsen att 
lösa arbetsuppgiften på ett effektivt sätt. Hela detta organisationsteoretiska arbete med början 
i företagets topp och ända fram till de som ställs ansikte mot ansikte med kunderna kan dock 
undermineras av något så plumpt som provisionslön. Vi tror att de upplevda problemen med 
ren provisionslön skulle kunna minskas med ett bra ledarskap där de anställda hela tiden 
finner stöd i organisationen. Om det nu i många fall finns ett ledarskap som inte är 
välutvecklat är det i vårt tycke av yttersta vikt att dessa bitar prioriteras. Det finns idag 
mäklarkedjor som ställer krav på att nya franchisetagare skall gå ledarskapsutbildningar. I 
vårt tycke är det en bra väg att gå som förhoppningsvis leder till ett ledarskap där de anställda 
känner en stabilitet och trygghet i sina roller som fastighetsmäklare.  
 
Som framgår av vår empiriska studie är även arbetstiderna en starkt bidragande orsak till 
varför personer söker sig bort från mäklaryrket. Inom detta begrepp innefattas både den stora 
mängd arbetade timmar samt den obekväma arbetstid som ofta råder. Kvälls- och 
helgvisningar ses av många som självklarheter. En känsla som vi har är att det finns vissa 
mäklare som tycker att det är en självklart att arbeta 60 timmar i veckan med ständigt 
återkommande helgvisningar. Gör man inte det är man ingen riktig mäklare! Som ny är det då 
inte lätt att utmana detta tankesätt och försöka styra visningar och intag så att det passar sina 
egna behov. Ofta har nya mäklare uppfattningen att kundernas önskemål måste uppfyllas till 
varje pris. På det stora hela är det naturligtvis ett service- och säljorienterat yrke. Vi menar 
dock att detta inte hindrar mäklaren från att ”utbilda” och styra kunderna. Istället för att låta 
kunden föreslå en tid som passar kan helt enkelt mäklaren ge förslag på en tid. Ofta är 
kunderna anpassningsbara då det handlar om stora och viktiga saker för dessa, husaffärer är 
inte något gemene man gör varje vecka. Självklart kan det vara nödvändigt med kvälls- och 
helgvisningar ibland. En variant kan då vara att kompensera detta med exempelvis en halv 
dag ledigt.  
 
Vi tror inte fastighetsmäklare är några supermänniskor som inte behöver egen tid vilket 
innebär fritid och tid för familj och vänner. Som Tivemarks triangel tyder på ger visserligen 
de långa arbetsdagarna bra betalt men tar ut sitt pris genom att man riskerar försaka sin egen 
tid som inkluderar förutom sig själv både familj och vänner. Om yrket förutsätter ca 60 
timmar i veckan är det bara en tidsfråga innan utbrändheten visar sitt härjade anlete. Som 
tidigare nämnts har flera nya mäklare inställningen att arbeta hårt i omkring fem år för att 
sedan göra någonting annat. Frågan är om detta inte är ett tecken på en osundhet rörande 
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fastighetsmäklarbranschen. Det är svårt att finna andra branscher där de nyutbildade går in 
med samma kortsiktiga inställning.  
 
Ett annat osundhetstecken som vi ser det är att många av de intervjuade svarade att 
mäklaryrket inte är kombinerbart med ett fungerande familjeliv. Det är även i detta hänseende 
svårt att hitta andra branscher med sådana förutsättningar. I teoridelen nämndes Kristina Axén 
Olins avhopp från sin post som finansborgarråd i Stockholm och de diskussioner detta förde 
med sig angående det orimliga i att inte kunna vara politiker kombinerat med en bra förälder. 
I våra ögon skulle detta resonemang i mångt och mycket kunna överföras direkt på 
fastighetsmäklarbranschen. Man kan också ställa sig frågan om inte branschen går miste om 
en oerhört värdefull kategori av anställda i och med de rådande förhållandena. Vem kan bättre 
ge köp och säljråd till en barnfamilj än en småbarnsförälder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka faktorer ligger till grund för valet att byta yrkesinriktning för de 
studenter som fullbordat sina studier till fastighetsmäklare vid HIG? 

1. Den stora arbetsbördan i kombination med arbetstiderna 
2. Lönen. Både dess struktur och storlek i förhållande till arbetsinsats 
3. Felaktiga förväntningar och inställning till yrket  
4. Tufft yrke med hård konkurrens 
5. Inga eller få arbeten på orten  +  Familjesituationen  
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Kapitel 5 - Avslutande 
reflektioner 
I detta kapitel granskar vi kritiskt både vårt arbete som helhet 

och söker brister och styrkor. Vidare ger vi er några 

avslutande reflektioner samt förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet. 

 

Under det genomförda forskningsarbetet har vi praktiskt 
tillämpat våra teoretiska kunskaper för att kunna förmedla 
dessa och de resultat den empiriska studien gett till er läsare. 
Vår förhoppning är att våra egna erfarenheter inte har påverkat 
studien i allt för stor utsträckning utan att den har bibehållits så 
objektiv den nu kan vara sett ur ett hermeneutiskt synsätt. Det 
bör dock tilläggas att båda författarna under uppsatstiden har 
erhållit anställningar hos Svensk Fastighetsförmedling.   
 
En eventuell brist kan vara att vi har utgått från branschens uppfattning av hur studenterna 
upplever fastighetsmäklar-branschen och hur studenterna faktiskt svarat på frågorna. Där de 
olika representanterna och studenternas svar skilde sig åt har vi tolkat att det finns underlag 
till förbättring i branschen och/eller att det för studenternas del har handlat om felaktiga 
förväntningar. Branschen har blivit kraftigt schabloniserad då vi bara intervjuat fem personer 
men där alla i vår mening har ett unikt och brett perspektiv från sin aktuella position. 
Alternativet hade varit att intervjua ett stort antal fastighetsmäklare och franchisetagare för att 
på så sätt representera branschens vy. En annan möjlighet hade varit att bara utgå från de 
fyrtio studenternas svar för att finna vilka huvudorsaker som låg bakom just deras val att byta 
bransch eller att inte påbörja någon mäklarkarriär. Vi menar dock att tack vare vår valda 
metod åstadkommer vi en vetenskaplig bild med olika perspektiv som stärker trovärdigheten 
på ett effektivt sätt.  
 
I vår mening har vi lyckats uppnå vårt syfte, det finns ett nyhetsvärde och bidrag för flera 
olika parter. För fastighetsmäklarbranschen är utvecklingen där en stor del av de nyblivna 
fastighetsmäklarna byter bransch på sikt ohållbar då man förlorar den viktigaste komponenten 
i varje fastighetsmäklarföretag, nämligen humankapitalet. För att kunna konkurrera med andra 
branscher såsom fastighetssektorn och banksektorn menar vi att en analys och förslag till 
förändring vore på sin plats. För studenterna är det viktigt att känna till de rådande 
omständigheterna i branschen och på så sätt skapa realistiska förväntningar på sitt framtida 
yrke och därigenom avgöra om det överhuvudtaget är rätt yrkesval för dem. Högskolan i 
Gävle menar vi kan dra nytta av vår studie genom att det förhoppningsvis kan bidra med idéer 
om hur fastighetsmäklarutbildningen skall tillhandahållas för att få en större andel av 
studenterna att fullfölja sitt yrkesval.  
 
Dagens situation är i vår mening ohållbar och för att fastighetsmäklarbranschen ska kunna 
konkurrera med andra branscher menar vi att en radikal attitydförändring vore på sin plats. 
Från att ha varit en livsstil måste det moderniseras till ett ”riktigt yrke” för att kunna möta 
dagens konkurrens på den heta arbetsmarknaden som vi nu ser.     

Uppföljning: Denna sista 
och förmodligen den mest 
försummade av branschen 
bygger i stort på 
relationsmarknadsföring 
med följdaffärer och 
rekommendationer i sikte.  
Den inkluderar servicen 
deklarationsassistans och 
löpande kontakt. Frågan är 
om branschen verkligen 
tar till vara på sina 
spekulantregister till fullo. 
Dessa borde rimligtvis 
kunna utgöra en 
guldgruva fyllda med 
kunder som inte bara vill 
köpa utan även har 
bostäder att sälja.  
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5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Fastighetsmäklarbranschen innehåller ett stort underlag till förslag för fortsatt forskning men 
för att nämna några skulle vi gärna analysera skillnaden mellan varför folk tror att andra slutar 
med varför just den slutade. Ett förslag är att undersöka om de 33 % från Malmös högskola 
var en engångsföreteelse och att de nyexaminerade fastighetsmäklarstudenterna därifrån 
börjar arbeta som mäklare i en högre utsträckning än de 33 % som Claudia Wörmann visade i 
sin rapport. Programansvarig Lotta Segergren från Malmös högskola påpekar i tidningen 
Sydsvenskan att arbetsgivarna ”nästan rycker i studenterna”.38  Det vore även intressant att 
följa utvecklingen på Högskolan i Gävle där nu kurser i säljteknik och etik ingår i 
programmet för att se om dessa påverkar andelen fastighetsmäklarstudenter som fullföljer sitt 
yrkesval. För att kunna vara helt säkra på att statistiska variationer ej påverkat resultatet vore 
en grundlig undersökning där alla 139 stycken registrerade på Ekonomi och 
Fastighetsteknikprogrammet, 551 stycken registrerade på distanskursen i fastighetsförmedling 
samt 591 stycken registrerade på Fastighetsmäklarprogrammet intervjuats. En sådan 
omfattande studie lämpar sig förmodligen bäst till en avhandling eller möjligtvis en D-
uppsats. Vi har nämnt att vår studie antyder att branschbytet är en problematik som visar sig 
främst i städer med fler än 40 000 innevånare. Detta vore värt att undersöka genom att se 
närmare på hur de lokala skillnaderna påverkat yrkesvalet och om de relativt stora avhoppen 
från fastighetsmäklarbranschen är ett storstadsproblem eller en utpräglad problematik på 
landsbygden. Vi finner även att en studie av etniciteten bland fastighetsmäklarna vore i allra 
högsta grad på sin plats. Motsvarar fastighetsmäklarkåren verkligen den svenska marknadens 
etniska mångfald?     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
38 http://sydsvenskan.se/ekonomi/article294198.ece  2008-06-20 kl 09.32 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor fd studenter 

 
Jag heter…. och läser till fastighetsmäklare vid HIG, vi håller på att skriva en C-uppsats som 
undersöker varför så många mäklarstudenter byter yrke eller aldrig börja arbeta som 
fastighetsmäklare. Vi har fått ditt namn genom HIG antagningslistor för att du har läst till 
mäklare mellan 2000-2006. Undrar om vi kan få ställa några frågor till dej. Är helt anonymt i 
vår uppsats. 
Tacka för att de tar sig tid och vid behov förklara att intervjun det tar ca 15 min. 
 
Stämmer det att du läste………..  
Fastighetsekonomi och Fastighetsteknikprogrammet på Högskolan i Gävle under 2000-2006 
Fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan i Gävle under 2000-2006? 
 

• Arbetar du som fastighetsmäklare nu? 
 
Om ja 
Var? 
Hur länge har du arbetat? 
 
Om nej 
Har du arbetat som fastighetsmäklare tidigare? Hur länge? 

Söker du aktivt efter arbete som fastighetsmäklare? 
Har du gjort praktik? Om JA, När och hur länge? 

Vad arbetar du med idag? 
Har du arbetat inom branschen i någon funktion? 

När bestämde du dig för att INTE arbeta som mäklare? 
  
 
Hur säker var du på att arbeta som fastighetsmäklare när du började studera till yrket?  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket osäker och 10 är mycket säker. 
 
Hur säker var du på att arbeta som fastighetsmäklare när du hade avslutat din utbildning? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket osäker och 10 är mycket säker. 
 
Hur upplever du att allmänhetens inställning av fastighetsmäklarbranschen är? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. 
  
Hur upplever du att medias rapportering av fastighetsmäklarbranschen är? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. 
  
Hur påverkade allmänhetens inställning och medias rapportering ditt yrkesval? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 

Arbetsmiljö 
 
Vilken betydelse har ett bra ledarskap på ett mäklarkontor? 
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Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
 
Vilken betydelse har en bra arbetsgemenskap på ett mäklarkontor?  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
 
Hur påverkade möjligheten att kunna styra sitt dagliga arbete genom egen kontroll, inflytande 
ditt yrkesval? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av möjligheterna till personlig utveckling först angående 
vidareutbildning?    Sedan angående karriär möjligheter? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 
 
Hur viktigt är det för dig att möta kundernas behov? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket oviktigt och 10 är mycket viktigt. 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av risken att hamna i konflikt med kunder samt hamna i känsliga 
situationer ex vid skilsmässor och dödsfall? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 

Anställningsvillkor 
 
Vilken betydelse har möjligheten till en god lön för dig? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Hur attraktiva är följande lönestrukturer för dig?   
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket oattraktivt och 10 är mycket attraktivt. 
 
Ren individuell provision?  Garantilön med provision? 
 
Gemensam provisionspott, som fördelas efter givna förutsättningar?          Endast Fast lön? 
  
Fast lön med bonus? 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av den rådande lönestrukturen inom fastighetsmäklarbranschen? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
Hur påverkade den eventuella avsaknaden av betalda trygghetsförsäkringar ditt yrkesval? 
Exempelvis tjänstepension som inkluderar ålders-, sjuk- och familjepension.  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
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Hur många timmar är du villig att arbeta varje vecka? 40  50  60  70  80 tim/vecka 
Är detta fler eller färre timmar än den uppfattning du fick av branschens krav under din 
studietid? 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av arbetstiderna som fastighetsmäklare? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
Vilka var huvudorsakerna till att du började studera till mäklare? Börja med den viktigaste.  
 
 
 
 
 
Upplevde du att HIG erbjöd den utbildning och de kurser som behövdes för att vara förberedd 
på mäklaryrket. Om inte, vad saknades och vad var överflödigt? 
 
 
 
 
Vilka tror du är huvudanledningarna till att många mäklarstudenter väljer ett annat yrke? 
Rangordna dessa. 
 
 
 
 

Exempel på Eventuella orsaker 
Utbildning, fel inställning/förväntningar till yrket  Utbildat sig till annat 
Anställningsvillkor, Lönen, provis   Ålder 
Arbetsmiljön, arbetstider, arbetsgemenskap  Dåligt ledarskap 
Den allmänt negativa inställningen till vårt yrke.  Konflikter 
Personlig utveckling    Tillfredställelse i yrket 
 
Om JA på frågan Arbetar du som fastighetsmäklare nu? 
Vilka är huvudorsakerna till att du valt att arbeta som fastighetsmäklare? Rangordna dessa.  
 
 
Om NEJ på frågan Arbetar du som fastighetsmäklare nu? 
Vilka är huvudorsakerna till att just DU valt att INTE arbeta som fastighetsmäklare? 
Rangordna dessa. 
 
 
 
Vilket år föddes du? 
Tacka för att de tagit sig tid och är helt anonymt i vår uppsats.  
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Bilaga 2 
Öppna intervjufrågor till fd studenter 

 
Stämmer det att du läste………..  
Fastighetsekonomi och Fastighetsteknikprogrammet på Högskolan i Gävle under 2000-2006 
Fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan i Gävle under 2000-2006? 
 

• Arbetar du som fastighetsmäklare nu? 
 
Om nej 
Har du arbetat som fastighetsmäklare tidigare? 

Söker du aktivt efter arbete som fastighetsmäklare? 
Har du gjort praktik? Om JA, När och hur länge? 

Har du arbetat inom branschen i någon funktion? 
När bestämde du dig för att INTE arbeta som mäklare? 
 Vad arbetar du med idag? 
 

1. Anser du att det är ett problem att så många mäklarstudenter väljer ett annat 
yrke? 

 
 
2. Hur tycker du branschen borde förebygga och motverka bortfallet? 

 
 
Ålder 
3. Hur tror du att den relativt unga medelåldern på mäklarstudenterna påverkar 

bortfallet? 
 
 
Attityd och inställning 
4. Hur överensstämde dina förväntningar på yrket med branschens verklighet? 

 
 

5. Hur påverkade detta ditt yrkesval?  
 

 
Utbildningen 
6. Hur tycker du att samarbetet mellan branschen och HIG fungerar? 

 
 

7. Hur ser du på kvaliteten på HIGs mäklarutbildning? 
 

 
8. Upplevde du att HIG erbjöd den utbildning och de kurser som behövdes för att 

vara förberedd på mäklaryrket. Om inte, vad saknades eller var överflödigt? 
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9. Hur ser du på påståendet att det utbildas för många mäklare? 
 
 

10. Hur ser du på dagens intagningskrav?  
 
11. Hur ser du på praktikens vara eller inte vara ilagd i utbildningen? Är det 

praktiskt genomförbart? 
 
 
Branschen 
12. Hur anser du att branschen tar hand om och vårdar sitt framtida/nyblivna 

humankapital? 
 
 
13. Hur tror du att mäklarstudenter påverkas av den bild av mäklaryrket som vissa i 

branschen ger. Livsstil, 80h i veckan, lön etc… 
 
 

14. Hur kommer framtidens fastighetsmäklarbransch att se ut? 
 
 

Anställningsvillkor 
15. Hur påverkade provisionslönen dej som nybliven mäklare? 
 
 
16. Tror du att andra lönestrukturer skulle fungera bättre? Vilka? 
 
 
17. Kommer det att ske några förändringar inom området? 
 
 
18. Vilken betydelse hade den eventuella avsaknaden av företaget betalda 

trygghetsförsäkringar i ditt yrkesval? Exempelvis tjänstepension som inkluderar 
ålders-, sjuk- och familjepension.  

 
 
19. Vilka var huvudorsakerna till att du började studera till mäklare? Börja med 

den viktigaste.  
 

 
 
20. Vilka tror du är huvudanledningarna till att många mäklarstudenter väljer ett 

annat yrke? Rangordna dessa. 
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Om NEJ på frågan Arbetar du som fastighetsmäklare nu? 
21. Vilka är huvudorsakerna till att just DU valt att INTE arbeta som 

fastighetsmäklare? Rangordna dessa. 
 
Hur säker var du på att arbeta som fastighetsmäklare när du började studera till yrket?  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket osäker och 10 är mycket säker. 
 
Hur säker var du på att arbeta som fastighetsmäklare när du hade avslutat din utbildning? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket osäker och 10 är mycket säker. 
 
Hur upplever du att allmänhetens inställning av fastighetsmäklarbranschen är? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. 
  
Hur upplever du att medias rapportering av fastighetsmäklarbranschen är? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. 
  
Hur påverkade allmänhetens inställning och medias rapportering ditt yrkesval? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 

Arbetsmiljö 
 
Vilken betydelse har ett bra ledarskap på ett mäklarkontor? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Vilken betydelse har en bra arbetsgemenskap på ett mäklarkontor?  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av möjligheten till att kunna styra sitt dagliga arbete, egen 
kontroll, inflytande?  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av möjligheterna till personlig utveckling först angående 
vidareutbildning?    Sedan angående karriär möjligheter? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 
 
Hur viktigt är det för dig att möta kundernas behov? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket oviktigt och 10 är mycket viktigt. 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av risken att hamna i konflikt med kunder samt hamna i känsliga 
situationer ex vid skilsmässor och dödsfall? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 

Anställningsvillkor 
 
Vilken betydelse har möjligheten till en god lön för dig? 
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Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
 
 
Hur attraktiva är följande lönestrukturer för dig?   
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket oattraktivt och 10 är mycket attraktivt. 
 
Ren individuell provision?  Garantilön med provision? 
 
Gemensam provisionspott, som fördelas efter givna förutsättningar?          Endast Fast lön? 
  
Fast lön med bonus? 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av den rådande lönestrukturen inom fastighetsmäklarbranschen? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
Hur påverkade den eventuella avsaknaden av betalda trygghetsförsäkringar ditt yrkesval? 
Exempelvis tjänstepension som inkluderar ålders-, sjuk- och familjepension.  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
Hur många timmar är du villig att arbeta varje vecka? 40  50  60  70  80 tim/vecka 
 
Är detta fler eller färre timmar än den uppfattning du fick av branschens krav under din 
studietid? 
 
Hur påverkades ditt yrkesval av arbetstiderna som fastighetsmäklare? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
 
 
Vilket år föddes du? 
 
Tacka för att de tagit sig tid och är helt anonymt i vår uppsats.  

 
 

Exempel på Eventuella orsaker 
Utbildning, fel inställning/förväntningar till yrket  Utbildat sig till annat 
Anställningsvillkor, Lönen, provis   Ålder 
Arbetsmiljön, arbetstider, arbetsgemenskap  Dåligt ledarskap 
Den allmänt negativa inställningen till vårt yrke.  Konflikter 
Personlig utveckling    Tillfredställelse i yrket 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor branschen 
 

• Ses det som ett problem inom ditt företag att så många mäklarstudenter väljer 
ett annat yrke? 

 
• Ses det som ett problem inom branschen att så många mäklarstudenter väljer ett 

annat yrke? 
 

• Hur arbetar ni för att förebygga och motverka bortfallet? 
 
Vilka tror du är huvudanledningarna till att många mäklarstudenter väljer ett annat 
yrke? 

 
Ålder 
• Hur tror du att den relativt unga medelåldern på mäklarstudenterna påverkar 

bortfallet? 
 
Attityd och inställning 
 
• Hur överensstämmer studenternas förväntningar på yrket med branschens 

verklighet? 
 
• Upplever du att studenterna du träffar vet vad de har givit sig in på? 

 
• Hur påverkar mäklarstudenternas inställning till yrket bortfallet? 

 
 
Utbildningen 
• Hur tycker du att samarbetet mellan branschen och HIG fungerar? 

 
• Hur ser du på kvaliteten på HIGs mäklarutbildning? 

 
• Hur ser du på påståendet att det utbildas för många mäklare? 

 
• Hur ser du på dagens intagningskrav?  
 
• Hur ser du på praktikens vara eller inte vara ilagd i utbildningen? Är det 

praktiskt genomförbart? 
 
Branschen 
• Hur anser du att branschen tar hand om och vårdar sitt framtida/nyblivna 

humankapital? 
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• Hur tror du att mäklarstudenter påverkas av den bild av mäklaryrket som vissa i 
branschen ger. Livsstil, 80h i veckan, lön etc… 

 
• Hur kommer framtidens fastighetsmäklarbransch att se ut? 
 
Anställningsvillkor 
• Hur tror du att provisionslönen påverkar nyblivna mäklare? 
 
• Tror du att andra lönestrukturer skulle fungera bättre? 
 
• Kommer det att ske några förändringar inom området? 
 
• Vilken betydelse har den eventuella avsaknaden av företaget betalda 

trygghetsförsäkringar? Exempelvis tjänstepension som inkluderar ålders-, sjuk- 
och familjepension.  

 
 

 
• Hur skulle du rangordna de olika orsakerna med början av de 

viktigaste först? 
 

 
Snabba svar……. 
Hur upplever du att allmänhetens inställning av fastighetsmäklarbranschen är? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. 
  
Hur upplever du att medias rapportering av fastighetsmäklarbranschen är? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. 
 
Hur påverkade detta mäklarstudenternas yrkesval? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 

Arbetsmiljö 
 
Vilken betydelse tror du att ett bra ledarskap på ett mäklarkontor har? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Vilken betydelse tror du att en bra arbetsgemenskap på ett mäklarkontor har?  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Hur påverkades mäklarstudenternas yrkesval av möjligheten till egen kontroll, inflytande och 
att styra sitt dagliga arbete? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 
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Hur påverkades mäklarstudenternas yrkesval av möjligheterna till personlig utveckling 
angående vidareutbildning?   och karriär möjligheter? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 
 
Hur viktigt är det för mäklarstudenterna att möta kundernas behov? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket oviktigt och 10 är mycket viktigt. 
 
Hur påverkas studenternas yrkesval av risken att hamna i konflikt med kunder och hamna i 
svårhanterliga situationer ex vid skilsmässor och dödsfall? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 

Anställningsvillkor 
Vilken betydelse tror du att möjligheten till en god lön har för mäklarstudenterna? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Hur attraktiva tror du följande lönestrukturer är för mäklarstudenterna?   
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket oattraktivt och 10 är mycket attraktivt. 
 
Ren individuell provision?  Garantilön med provision? 
 
Gemensam provisionspott, som fördelas efter givna förutsättningar?  Fast lön? 
  
Fast lön med bonus? 
 
Hur påverkas mäklarstudenternas yrkesval av den rådande lönestrukturen inom 
fastighetsmäklarbranschen? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
Hur påverkades mäklarstudenternas yrkesval av den eventuella avsaknaden av betalda 
trygghetsförsäkringar? Exempelvis tjänstepension som inkluderar ålders-, sjuk- och 
familjepension.  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
Hur många timmar tror du att mäklarstudenterna är villiga att arbeta varje vecka?  
40  50  60  70  80 tim/vecka 
 
Hur skiljer sig det från din uppfattning av vad som krävs?  
 
Hur påverkas mäklarstudenternas yrkesval av arbetstiderna som fastighetsmäklare? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
Tycker du det är något av vikt vi glömt under intervjun?  
Något du vill tillägga?  Får vi använda dina svar och namn i vår uppsats? 
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Bilaga 4 

Högskolan i Gävle 
 

• Anser du att det är ett problem att så många mäklarstudenter väljer ett annat 
yrke? 

 
• Hur tycker du branschen borde förebygga och motverka bortfallet? 
 
• Ålder 
• Hur tror du att den relativt unga medelåldern på mäklarstudenterna påverkar 

bortfallet? 
 
• Attityd och inställning 
 
• Har mäklarstudenter fel inställning till yrket? Vad beror detta på i så fall?  

 
• Hur tror du att den denna inställning påverkar deras yrkesval?  
 
• Utbildningen 

 
• Hur ser du på kvaliteten på HIGs mäklarutbildning? 
 
• Upplever du att HIG erbjuder den utbildning och de kurser som behövs för att 

vara förberedd på mäklaryrket. Om inte, vad saknas?  
• Och hur var det 2000-2006? Har fått indikationer att säljteknik saknas. 

 
• Hur ser du på påståendet att det utbildas för många mäklare? 

 
• Hur ser du på dagens intagningskrav?  

 
• Vid en jämförelse av intagningskraven 2004 och 2007 finns en neråtgående trend, 

vad tror du det beror det på? Fler platser, färre sökande? 
 
• Hur ser du på praktikens vara eller inte vara ilagd i utbildningen? Är det 

praktiskt genomförbart? Förslag 
 

• Hur arbetar ni på HIG för att förebygga och motverka att en så pass stor del av 
mäklarstudenterna byter bransch? 

 
• Hur tycker du att HIGs mäklarutbildningar står sig mot Malmös respektive 

Umeås motsvarighet?  
 
• Hur tycker du att samarbetet mellan branschen och HIG fungerar? 
 
• Branschen 
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• Hur anser du att branschen tar hand om och vårdar sitt framtida/nyblivna 
humankapital? 

 
• Hur tror du att mäklarstudenter påverkas av den bild av mäklaryrket som vissa i 

branschen ger. Livsstil, 80h i veckan, lön etc… 
 

• Hur tror du framtidens fastighetsmäklarbransch kommer att se ut? 
 

• Anställningsvillkor 
• Hur tror du att provisionslönen påverkar nyblivna mäklare? 
 
• Tror du att andra lönestrukturer skulle fungera bättre? Vilka? 
 
• Tror du det kommer att ske några förändringar inom området? 
 
• Vilken betydelse tror du den eventuella avsaknaden av företaget betalda 

trygghetsförsäkringar i ditt yrkesval? Exempelvis tjänstepension som inkluderar 
ålders-, sjuk- och familjepension.  

 
 

• Vilka tror du är huvudanledningarna till att många mäklarstudenter 
väljer ett annat yrke? Rangordna dessa. 

 
 
 
Snabba svar……. 
Hur upplever du att allmänhetens inställning av fastighetsmäklarbranschen är? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. 
  
Hur upplever du att medias rapportering av fastighetsmäklarbranschen är? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket negativt och 10 är mycket positivt. 
 
Hur påverkar allmänhetens inställning, medias rapportering mäklarstudenternas yrkesval? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 

Arbetsmiljö 
 
Vilken betydelse tror du att ett bra ledarskap på ett mäklarkontor har? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Vilken betydelse tror du att en bra arbetsgemenskap på ett mäklarkontor har?  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Hur tror du mäklarstudenternas yrkesval påverkades av möjligheten till egen kontroll, 
inflytande och möjligheten att styra sitt dagliga arbete? 
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Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 
 
Hur tror du mäklarstudenternas yrkesval påverkades av möjligheterna till personlig utveckling 
angående vidareutbildning?   och karriär möjligheter? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 
 
Hur viktigt tror du det är för mäklarstudenterna att möta kundernas behov? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket oviktigt och 10 är mycket viktigt. 
 
Hur tror du mäklarstudenternas yrkesval påverkades av risken att hamna i konflikt med 
kunder och hamna i svårhanterliga situationer ex vid skilsmässor och dödsfall? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan. 

 
Anställningsvillkor 

 
Vilken betydelse tror du att möjligheten till en god lön har för mäklarstudenterna? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten betydelse och 10 är mycket stor 
betydelse. 
 
Hur attraktiva tror du följande lönestrukturer är för mäklarstudenterna?   
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket oattraktivt och 10 är mycket attraktivt. 
 
Ren individuell provision?  Garantilön med provision? 
 
Gemensam provisionspott, som fördelas efter givna förutsättningar?  Fast lön? 
  
Fast lön med bonus? 
 
Hur tror du mäklarstudenternas yrkesval påverkades av den rådande lönestrukturen inom 
fastighetsmäklarbranschen? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
 
Hur tror du mäklarstudenternas yrkesval påverkades av den eventuella avsaknaden av betalda 
trygghetsförsäkringar? Exempelvis tjänstepension som inkluderar ålders-, sjuk- och 
familjepension.  
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
 
Hur många timmar tror du att mäklarstudenterna är villiga att arbeta varje vecka?  
40  50  60  70  80 tim/vecka 
 
 
Hur skiljer sig det från din uppfattning av vad som krävs?  
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Hur tror du mäklarstudenternas yrkesval påverkades av arbetstiderna som fastighetsmäklare? 
Svara med en siffra mellan 1 och 10 där 1 är mycket liten påverkan och 10 är mycket stor 
påverkan 
 
 
Tycker du det är något av vikt vi glömt under intervjun?  
Något du vill tillägga?  Får vi använda dina svar och namn i vår uppsats? 

 
 
 

Exempel på Eventuella orsaker 
Utbildning, fel inställning/förväntningar till yrket  Utbildat sig till annat 
Anställningsvillkor, Lönen, provis   Ålder 
Arbetsmiljön, arbetstider, arbetsgemenskap  Dåligt ledarskap 
Den allmänt negativa inställningen till vårt yrke.  Konflikter 
Personlig utveckling    Tillfredställelse i yrket 
 
 
 


