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Sammanfattning 
Titel: Hur påverkas kundens val av fastighetsmäklare av mäklarens ålder och yrkeserfarenhet? 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Sofie Alkestrand och Hedvig Marmér 
 
Handledare: Jonas Kågström 
 
Datum: Maj 2019 
 
Syfte: Syftet är att undersöka hur en fastighetsmäklares ålder och yrkeserfarenhet påverkar 
kunder vid valet av mäklare.  
 
Metod: Studien har tillämpat en kvantitativ forskningsansats med ett deduktivt förhållningssätt. 
Genom en webbaserad enkätundersökning, som besvarades av 107 stycken respondenter som har 
eller i framtiden kan komma att sälja en bostad via en fastighetsmäklare, har empiriskt material 
inhämtats och sedan behandlats i analys- och statistikprogrammet Jamovi. I Jamovi togs det fram 
en korrelationsanalys, en deskriptiv analys samt en exploratorisk faktoranalys.  
 
Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det är fastighetsmäklarens yrkeserfarenhet som 
har störst påverkan på kundens val av mäklare. Fastighetsmäklarens ålder har i betydligt mindre 
utsträckning en påverkan på detta val. Kunder är inte benägna att anlita mäklare som har en liten 
yrkeserfarenhet. När yrkeserfarenhet och ålder sätts i relation till varandra visar resultaten att 
kunden anser att den ideala fastighetsmäklaren tillhör den yngre åldersgruppen (under 30 år) när 
han eller hon har en större yrkeserfarenhet på fem år eller mer. Om kunden inte vet om mäklarens 
yrkeserfarenhet föredrar han eller hon dock mäklaren som tillhör åldersgruppen 30–45 år.   
 
Kandidatuppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till att öka kunskapen kring hur kunder väljer 
fastighetsmäklare, baserat på mäklarens ålder och yrkeserfarenhet, i Sverige. Studien har även 
bidragit med ökad förståelse kring hur faktorerna, ålder och yrkeserfarenhet, relaterar till 
varandra i denna kontext. Resultatet är användbart för mäklare och blivande mäklare då det ger 
dem en bättre insikt i hur kunder resonerar när de väljer fastighetsmäklare och hur detta kan 
påverka dem själva med tanke på deras egen ålder och yrkeserfarenhet.  
 
Förslag till vidare forskning: Vidare forskning bör fokusera på att göra ett representativt urval 
för att kunna generalisera resultatet på hela den svenska befolkningen. Denna forskning bör 
endast ta hänsyn till de kunder som tidigare har sålt en eller flera bostäder via en mäklare. Det 
vore även intressant att ta del av forskning som undersöker huruvida mäklarens kön påverkar 
faktorerna ålder och yrkeserfarenhet och hur de relaterar till varandra samt om kunder prefererar 
annorlunda om de inte blir upplysta om mäklarens ålder utan får bedöma detta själva baserat på 
en bild.  
 
Nyckelord: ålder, yrkeserfarenhet, fastighetsmäklare, val. 
 
  



     

Abstract 
Title: How is the customer's choice of real estate agent affected by the estate agent's age and 
work experience? 
 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 
 
Author: Sofie Alkestrand and Hedvig Marmér 
 
Supervisor: Jonas Kågström 
 
Date: May 2019 
 
Aim: The aim is to review how the customer’s view of the real estate agent’s age and work 
experience affects the choice of estate agent. 
 
Method: The study has implemented a quantitative investigation with a deductive approach. 
Through a web-based survey, which was answered by 107 respondents who has or in the future 
may sell a home via a real estate agent, empirical material has been collected and then processed 
in the analysis and statistics program Jamovi. In Jamovi, a correlation analysis, a descriptive 
analysis and an exploratory factor analysis were produced.  
 
Result and conclusion: The study’s results show that it is the real estate agent’s work experience 
that has the greatest influence on the customer’s choice of estate agent. The real estate agent’s 
age has to a much lesser extent an influence on this choice. Customers are not inclined to hire 
estate agent’s that have a low work experience. When work experience and age are put in relation 
to each other, the results show that the customer consider the ideal real estate agent to belong to 
the younger age group (under 30 years) when he or she has a greater work experience of five 
years or more. If the customer has no knowledge of the estate agent’s work experience, he or she 
prefers the agent who belongs to the age group between 30-45 years. 
 
Contribution of the thesis: The paper contributes to an increased knowledge about how 
customers choose real estate agents, based on the estate agent’s age and work experience, in 
Sweden. The study has also contributed to an increased understanding of how these factors relate 
to each other in this context. The result is useful for real estate agents and future real estate agents 
as it gives them a better insight into how customers reason when choosing estate agents and how 
this can affect themselves with regard to their own age and work experience.  
 
Suggestions for future research: Future research should focus on making a representative 
sample in order to be able to generalize the results on the entire population. This research should 
only take those customers that previously have sold homes via a real estate agent, into 
consideration. It would also be interesting to take part of research that examines whether the 
estate agent’s gender affects the factors and how they relate to each other and whether customers 
prefer differently if they are not informed about the age of the agent and instead must assess this 
by themselves based on an image.  
 
Keywords: age, work experience, real estate agent, choice    
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Att köpa eller sälja en bostad är en av de största, om inte den största, affären som en privatperson 

gör i livet. Därför är det inte svårt att föreställa sig att affärens parter präglas av mycket känslor 

och tankar under förloppets gång. Som säljare är valet av fastighetsmäklare ett avgörande beslut 

och något som har potential att påverka den kommande affären enormt. År 2018 anlitades 

fastighetsmäklare vid 91 % av landets småhusförsäljningar (Mäklarsamfundet, 2018) och 

undersökningar har visat att kundens försäljningspris i snitt blir 26 % högre när bostaden säljs via 

en fastighetsmäklare jämfört med när den säljs privat (Värderingsdata, 2018).  

 

Kundens val av fastighetsmäklare tas ofta i samband med ett intagsmöte, vilket innebär en 

värdering av bostaden samt en presentation av fastighetsmäklaren, tjänsten och företaget. Detta 

är många gånger kundens första kontakt med mäklaren och baserat på den information som 

kunden får under mötet, ska han eller hon sedan fatta ett beslut. Kundens första intryck av 

mäklaren har därför en betydande roll för huruvida säljaren väljer att anlita en viss mäklare eller 

inte. Dessutom är det vanligt att kunden väljer att jämföra flera olika mäklare innan han eller hon 

tar ett beslut, vilket gör det första intrycket ännu viktigare. Det första intrycket påverkas av en 

rad olika faktorer, bland annat ålder och upplevd erfarenhet (Chudacoff, 1992, s. 3; Lee m.fl., 

2017, s. 689). 

 

Ålder kan ses som ett objektivt mått på hur länge någon har levt och är ingenting som går att 

ändra på, som till exempel att byta hårfärg, gå upp och ner i vikt eller att byta kön, detta är något 

vederbörande helt enkelt får leva med (Chudacoff, 1992, s. 4).  

 

Att människor behandlas olika beroende på personens ålder är något som faller sig naturligt. 

Barn blir inte behandlade på samma sätt som medelålders personer och medelålders personer blir 

inte behandlade på samma sätt som seniorer. Men under det senaste århundradet har ålder gått 

från att enbart representera ett kronologiskt och biologiskt fenomen till att även erhålla en social 

betydelse som påverkar attityder, beteenden och hur individer relaterar till varandra (Chudacoff, 

1992, s. 4). Ofta delas människor upp i åldersgrupper där grupperna tillskrivs olika egenskaper 

och karaktäristiska drag (Chudacoff, 1992, s. 4), men huruvida en enskild person stämmer 
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överens med dessa egenskaper och drag tas det sällan hänsyn till, utan det är det första intrycket 

som styr i vilken grupp personen hamnar.  

 

Det första intrycket är något som är viktigt för fastighetsmäklaren. Precis som Chudacoff (1992, 

s. 4) beskriver gör människor automatiskt antaganden om andra personer baserat på personens 

objektiva ålder. Detta berör även fastighetsmäklare och kan påverka kundens slutgiltiga val av 

mäklare. Redan år 1990 genomfördes forskning om hur ålder påverkar valet av fastighetsmäklare 

och studien kom fram till att åsikterna kring detta går isär (Jackofsky, 1990, s. 266). Jackofskys 

(1990) undersökning baserades på fyra tidigare studier där tre konstaterade att ålder inte är 

relaterat till prestationer utan att prestationer istället hänger ihop med yrkeserfarenhet(Crellin, 

Frew, & Jud, 1988, s. 75; Follain, Lutes, & Meier, 1987, s. 78;;  Porter & Steers, 1972, s. 50). Den 

fjärde studien som Jackofsky (1990, s. 266) tog upp drog däremot slutsatsen att ålder går att 

relatera till fastighetsmäklarens prestationer, och då i synnerhet storleken på mäklarens lön 

(Glower & Hendershott, 1988, s. 53).  

 

Även fastighetsmäklarens erfarenhet påverkar kunden i valet av mäklare. Men vad menas 

egentligen med erfarenhet? Först och främst måste det skiljas på livserfarenhet, 

arbetslivserfarenhet och yrkeserfarenhet. Livserfarenhet handlar om erfarenhet och kunskap som 

en person uppnår genom sitt liv. All livserfarenhet är betydelsefull och potentiellt lärorik då 

personen uppmärksammar och reflekterar kring en viss händelse han eller hon varit med om 

(Merriam & Clark, 1993, s. 137). Arbetslivserfarenhet syftar till den sammanlagda erfarenhet en 

person har inom arbetslivet, oavsett i vilket typ av position, yrke eller inom vilken bransch denna 

person varit verksam och oavsett antalet olika yrken som personen har haft. Yrkeserfarenheten 

syftar däremot till den sammanlagda erfarenheten som personen har inom ett specifikt yrke eller i 

en viss position.  

 

Vår uppfattning är att kunden baserar sitt val av fastighetsmäklare på mäklarens tidigare 

prestationer och där spelar yrkeserfarenheten en betydande roll. Detta stöds av Alfred (2015, s. 

69), Crellin et al. (1988, s. 76) och Follain et al. (1987, s. 81) som alla menar att mäklarens 

prestationer påverkas av hans eller hennes erfarenhet. Personer som utbildar sig till 

fastighetsmäklare som första yrke eller de personer som har erfarenhet inom försäljning och 
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detaljhandel innan utbildningen, presterar betydligt bättre i yrket än de som har yrkesbakgrund 

inom andra branscher (Anderson, Byrd, & Hurst, 2012, s. 83). Anderson et al. (2012, s. 95) 

menar även att antalet år utanför fastighetsmäklar- och säljbranschen har en stor negativ 

påverkan på personens möjlighet att inkomstmässigt lyckas som mäklare, det vill säga en negativ 

inverkan på att få in förmedlingsuppdrag. Crellin et al. (1988, s. 75) menar i enlighet med detta 

att ju större yrkeserfarenhet mäklaren har, desto större positiv påverkan har detta på hans eller 

hennes inkomst.  

 

De flesta personer förutsätter dock att erfarenhet och ålder är synonymt med varandra, att en 

äldre person har mer erfarenhet än vad en yngre person har. Glower och Hendershott (1988, s. 

53) menar till exempel att ålder och erfarenhet hör samman då erfarenheten ökar med åldern. I 

enlighet med detta menar Chudacoff (1992, s. 4) att en person anses ha en viss status och 

erfarenhet, och därmed behandlas med en viss mån av respekt, enbart på grund av personens 

numeriska ålder och i detta tas ingen hänsyn till personens övriga egenskaper. Vad gäller 

livserfarenhet stämmer detta eftersom att äldre människor har levt längre och därför upplevt mer. 

Men vad gäller arbetslivserfarenhet, i synnerhet yrkeserfarenhet, har det länge varit känt att detta 

nödvändigtvis inte behöver vara fallet och det bör skiljas på de båda fenomenen ålder och 

yrkeserfarenhet (Lazear, 1974, s. 19).  

 

Det är inte ovanligt att en äldre person väljer att byta yrke och utbilda till fastighetsmäklare 

senare i livet. Detta innebär att denna person saknar yrkeserfarenhet trots det att han eller hon är 

äldre. Dock tror vi att en utomstående, som inte har kännedom om personens byte av yrke, 

förutsätter att han eller hon har en större yrkeserfarenhet jämfört med en yngre fastighetsmäklare. 

Detta stöds av Kang och Hillery (1998, s.51) och Lee et al. (2017, s. 696) som menar att 

människor associerar högre ålder med stor yrkeserfarenhet och hög kompetens. Yngre mäklare 

får ofta höra frågan “hur länge har du varit fastighetsmäklare?”, medans samma fråga sällan, om 

ens någonsin, ställs till äldre fastighetsmäklare. Återigen tror vi att detta beror på just mäklarens 

ålder.  

 

Vi ska därför undersöka hur kundens uppfattning om en mäklares ålder och yrkeserfarenhet 

påverkar kundens preferenser i valet av mäklare. Vi ser att det finns ett tydligt gap i forskningen 
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kring detta då det saknas nyligen genomförda studier i delämnet samt att den forskning som finns 

är baserad på den amerikanska fastighetsmäklarbranschen (Jackofsky, 1990), vilket inte fullt går 

att jämföra med den svenska på grund av att svenska mäklare omfattas av hårdare 

utbildningskrav och ett annat regelverk, svensk lagstiftning (Fastighetsmäklarinspektionen, 

2018). Dessutom beskriver inte tidigare forskning, gjord av Anderson et al. (2012, s. 95); 

Benjamin, Jud, och Sirmans (2000, s. 7); Jud och Winkler (1998, s. 290), sambandet mellan ålder 

och yrkeserfarenhet vid kundens val av mäklare.  

 

1.2. Syfte  
Syftet är att undersöka hur en fastighetsmäklares ålder och yrkeserfarenhet påverkar kunder vid 

valet av mäklare.  

 

1.3. Avgränsning  

För att besvara studiens syfte valde vi att begränsa studien till fastighetsmäklarbranschen i 

Sverige. Vi avgränsar oss därmed från andra marknader och branscher inom säljande yrken. Vi 

har även valt att fokusera på bostadssäljares syn på hur mäklares ålder och yrkeserfarenhet 

påverkar valet av mäklare och avgränsar oss därför från mäklares egna uppfattning och 

perspektiv kring delämnet. Kön och andra faktorer, förutom ålder och yrkeserfarenhet, som kan 

påverka kundens val av mäklare har vi valt att inte ta hänsyn till i denna uppsats då dessa inte är 

relevanta för studiens syfte.  

 

1.4. Disposition  

Uppsatsens inledning består av en bakgrund till studiens delämne som mynnar ut i ett 

forskningsgap vilket leder fram till uppsatsens syfte. I den teoretiska referensramen presenteras 

tidigare forskning inom delämnena ålder, perception om ålder, erfarenhet, ålder kopplat till 

erfarenhet och faktorer som påverkar lönen. Metodkapitlet innehåller en motivering till val av 

metod samt en detaljerad beskrivning av studiens tillvägagångssätt. I resultat och diskussion 

presenterar vi studiens resultat samt kopplar detta till den teoretiska referensramen genom en 

utförlig diskussion. Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat i en slutsats där även 

uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till vidare forskning presenteras.  
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Modell 1: modell över disposition 

 

1.5. Nyckelord 

Ålder (age), yrkeserfarenhet (work experience), fastighetsmäklare (real estate agent), val 

(choice). 
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2. Teoretisk referensram  

2.1. Ålder   
“Hur gammal är du?” är en av de mest frekvent ställda frågorna i dagens samhälle och denna 

fråga riktas till såväl barn som vuxna för att bedöma en annan person i förhållande till sig själv 

(Chudacoff, 1992, s. 3). Att ålder tjänar som en gemensam markör för sociala grupper i alla 

samhällen och kulturer är sedan länge känt av sociala systemteoretiker (Montepare & Zebrowitz, 

1998, s. 93). Montepare och Zebrowitz (1998, s. 93) menar att en del samhällen gör stor 

åtskillnad mellan sina olika åldersgrupper, medan andra inte gör det, men att alla samhällen 

använder ålder som ett universellt underlag för att skilja mellan sina medlemmar. Vidare tar 

Montepare och Zebrowitz (1998, s. 93) upp det amerikanska samhället som ett exempel på ett 

samhälle som är särskilt anpassat till ålder och ålderns betydelse i det dagliga livet, där olika 

åldrar relateras till uttryckliga förväntningar om människors beteende (Montepare & Zebrowitz, 

1998, s. 94). Samhället har bestämt specifika åldrar som har kommit att symbolisera kulmen av 

olika fysiska, sociala och juridiska prestationer för dem människor som ingår i det sociala 

systemet, exempelvis när en person ska börja skolan, när personen får börja dricka alkohol, köra 

bil, rösta, gifta sig och när personen ska gå i pension (Montpare & Zebrowitz, 1998, s 94).  

 

Ålder är en framträdande och signifikant komponent i hur vi bedömer andra människor 

(Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 96). Fysiska egenskaper skiljer människor åt baserat på ålder 

och iakttagare är mycket känsliga för denna information, inte bara därför att den identifierar en 

persons ålder utan också för att för att den ger oss möjlighet att kategorisera människor och guida 

interpersonella beteenden (Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 96). Detta menar Montepare och 

Zebrowitz (1998, s. 96) bidrar till att skapa ett första intryck av en annan individ, men bidrar 

också till att skapa vissa negativa gruppstereotyper. 

 

Det finns skillnader mellan olika åldersgrupper när det ses till motivationsfaktorer i 

yrkessammanhang (Wong, Gardiner, Lang, & Coulon, 2008, s. 886). De äldre åldersgrupperna 

som fortfarande är yrkesverksamma visade sig vara betydligt mindre fokuserade på karriär och 

prestationer än de yngre yrkesverksamma åldersgrupperna som i mycket högre grad söker 

avancemang i sina karriärer (Wong et al., 2008, s. 886). Detta beror enligt Wong et al. (2008, s. 

886) förmodligen på att de äldre åldersgrupperna börjar närma sig slutet på sina karriärer vilket 
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gör att karriäravancemang och prestationer minskar i prioritet och blir en minskad 

motivationsfaktor, jämfört med de yngre åldersgrupperna som fortfarande befinner sig i början av 

sina karriärer. Dessa resultat tyder på att en individs motivationsfaktorer, beteenden och 

värderingar förändras i takt med att personen åldras (Wong et al., 2008, s. 886). Dock visade 

Wongs et al. (2008, s. 887) studie att de inte finns någon skillnad mellan olika åldersgrupper vad 

gäller hur engagemang utöver “normal” arbetstid påverkar individen, alltså att fler nedlagda 

arbetstimmar än normalt inte påverkar den yngre och äldre individen olika.   

 

Enligt den så kallade likhet/attraktions-hypotesen tenderar människor att dras till personer som 

liknar dem själva (Kang & Hillery, 1998, s44). Om denna hypotes stämmer innebär det enligt 

Kang och Hillery (1998, s.44) att kunder föredrar säljare som är i samma ålder som de själva 

samt säljare som upplevs ha andra egenskaper gemensamt med kunden. I enlighet med detta 

innebär det också att om kund och säljare skulle skilja mycket i ålder eller på annat sätt ha 

egenskaper som motsätter sig varandra, skulle detta kunna leda till hinder i kommunikationen 

och att andra svårigheter uppstår under affärens gång (Kang & Hillery, 1998, s 44).  

 

Det är enligt Montepare och Zebrowitz (1998, s. 142) uppenbart att människors identitet kretsar 

kring deras biologiska ålder på många olika sätt och vis. Bland annat spelar åldern roll i hur en 

individ utvärderar sig själva och sina egna livserfarenheter, men även i hur de bedömer och 

utvärderar andra personer i sin omgivning (Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 142). 

 

2.2. Perception om ålder 

Personperception handlar om de processer genom vilka våra intryck och känslor om andra 

människor formas och detta sker genom de känslor, tankar och perceptioner som individer har 

gentemot varandra (Kang & Hillery, 1998, s. 43). I det vardagliga livet skapas dessa intryck och 

känslor genom interaktioner i alla olika typer av situationer, men i denna studie berörs endast 

interaktionen mellan en kund och en säljare samt kundens perception om säljarens ålder. 

Processen bakom personperception består av tre huvudfaktorer: (1) stimulusinformation, (2) 

iakttagandevariabler och (3) intrycket av stimuluspersonen (Kang & Hillery, 1998, s. 43).  
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2.2.1. Stimulusinformation  

Det första steget i processen involverar urvalet av signaler som bland annat innefattar fysiskt 

utseende, kroppsspråk och verbalt beteende (Kang & Hillery, 1998, s. 43). Sociala bedömningar 

påverkas enligt Montepare och Zebrowitz (1998, s. 95) av stimulusinformation som kommer 

ifrån individers rörelser, röstkvalitéer samt ansikts- och kroppsligt utseende.  

 

2.2.2. Iakttagandevariabler  

Det andra steget i processen involverar utvärderingen av de utvalda signalerna (Kang & Hillery, 

1998, s. 43). När en människa bedömer en annan persons ålder, tar denne hänsyn till personens 

stimulusegenskaper som tillhandahålls i dennes rörelser, röstläge samt ansiktsutseende och 

kroppsligt utseende (Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 95). Enligt Montepare och Zebrowitz 

(1998, s. 95) dras uppmärksamheten alltså till åldersrelaterade fysiska egenskaper hos personen i 

fråga som vederbörande undermedvetet länkar ihop med specifika åldrar enbart på grund av att 

personen liknar en person med en viss ålder.  

 

Det som bland annat påverkar iakttagarens reaktion på dessa signaler är hans eller hennes tidigare 

erfarenheter, implikationerna av stimuluspersonens handlingar, att iakttagaren associerar 

signalerna med grupper eller kategorier av människor och iakttagarens egen uppfattning om sig 

själv (Kang & Hillery, 1998, s. 43). Till exempel kan en äldre kund som upplevt sig illa 

behandlad av en ung säljare, i framtiden både medvetet och undermedvetet undvika unga säljare 

baserat på den tidigare händelsen (Kang & Hillery, 1998, s. 44).  

 

Något som påverkar hur en individ blir bedömd åldersmässigt är ansiktets utseende (Montepare 

& Zebrowitz, 1998, s. 93). Vuxna personer som har barnsliga ansiktsdrag uppfattas som svagare, 

varmare, naivare, ärligare och mer undergivna än vuxna personer som har mognare ansiktsdrag, 

vilket påverkar vilka typer av jobb dessa personer anses mest lämpade för (Montepare & 

Zebrowitz, 1998, s. 131). Kvinnor med ett barnsligt ansikte anses passa bättre för yrken som till 

exempel lärare eller sjuksköterska och kvinnor med ett moget ansikte anses passa bättre som 

arbetsledare eller jurist (Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 131). Detta visade sig dock inte gälla i 

samma utsträckning för män enligt Montepare och Zebrowitz (1998, s. 131) då en man istället 

anses mer lämpad för de yrken som kopplades samman med bebisansikten om han var kort och 



   9 

mer lämpad för de yrken som kopplades samman med mogna ansikten om han var lång 

(Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 131).       

 

2.2.3. Intrycket av stimuluspersonen  

Det tredje steget innebär att iakttagaren tillskriver stimuluspersonen specifika egenskaper och 

därefter skapar ett intryck om huruvida hans eller hennes känslor inför personen beror på 

situationsfaktorer, alltså på grund av situationen de befinner sig i, eller om de beror på 

proportionslösa faktorer vilket innebär att iakttagaren tror att stimuluspersonen är direkt ansvarig 

för känslorna som iakttagaren har inför han eller henne (Kang & Hillery, 1998, s. 43).  

 

Att perosner undermedvetet länkar ihop andra personers fysiska egenskaper med specifika åldrar 

är naturligt, men riskerar att bli fel när vederbörande placerar en person i en annan åldersgrupp 

än han eller hon faktiskt tillhör på grund av att personen har fysiska egenskaper som liknar dem 

hos en viss grupp (Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 95). Det är här som negativa 

gruppstereotyper kan skapas och utvecklas (Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 96). Människors 

fysiska egenskaper påverkar andra människors uppfattning om deras ålder och ålder spelar en 

stor roll i människors sociala fördomar (Montepare & Zebrowitz, 1998, s. 95). Människor är 

naturligt benägna att döma andra människor baserat på deras utseende, men detta kan leda till 

felaktiga första intryck vilket gör att personen tillskrivs egenskaper som denne egentligen inte har 

(Zebrowitz, 2017, s. 237). 

 

Generellt sett tenderar vi att överskatta en ung persons ålder och underskatta en äldre persons 

ålder (Clifford, Watson, & White, 2018, s. 8). Dessutom har det enligt forskningen gjord av 

Clifford et al. (2018, s.6) visat sig att denna under- och överskattning påverkas av det senaste 

iakttagna ansiktet, alltså om det föregående ansiktet var yngre underskattar personen åldern hos 

nästa ansikte och tvärtom om det föregående ansiktet var äldre. Forskningen kom även fram till 

att människor är bättre på att korrekt uppskatta ungefärlig ålder på dem som har liknande ålder 

som en själv, dock var denna tendens tydligare hos yngre åldersgrupper än hos äldre (Clifford et 

al., 2018, s. 7).  
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Forskning har även visat att människor tenderar att skapa olika första intryck för bekanta och 

obekanta ansikten (Zebrowitz, 2017, s. 238). Detta innebär att människor tillskriver bättre 

egenskaper till dem personer som vederbörande tycker påminner om någon han eller hon känner 

än till dem personer som har obekanta ansikten, till exempel bedöms personer med bekanta 

ansikten som mer trovärdiga (Zebrowitz, 2017, s. 238). Första intryck hjälper oss att identifiera 

andra individers ålder, men kan slå fel när en person enbart fysiskt liknar en viss åldersgrupp fast 

han eller hon egentligen tillhör en annan (Zebrowitz, 2017, s. 240). Zebrowitz (2017, s. 240) 

menar därför att det är vist av alla människor att aktivt försöka att inte dra förhastade slutsatser 

om personer baserat på deras utseende.   

      

2.3. Erfarenhet  

Begreppet erfarenhet går att dela in i livserfarenhet, arbetslivserfarenhet och yrkeserfarenhet. I 

denna uppsats är det just dessa tre typer av erfarenhet som kommer att tas i beaktning då dessa är 

relevanta för vår studie. 

 

2.3.1. Livserfarenhet  

Livserfarenhet kommer genom livets gång och ökar i förhållande med åldern, då kunskap och 

erfarenheter baseras på händelser personen är med om genom livet (Merriam & Clark, 1993, s. 

137). Dessa livserfarenheter skapas utav händelser som har en personlig inverkan på personen i 

fråga, och kan därmed skapas av både positiva och negativa händelser (Merriam & Clark, 1993, 

s.137). Enligt Merriam och Clark (1993, s.138) finns det två faktorer som gör att en händelse kan 

räknas som speciellt meningsfull och därmed även ge livserfarenhet, erfarenheten måste vara 

subjektivt värderad och ha en personlig inverkan på personen i fråga.  

 

En del händelser som personen är med om genom livet resulterar i erfarenheter som gör att han 

eller hon växer som person, och detta sker därför att dessa erfarenheter har en personlig påverkan 

på personen i fråga och för att personen värderar händelsen högt på någon skala (Merriam & 

Clark, 1993, s. 137). Lärande som leder till personlig utveckling är därför nära relaterat till 

självstrukturen hos personen och påverkar därmed självständigheten och perspektivet hos honom 

eller henne (Merriam & Clark, 1993, s. 137).  Merriam och Clark (1993, s.137) menar att 

livserfarenheter formar individen och ligger därmed till grund för hans eller hennes framtida val, 
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värderingar och tankar, alltså innebär detta att de händelser som individen är med om påverkar 

hans eller hennes framtid.   

 

Människor påverkas även av negativa händelser, händelser som kan komma både plötsligt och 

oväntat, exempelvis om personen får vara med om en särskilt svår tragisk eller smärtsam 

upplevelse, som att en närstående går bort (Merriam & Clark, 1993, s. 137). Trots att upplevelsen 

är negativ, genererar den nya tankesätt och idéer som kan hjälpa personen att hantera liknande 

situationer i framtiden genom att personen får ett bredare perspektiv på livet och blir en 

erfarenhet rikare (Merriam & Clark, 1993, s. 137). Dock påverkar negativa, såväl som positiva, 

händelser personer på olika sätt och formar oss därför på annorlunda vis. Detta innebär att 

människor beter sig på olika sätt på grund av allas olika livserfarenheter (Merriam & Clark, 

1993, s. 138).  

 

2.3.2. Arbetslivserfarenhet 

Arbetslivserfarenhet syftar till den sammanlagda erfarenhet en person har inom arbetslivet, 

oavsett i vilket typ av position, yrke eller inom vilken bransch denna person varit verksam i och 

oavsett antalet olika yrken som personen har haft. Erfarna försäljare har större möjlighet att 

identifiera olika sätt för att tillfredsställa kundernas behov samt få till stånd långsiktiga relationer 

och därmed få återkommande kunder (Franke & Park, 2006, s. 695). 

 

Enligt statistik har ett tidigare arbete utanför fastighetsmäklarbranschen en negativ påverkan på 

mäklarens arbete (Lee et al., 2017, s. 696). Detta kan bero på att gamla vanor är svåra att bryta, 

att det är svårare att byta karriär efter många år och då speciellt om personen har specialiserat sig 

i arbetet. Detta gäller dock inte för dem som tidigare arbetat med försäljning eller inom 

detaljhandel, då dessa enligt studier endast har fördelar att ta med sig till mäklaryrket (Anderson 

et al., 2012, s. 95).  

 

2.3.3. Yrkeserfarenhet 

Yrkeserfarenheten syftar till den sammanlagda erfarenheten som en person har inom ett specifikt 

yrke eller i en viss position. Erfarna fastighetsmäklare är betydligt mer effektiva vad gäller att 

matcha säljare med köpare i stressfyllda situationer (Zhang, Zhang, & Seiler, 2016, s. 353). 
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Yrkeserfarenhet är något som växer med tiden och ökar som allra mest under de första åren, 

28,9% per år (Follain et al., 1987, s. 78). Dock har Follains et al. (1987, s.78) studie visat att efter 

12 år i samma yrke har personen nått “maximal” yrkeserfarenhet. McDonald (2011, s 1673) 

menar att det finns större möjlighet att bli rekryterad till ett nytt jobb, utan att behöva söka det, 

om vederbörande har yrkeserfarenhet från närstående yrken. Personer som har arbetat i mer 

specialiserade yrkesmiljöer har dessutom högre chans att bli rekryterad då han eller hon tidigare 

synts i branschen och redan har ett etablerat namn (McDonald, 2011, s. 1673). Om vederbörande 

istället saknar yrkeserfarenhet och inte tidigare har synts i branschen får personen söka arbetet på 

egen hand (McDonald, 2011, s. 1673).  

 

2.3.4. Livserfarenhet eller yrkeserfarenhet? 

Enligt Anderson et al. (2012, s. 83) presterar personer som utbildar sig till fastighetsmäklare som 

första yrke eller för de som har erfarenhet inom försäljning eller detaljhandel betydligt bättre än 

de som har annan arbetslivserfarenhet. Detta stöds av Alfred (2015, s. 69), Crellin et al. (1988, s. 

76) och Follain et al. (1987, s. 81) som alla menar att mäklarens prestationer påverkas av hans 

eller hennes yrkeserfarenhet. Anderson et al. (2012, s. 95) menar även att antalet år utanför 

fastighetsmäklar- och säljbranschen har en stor negativ påverkan på personens möjlighet att 

inkomstmässigt lyckas som mäklare, det vill säga en negativ inverkan på att få in 

förmedlingsuppdrag. Crellin et al. (1988, s. 75) menar i enlighet med detta att ju större 

yrkeserfarenhet mäklaren har, desto större positiv påverkan har detta på hans eller hennes 

inkomst. Enligt Anderson et al. (2012, s. 83), Alfred (2015, s.69), Crellin et al. (1988, s.76) och 

Follain et al. (1987, s. 81) är mäklarens yrkeserfarenhet en viktig faktor för mäklarens framgång 

och den spelar därmed en större roll än livserfarenhet.  

 

2.4. Ålder kopplat till erfarenhet 
Vad gäller biologisk ålder är högre ålder förknippat med större erfarenhet, bättre förmåga att 

arbeta med kunder och bättre säljprestationer (Lee et al., 2017, s. 689). Detta bekräftas även av 

Glower och Hendershott (1988, s. 66), Sirmans och Swicegood (2000, s. 202) samt Jud och 

Winkler (1998, s. 290) som alla menar att antal år i branschen är kopplat till större erfarenhet och 

bredare kontaktnät, vilket även det leder till bättre prestationer.   
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Äldre kunder har generellt sett en mer positiv inställning gentemot äldre säljare än gentemot 

yngre säljare (Kang & Hillery, 1998, s. 50). Kang och Hillery (1998, s. 50) menar också att 

säljarens kunskap och förmåga att hjälpa kunder ökar i relation till åldern. Dessutom visar denna 

studie att yngre kunder inte har någon positivare inställning gentemot yngre säljare utan att de 

precis som äldre kunder föredrar äldre säljare (Kang & Hillery, 1998, s. 50). De yngre kunderna 

känner att de äldre säljarna visar ett större intresse för att hjälpa dem och att de behandlar dem 

med större respekt (Kang & Hillery, 1998, s. 51), vilket motsäger teorin om personperception. En 

förklaring till detta kan ligga i att ålder bidrar till en professionell image, vilket skapar ett intryck 

av att erfarenhet och kompetens ökar i relation till åldern på säljaren (Kang & Hillery, 1998, s. 

51). Kang och Hillery (1998, s. 51) fann också att äldre säljare generellt är mer involverade i sina 

jobb samt att de lägger en större vikt vid sina arbetsvärderingar.  

 

2.5. Faktorer som påverkar lönen 
2.5.1. Antal arbetstimmar, yrkeserfarenhet och ålder 

Som fastighetsmäklare påverkas provisionen, alltså lönen, av antal arbetstimmar och år av 

erfarenhet, men den påverkas inte av att mäklaren har en högre ålder enligt Follain et al. (1987, s. 

76).  Även Jackofsky (1990, s. 272) menar att mäklarens ålder inte har någon betydelse för hur 

väl mäklaren presterar och därmed tjänar. I vissa fall kan till och med en stigande ålder ha en 

negativ effekt på mäklarens lön då mäklarens effektivitet minskar trots att erfarenheten fortsätter 

att öka (Follain et al., 1987, s. 73).  

 

Dock menar Follain et al. (1987, s. 76) att en stigande erfarenhet påverkar lönen positivt i 10 år 

och att denna effekt därefter stannar av och inte längre påverkar inkomsten då personen nått 

“maximal” erfarenhet inom yrket. Vidare menar Follain et al. (1987, s. 81) att mäklarens lön i 

genomsnitt ökar med 20 % per år de första fem åren. Även Crellin et al. (1988, s. 72) menar att 

erfarenhet ger positiv avkastning på inkomsten, men att effektiviteten efter några år i yrket 

minskar och därmed även lönen trots att erfarenheten fortfarande ökar (Crellin et al., 1988, s. 75). 

Sirmans och Swicegood (2000, s. 202) och Benjamin, Jud och Sirmans (2000, s. 24) bekräftar de 

två tidigare studierna då även deras studie visar att mäklarens inkomst påverkas positivt av år i 

yrket och fler antal arbetade timmar. Enligt Follains et al. (1987, s. 81) studie kan mäklaren som 

arbetar 50 timmar i veckan förvänta sig att tjäna 30 % mer än mäklaren som arbetar 40 timmar i 
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veckan. Även Sirmans och Swicegoods (2000, s. 203) studie visar att ökad ålder kan ha en 

negativ effekt på mäklarens lön. Dock visar studien av Benjamin et al. (2000, s. 7) att antalet 

bostäder som mäklaren säljer ökar med mäklarens ålder.  

2.5.2. Kön 

Enligt Sirmans och Swicegood (2000, s.203) tjänar kvinnliga mäklare mindre än manliga och 

vidare menar de att de mest framgångsrika mäklarna statistiskt sett är unga män, med stor 

yrkeserfarenhet, med vilja att arbeta många timmar i veckan och som känner en stor 

arbetstillfredsställelse. Även Bhaskar Reddy och Thomas (2016, s. 7) menar att det finns en 

signifikant skillnad i hur väl kvinnliga och manliga säljare presterar, där män tycks prestera 

bättre än kvinnor i säljande yrken. Detta beror på att män tenderar att ha en högre ambitionsnivå 

och att de är mer karriärorienterade än kvinnor (Bhaskar Reddy & Thomas, 2016, s. 2). 

Jackofsky (1990, s. 272) menar i motsats till detta att kvinnor presterar bättre än män i 

fastighetsmäklaryrket. Kvinnliga säljare tenderar dessutom att vara mer stresståliga samt mer 

marknadsförings- och kundorienterade än manliga säljare vilket är effektivitetökande faktorer 

(Siguaw & Honeycutt, 1995, s. 51). Follain et al. (1987, s.81) menar dock att det inte finns något 

samband mellan kön och lön för fastighetsmäklare som de har kunnat upptäcka genom deras 

studie. Jackofsky et al. (1990, s. 273) menar precis som Sirmans och Swicegood (2000, s. 203) 

att hög arbetstillfredsställelse, oavsett kön, är något som påverkar inkomsten positivt.  

 

2.5.3. Nyexaminerade fastighetsmäklare 

Fastighetsmäklaryrket kan vara ett väldigt krävande yrke och antalet nyexaminerade mäklare 

som misslyckas i sina karriärer är mycket högt (Anderson et al., 2012, s. 84). Mellan åren 1988 - 

1998 i USA slutade 86 % av alla nyregistrerade mäklare inom ett år och endast 7 % valde att 

förnya sina licenser efter det första året (Anderson et al., 2012, s. 84). Under denna tidsperiod 

hade 76 % av dessa mäklare mindre än 30 000＄i årsinkomst (Anderson et al., 2012, s. 84), 

vilket med dåtidens växlingskurs motsvarade ca 230 000 svenska kronor (RL, 2019)1. Som en 

jämförelse kan nämnas att i Sverige visar den nuvarande statistiken att 25 % av alla 

nyexaminerade fastighetsmäklare slutar inom det första året och att 50 % har slutat efter två år 

                                                                                                
1 Denna källa används endast i syfte att konvertera den amerikanska dollarns valutakurs, från året 1994, till svenska 
kronor. Detta för att ge läsaren en större förståelse för hur mycket 30 000 $ var värt på den tiden.  
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samt att detta beror på att dessa mäklare inkomstmässigt inte klarar sig på det de får ut i lön  

(Ekonomifokus, 2018)2. 

 

2.5.4. Svenska fastighetsmäklares inkomst  

Enligt statistik från den svenska organisationen Mäklarsamfundet tjänar 63 % av svenska 

fastighetsmäklare som tillhör åldersgruppen 21–30 år över 300 tkr per år, medan 80% av 

åldersgrupperna 31–60 år tjänar över 300 tkr per år (Mäklarsamfundet, 2018)3. I denna statistik 

framgår dock inte antalet nedlagda arbetstimmar eller mäklarens år av yrkeserfarenhet.   

 

 
Diagram 1: Statistik för årsinkomst fördelat på ålder över registrerad fastighetsmäklare.  

Källa: Mäklarsamfundets medlemsundersökning 2018. 

 

  
  
  
  
     

                                                                                                
2 Denna källa används för att ge läsaren en inblick i hur stor andel av de svenska nyexaminerade fastighetsmäklarna 
som inte fortsätter inom yrket efter ett och två år. Denna statistik fanns inte att tillgå i någon vetenskaplig artikel.  
3 Denna källa används för att ge läsaren en inblick i hur mycket svenska fastighetsmäklare har i årsinkomst år 2018. 
Denna statistik fanns inte att tillgå i någon vetenskaplig artikel.  
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3. Metod  

3.1. Litteratursökning och litteraturinsamling 
För att besvara studiens syfte har vi författare främst sökt efter vetenskapliga artiklar i databasen 

“Academic Search Elite” som tillhandahålls av Högskolan i Gävle samt i databasen “Google 

Scholar”. I dessa databaser har vi funnit vetenskapliga artiklar som tillgodosett oss med fakta och 

förslag på vidare forskning. Sökorden som främst användes var “ålder”/”age”, “erfarenhet”/ 

“experience”, “fastighetsmäklare”/ “real estate agent” samt “val”/”choice”.  Bryman och Bell 

(2017, s.130) menar att bra sökord behöver formuleras för att hitta lämpliga referenser, då dessa 

ord ligger till grund för allt sökande. Det är därmed viktigt att hitta synonymer och alternativa 

termer för det som söks efter (Bryman & Bell, 2017, s.130). Synonymer och alternativa termer 

som vi har använt är “broker”, “work experience”/”yrkeserfarenhet” och “life 

experience”/”livserfarenhet”. 

 

Genom ett gediget sökningsarbete fann vi flertalet studier inom det aktuella området, hur kunder 

värderar ålder och yrkeserfarenhet hos säljare och fastighetsmäklare. Dock fann vi inga studier 

där den svenska marknaden undersöktes, utan endast studier som fokuserade på den amerikanska 

marknaden, vilket bidrog till att forma vårt forskningsgap som inledningen mynnar ut i. I dem 

svenska studier vi fann hade författarna inte jämfört eller tagit upp både erfarenhet och ålder och 

hur de relaterar till varandra. Vi ansåg därför att detta var ett intressant delämne att skriva om då 

vi är av uppfattningen att de flesta människor förutsätter att ålder och erfarenhet är synonymt 

med varandra. En uppfattning som vi författare inte håller med om. Det bakomliggande intresset 

till genomförandet av denna studie väcktes i samband med vår stundande examen som 

fastighetsmäklare, då vi reflekterade över våra klasskamraters samt våra egna chanser att lyckas 

som mäklare i relation till våra olika åldrar.  

 

3.2. Forskningsansats 
3.2.1. Kvantitativ forskningsansats 

För att besvara studiens syfte har en kvantitativ forskningsansats tillämpats för att på bästa sätt 

kunna generalisera resultaten utifrån en mindre grupp respondenter (Eliasson, 2013, s.21). Trost 

(2012, s.23) menar att en kvantitativ forskningsmetod ska användas när författaren vill förklara 

samband genom att ta reda på hur många som tycker något och då studiens syfte är att ta reda på 
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hur ålder och yrkeserfarenhet påverkar kundens val av mäklare lämpar sig en kvantitativ metod 

bra. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 28) menar likaså att studien blir mer effektiv om 

ett lyckat metodval genomförs. Jacobsen och Sandin (2002, s.146) menar att kvantitativa metoder 

är lättare att avgränsa eftersom de har tydliga start- och slutpunkter, vilket förenklar 

standardiseringen av information och bearbetning av data.   

 

3.2.2. Deduktivt angreppssätt 

När en kvantitativ undersökning utförs utgår studien ofta från tidigare teorier, begrepp och 

forskning, vilket påvisar att studien har ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2017, s.43; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 85). Att majoriteten av huvudkällorna i denna studie 

använder sig av ett kvantitativt och deduktivt angreppsätt gör det naturligt att även denna studie 

ska utgå ifrån dessa angreppsätt. Bryman och Bell (2017, s.42) beskriver att den vanligaste 

uppfattningen för hur praktik och teori hänger ihop med varandra inom samhällsvetenskapen är 

den deduktiva teorin. Identifiering av teori är den kvantitativa forskningsprocessens första steg 

som sedan övergår i deducering av hypoteser (Bryman & Bell, 2017, s. 166). Enligt Bryman och 

Bell (2017, s. 167) innehåller en stor del av den kvantitativa forskningen dock ingen 

specificering av hypoteser utan den teoretiska referensramen fungerar istället som en 

intresseinriktning som inte är alltför strikt formulerad, vilket är fallet i vår studie. Nästa steg är 

att testa hypotesen eller intresseinriktningen empiriskt för att sedan bearbeta den data som 

genereras (Bryman & Bell, 2017, s.166). Slutligen analyseras den kvantitativa data som blivit 

insamlad genom studien i sifferform i ett analyserings- och statistikprogram. Vi valde att 

använda oss av programmet Jamovi.  

 

3.3. Forskningsdesign 
I denna studie har en tvärsnittsdesign använts för att samla in information och material av 

respondenter då vi har utformat en webbaserad enkätundersökning för att besvara studiens syfte. 

I en tvärsnittsundersökning samlas data in från mer än ett fall under en viss tidpunkt med 

koppling till två eller fler variabler för att undersöka sambandet mellan dem (Bryman & Bell, 

2017, s.81). Genom en tvärsnittsundersökning kan dessutom flertalet resultat studeras samtidigt 

vilket är något som Mann (2003, s. 57) menar är både effektivt och positivt för studien. Eliasson 

(2013, s.29) menar att fördelarna med att utforma och skicka ut en enkätundersökning är det är 
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tid- och kostnadseffektivt samt att respondenten själv kan bestämma när hen vill svara på 

enkäten. Jacobsen och Sandin (2002, s. 323) menar även att studien kan få stor spridning om 

enkäten publiceras på internet.  

 

3.4. Datainsamling 
3.4.1. Population 

Enligt Trost (2012, s.25) är populationen den befolkningsgrupp studien riktar sig mot. I denna 

studie är populationen alla personer som någon gång har sålt eller i framtiden kan komma att 

sälja en bostad via en fastighetsmäklare och som har tillgång till internet och ett Facebook-konto. 

För att skapa ett konto på Facebook måste vederbörande vara minst 13 år gammal, men det finns 

ingen maxålder för att få använda Facebook, utan vi begränsar därmed vår population till dem 

som har tillgång till internet, samt ett konto på Facebook (över 13 år).  

 

3.4.2. Urval 

Vi valde att göra ett icke-slumpmässigt urval, specifikt ett bekvämlighetsurval, då vi publicerade 

enkäten på våra Facebook-profiler samt i olika Facebook-grupper (Eriksson, 2018, s.31). Vi 

ansåg att bekvämlighetsurvalet gynnade oss då vi ansåg att det innebar stora kostnads- och 

tidsbesparingar (Mann, 2003, s. 57). Detta gjorde att vi författare kunde lägga mer tid och kraft 

på att utforma en bra enkät.  

 

3.5. Utformning av enkät  
Vi utformade 62 stycken frågor samt en kontrollfråga (se bilaga 1), som vi delade in i olika 

sektioner i enkäten, för att på ett så bra sätt som möjligt kunna besvara vårt syfte. Trost (2012, 

s.41) menar att enkäten ska ha en tydlig struktur och genom att dela upp enkäten i olika sektioner 

som innehåller liknande frågor gör det att respondenten lättare kan orientera sig bland frågorna. 

Frågor med samma typ av svarsalternativ och delämne sorterades in i samma sektion vilket enligt 

Eliasson (2013, s. 41) bidrar till en god struktur. De olika delarna var (1) presentation, (2) 

demografiska frågor, (3) frågor om tidigare erfarenhet av mäklare vid försäljning, (4) frågor om 

faktorer som påverkar valet av mäklare (5) frågor om den ideala mäklaren, (6) val av mäklare 

baserat på olika åldrar och yrkeserfarenheter samt (7) erfarenhetsfrågor. Anledningen till att vi 

valde att inleda enkäten med presentation och demografiska frågor var eftersom Trost (2012, 
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s.41) menar att det är fördelaktigt att börja enkäten med enklare frågor för att sedan gå in på 

djupet. I den sista sektionens presentation meddelar vi att respondenten nu har kommit fram till 

enkätens sista del. Detta för att tala om för respondenten att det inte är många frågor kvar för att 

minimera risken för att respondenter avslutar enkäten innan den är färdiggjord.  

 

3.5.1. Hoppa över sektion 

Vi konstruerade enkäten så att respondenterna som inte tidigare hade sålt en bostad via en 

mäklare gick direkt från sektion två till sektion fyra och alltså helt hoppade över sektion tre då 

dessa frågor endast riktade sig till dem respondenter som tidigare sålt en bostad. Detta gjordes för 

att undvika missförstånd över vilka frågor respektive respondent skulle besvara och inte. Trost 

(2012, s.59) menar dock att enkäten ska se likadan ut för alla respondenter för att den ska kunna 

gå att standardisera. Vi valde att inte ta hänsyn till detta då vi ansåg att våra respondenter skulle 

kunna bli förvirrade över vilka frågor de faktiskt skulle besvara och vilka frågor de skulle hoppa 

över.  

 

3.5.2. Undvika att visa siffror 

För att inte tappa respondenternas intresse i enkäten valde vi att inte numrera frågorna. Inte heller 

kunde respondenten se hur många sektioner enkäten bestod utav eftersom att respondenten kan 

bli avskräckt av höga siffor och därför avbryta enkäten innan den är slutförd.  

 

3.5.3. Undvika felsvar 

Då vi använde enkätplattformen Google Formulär som inte alltid anpassas till skärmens storlek 

på mobila enheter vilket ledde till att inte alla svarsalternativ syntes då respondenten hade 

telefonen i stående läge. För att respondenterna skulle undvika att råka svara fel på grund av detta 

skrev vi följande: “Om du genomför enkäten i mobilen ber vi dig att vinkla skärmen till liggande 

läge för att få fram alla svarsalternativ.”. Detta gjordes två gånger i enkätens olika sektioner för 

att undvika att respondenterna skulle råka svara fel på grund av utebliven information.  

 

3.5.4. Kontrollfråga 

För att kunna säkerhetsställa att alla svar genererades från ett seriöst deltagande valde vi att 

använda oss av en kontrollfråga. Ejlertsson och Axelsson (2005, s. 26)  menar att det via en 
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kontrollfråga kan uppmärksammas vilka som genomfört enkäten ärligt och vilka som endast 

“klickat i svaren på måfå”, vilket därmed stärker enkätens validitet. Vi valde att formulera 

kontrollfrågan: “Svara “mäklare” på frågan för att vi ska kunna kontrollera…” och ange 

svarsalternativen “Köpare”, “Säljare”, “Mäklare” och “Spekulant”. Detta för att hålla oss till 

enkätens delämne och för att vi misstänkte att de som genomförde enkäten oseriöst och inte läste 

frågorna ordentligt skulle svara “köpare” eller “säljare” då respondenterna inte är mäklare.  

 

 
Bild 1: Kontrollfråga 

 

3.6. Pilotundersökning  

Innan enkäten skickas ut bör en pilotundersökning genomföras för att kontrollera att frågorna är 

bra och tydligt formulerade och att de inte är svårtolkade för respondenterna (Hagevi & Viscovi, 

2016, s.168). Om enkäten innehåller otydliga formuleringar kan problem uppstå när resultatet av 

enkäten ska tolkas (Eriksson, 2018, s.122). Gorard (2001, s. 102) menar i enlighet med detta att 

det är viktigt att utföra en pilotundersökning för att säkerställa att den verkliga enkäten är så bra 

som möjligt. Vi gjorde därför ett urval på 10 personer, blandat kvinnor och män, som fick delta i 

pilotundersökningen.   

 

När alla respondenter genomfört pilotundersökningen återkopplade de till oss med feedback om 

hur de upplevde enkäten. Några respondenter ansåg att vissa frågor var svåra att förstå och vi 

valde därför att omformulera dessa. Dessutom ansåg flera respondenter att enkäten var för lång 

och att vissa frågor kändes repetitiva och vi valde därför att ta bort några frågor för att korta ner 

enkäten och undvika repetition. En diskussion fördes även kring multisvarsalternativ och 

huruvida vi skulle behålla dessa eller om vi skulle byta ut dem till flera separata frågor. Detta var 
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dock något som våra pilotrespondenter motsatte sig då de redan ansåg att enkäten innehöll många 

frågor.  

3.7. Utskick av enkät 

Vi valde att skicka ut enkäten onsdagen den 17 april, dagen före skärtorsdagen. Det var ett aktivt 

val att publicera innan påskledigheten, då vi tror att personer under ledigheten tar sig tiden att 

vara inne på sociala medier och att de då kan tänka sig att genomföra enkäter de annars inte 

hunnit med under en vanlig arbetsvecka.  

 

Det finns olika tider på dygnet som är bäst för att publicera inlägg på sociala medier, vilket är 

något som Palmerot (2015, 27 april) skriver på sin blogg stratkom.se, som handlar om strategisk 

kommunikation. Palmerot har använt sig utav online content-utvecklaren AddThis för att 

kartlägga när på dygnet människor är mest engagerade och klickar och delar inlägg (Palmerot, 

2015, 27 april). Inlägg på Facebook har störst benägenhet att bli delat klockan 9:00-11:00 samt 

klockan 12:00 och mest klickat på klockan 15:00-17:00 (Palmerot, 2015, 27 april). Vi valde att 

dela vår enkät 11:45 för att ta del av “topp-timmen” för delningar klockan 12:00, samt även ta 

del av klickandet kl 15:00. Att publicera enkäten under tidsspannet mellan delningar och 

klickningar ansåg vi var en fördel för vår enkät då vi författare själva går igenom Facebook-

flödet under dagens pauser. Om vi däremot hade publicerat enkäten innan klockan 09:00 hade vi 

riskerat att gå miste om dagens klick klockan 15:00 då inlägget hade hamnat för långt ner.  

 

Vi delade enkäten på våra personliga Facebook-profiler och i olika Facebook-grupper. De 

utvalda grupperna var “Gavlecon”, “Gävles mäklare ht16”, “Gävles mäklare ht17”, “Team 

Kågström vt19”, “Honeys & the bees” samt “Fredagspoddens vänner”. Vi valde att publicera 

enkäten i grupperna “Honeys & the bees” och “Fredagspoddens vänner” för att sprida ut 

respondenterna över hela landet samt för att undvika att endast våra egna vänner besvarar 

enkäten. Att vi valde att dela enkäten i fyra Facebook-grupper inom Högskolan i Gävle berodde 

på att de som själva studerar kan tänkas lägga ner mer energi och mer eftertanke vid bevarandet 

av enkäten. För att få större spridning bad vi även våra Facebook-vänner att dela våra inlägg 

vilket en del personer gjorde. 
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Efter att enkäten varit publicerad i 24 timmar hade 71 svar kommit in. Fyra dygn senare hade det 

endast kommit in 85 svar vilket gjorde att vi valde att dela enkäten på nytt i hopp om att fler svar 

skulle komma in och vi skickade därmed ut en påminnelse. Ejlertsson och Axelsson (2015, s.27) 

menar att svarsfrekvensen kan ökas genom att skicka ut en påminnelse. Efter sex dygn hade vi 

fått in 100 svar, men eftersom vi ville ha fler svar än så valde vi att skicka ut en andra påminnelse 

vilket Ejlertsson och Axelsson (2015, s.27) menar kan hjälpa. Vi ansåg dock att det inte skulle 

löna sig att skicka ut en tredje påminnelse, detta eftersom vi tror att de som inte svarat på enkäten 

efter första och andra påminnelsen inte heller kommer att göra det efter den tredje. Trost (2012, s. 

121) menar att det är viktigt att påminnelserna ska motivera människor att ta sig tid för att 

besvara en enkät som de annars kanske inte är intresserade av. Vi valde att stänga enkäten efter 

nio dygn då vi fått in 107 svar. Hur många som tog del av spridningen av enkäten på Facebook 

kunde vi inte avläsa.  

 

3.8. Belöning vid svar av enkät 

För att få fler svar i enkäten valde vi att lotta ut två stycken biobiljetter, detta eftersom belöning 

till deltagarna kan förebygga bortfall (Bryman & Bell, 2013, s.250; Dahmström, 2004, s. 7) samt 

fånga upp personer som egentligen inte har intresse att delta i undersökningen (Dahmström, 

2004, s. 7). Detta ansåg vi var viktigt då enkäten i snitt tog sju minuter att besvara vilket många 

uppfattar som lång tid i detta sammanhang. Trost (2012, s.120) menar dock att belöningar kan 

minska kvaliteten på resultatet då respondenterna kan genomföra enkäten utan större intresse. Vi 

valde att gå emot Trost råd och ändå erbjuda respondenterna en möjlighet till belöning för 

deltagandet.  

 

3.9. Formulering av frågor 
Vid val av utformningen på frågor valde vi att använda stängda frågor framför öppna frågor. 

Detta då Bryman och Bell (2017, s.255) menar att resultaten blir lättare att bearbeta om 

svarsalternativen redan är givna. Trost (2012, s.59) menar även att enkäter med fasta 

svarsalternativ bidrar till en bättre struktur.  
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3.9.1. Likertskala 

Våra frågors svarsalternativ utformades med Likertskalan som innebär att svarsalternativen i en 

undersökning består av en ojämn graderad skala, ofta fem- eller sjugradig, där skalans mittpunkt 

representerar en neutral inställning (Bryman & Bell, 2017, s. 171). Vi valde att utgå ifrån en 

sjugradig Likertskala och denna skala användes till majoriteten av våra enkätfrågor för att skapa 

en helhet. Vi valde även att dela in vår enkätundersökning i ett antal olika sektioner och vi 

inledde varje sektion med en kort presentation där vi förklarade hur svarsalternativen för denna 

sektion såg ut samt vad de olika siffrorna representerade i Likertskalan, exempelvis: “ I denna 

del kommer du få besvara frågor med hjälp av en 7-gradig skala där 1=Håller inte alls med, 

2=Håller inte med, 3=Håller inte helt med, 4=Varken eller, 5=Håller med till viss del, 6=Håller 

med, 7=Håller med helt och hållet”. Att vi döpte siffrorna i Likertskalan enligt ovan, innebär att 

vi använt oss av attitydfrågor där respondenten tar ställning till olika påståenden samt i vilken 

utsträckning de instämmer med dessa påståenden (Trost, 2012, s.69). Trost (2012, s. 91) menar 

även att det är klokt att inleda varje sektion med en presentation och förklaring över frågorna och 

dess svarsalternativ då detta minimerar risken för att respondenterna ska feltolka frågorna.  

 

 
Bild 2: Exempel på enkätfråga med sjugradig skala.  

 

När respondenten sedan skulle ange hur troligt det var att de skulle anlita en mäklare med nämnd 

ålder och erfarenhet presenterades sektionen enligt följande: “I denna del kommer du få besvara 

frågor där du ska bedöma hur troligt det är att du hade anlitat en mäklare baserat på hens ålder 

och yrkeserfarenhet.” På detta sätt fick respondenterna en bättre förståelse över vad de skulle 

bedöma. Eftersom vi ville hålla mäklarna könsneutrala valde vi att presentera dem med 

pronomenet “hen”, vilket kan används när könet är irrelevant (RSFL, 2016).  
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3.9.2. Multisvarsalternativ 

För att undvika för många frågor valde vi att baka ihop dem frågor som gick till en och samma 

fråga med flera svarsalternativ. Detta för att underlätta och spara tid för respondenten då han eller 

hon inte behövde läsa en likadan fråga flera gånger. Multisvarsalternativ användes då 

respondenterna skulle ranka en mäklare baserat på olika faktorer. Till exempel skulle 

respondenterna bedöma hur troligt det var att de hade anlitat en mäklare med åldern X och 

yrkeserfarenhet Y samt i vilken utsträckning de höll med om att en mäklare med en viss 

yrkeserfarenhet var den ideala mäklaren. 

 

 
Bild 3: Exempel på enkätfråga med multisvar 

 

3.10. Enkätens olika sektioner 

3.10.1. Sektion ett i enkäten - etiska regler och presentation 

Enligt Bryman och Bell (2017, s. 112) är det viktigt att redan i planeringen av 

enkätundersökningen ta hänsyn till och fundera över möjliga etiska problem som kan uppstå vad 

gäller formulering av frågor och metodval. Enligt Bryman och Bell (2017, s.141) finns det några 

etiska regler som enkäten ska förhålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar samt kravet att 

deltagarna inte ska ta skada av undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s.141).  
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Vi började vår enkät med att presentera vilka vi författare är, att vi läser 

fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan i Gävle och nu skriver vår kandidatuppsats. Genom 

att presentera detta fick respondenterna en bättre bild över vad enkäten gick ut på samt varför de 

skulle besvara den, vilket uppfyller informationskravet (Bryman & Bell, 2017, s.141). Det 

framgick även av presentationen att respondenterna var anonyma, att ingen obehörig skulle få 

tillgång till materialet, att vederbörande när som helst kunde avbryta enkäten samt att 

examensarbetet kommer att publiceras i databasen DIVA när det är godkänt, vilket uppfyller 

nyttjandekravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt samtyckeskravet (Bryman & Bell, 

2017, s.141). Vi angav även våra personliga e-postadresser om respondenterna skulle ha några 

frågor angående enkäten, detta för att respondenterna skulle känna sig trygga med att besvara 

enkäten.  

 

3.10.2. Sektion två i enkäten - demografiska frågor  

För att ta reda på information om respondenten la vi in demografiska frågor rörande ålder, kön, 

stad samt om respondenter tidigare anlitat en mäklare vid försäljning av bostad. Vid åldersfrågan 

gavs svarsalternativen “under 20 år”, “20–29 år”, “30–39 år”, “40–49 år”, “50–59 år” samt 

“över 60 år”. Dessa svar valde vi genom ett spann på tio-års-intervaller då Bryman och Bell 

(2017, s. 246) menar att respondenter föredrar liknande skalor och ordningsföljd. För att 

inkludera alla människor, inklusive transpersoner, och för att inte någon skulle känna sig kränkt 

angående vilket kön vederbörande definierar sig som valde vi att ha med svarsalternativen 

“man”, “kvinna” samt “vill ej ange”. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter menar att det är viktigt att ge fler än två svarsalternativ 

över hur vederbörande definierar sitt kön (RFSL, 2016) vilket är anledningen till att vi valde att 

ha med alternativet “vill ej ange”.  

 

Vid svarsalternativen för hur stor staden där respondenten bor i valdes “under 60 000 invånare”, 

“60 000–100 000 invånare”, “100 000–200 000 invånare” samt “över 200 000 invånare”. Att 

ha med en fråga om stadsstorlek ansåg vi var intressant då vi ville undersöka om resultatet skiljer 

sig något mellan stora och mindre städer och orter. Generellt sett anlitar kunder i större städer 

mäklare utifrån personkemi och förtroende för den enskilde mäklaren, medan kunder i mindre 

städer i större utsträckning väljer en mäklarbyrå och blir tilldelad en enskild mäklare via den. I 
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denna studie bodde flest respondenter i större städer vilket gjorde att vi utgick ifrån att det är just 

mäklaren som kunden väljer och inte byrån mäklaren arbetar på. 

 

Respondenterna fick även besvara om de någon gång sålt en bostad via en mäklare tidigare och 

de som svarade “Ja, en gång” och “Ja, flera gånger” fortsatte vidare till del tre medan de som 

svarade “Nej” automatiskt skickades vidare till del fyra.  

 

3.10.3. Sektion tre i enkäten - frågor om tidigare erfarenhet av mäklare vid försäljning 

Den tredje sektionen riktade sig endast till dem respondenter som tidigare hade sålt en eller flera 

bostäder via en mäklare och handlade om respondenternas tidigare erfarenheter av 

fastighetsmäklare där frågor rörande mäklarens ålder, kön, erfarenhet och respondentens 

kundnöjdhet. Detta var ett sätt för oss att undersöka huruvida respondenternas svar skilde sig åt 

beroende på om de tidigare hade sålt en bostad via en mäklare eller inte.  

 

De första frågorna tog upp hur gammal personen var vid det senaste försäljningstillfället, hur 

gam mal personen uppskattade att mäklaren var samt vilket kön personen bedömde att mäklaren 

hade. Därefter presenterades den sjugradiga Likertskalan och respondenterna fick betygsätta i 

vilken grad de höll med om ett påstående. Respondenten fick betygsätta mäklarens arbete, 

bedöma mäklarens yrkeserfarenhet och sedan svara på om man trodde att mäklaren skulle ha 

gjort ett bättre arbete om han eller hon varit äldre eller yngre.   

 

3.10.4. Sektion fyra i enkäten - ålders- & erfarenhetspreferenser 

I sektion fyra användes den sjugradiga Likertskalan där respondenten fick bedöma om den 

föredrog en mäklare med samma ålder och/eller kön som en själv samt om personen anser att 

ålder och yrkeserfarenhet har stor betydelse vid val av mäklare. 

 

3.10.5. Sektion fem i enkäten- ideala mäklaren, arbetstimmar etc. 

Hela sektion fems svarsalternativ baserades på multisvar då vi bakade ihop flera frågor till en 

fråga med flera alternativ. Här ställdes frågor rörande respondentens ideala bild av en 

fastighetsmäklare, där de fick bedöma detta baserat på mäklarens ålder och yrkeserfarenhet. Vi 

valde att dela in mäklarna i tre olika åldersspann, “under 30 år”, “mellan 30–45 år” samt “över 45 
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år”. Detta gjordes för att respondenterna enklare skulle kunna få en överblick över den 

presenterade mäklaren. Då denna sektion innehöll dem flesta och mest omfattande frågorna valde 

vi att lägga in kontrollfrågan här.  

 

I dem flesta empiriska studier är det vedertaget att en ung person är under 35 år gammal 

(Castleberry, Ridnour, & Shepherd, 2004, s. 25). Vi ansåg dock att 35 år var för hög ålder i vår 

undersökning då många utbildar sig till mäklare i betydligt yngre ålder. Enligt antagningsstatistik 

sökte 896 stycken till fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan i Gävle och av dessa 

ansökningar var 77,6% under 24 år, 17,2% mellan 25–34 samt 5,2% över 35 år (Universitets- och 

högskolerådet, 2019). Utifrån denna fakta beslutade vi att vår yngre mäklare var under 30 år.  

 

Vad gäller erfarenhet är vår uppfattning att personer som är över 45 år de som anses ha mest 

erfarenhet för att de är äldre än andra yrkesverksamma. Detta kan även motiveras genom att 

räkna fram åldern. Då vi valt den yngre mäklaren som under 30 år valde vi att dividera åldern 

med två, 30=15x2, samt addera summan med den yngre mäklaren, 30+15=45. Detta gav oss ett 

åldersspann på 15 år och den äldre mäklaren räknades fram till “över 45 år”.   

 

Detta lämnade oss med ett “mellan-åldersspann” på mäklare mellan 30–45 år. Om vi inte valt att 

ha med detta åldersspann hade gränsen mellan yngre och äldre mäklare blivit alltför diffus och 

därmed hade det blivit mycket svårare för oss att kunna identifiera skillnader mellan de olika 

åldersgrupperna.  

 

Vi frågade även hur många timmar respondenterna trodde mäklarna ifrån dem tre olika 

åldersgrupperna arbetade i veckan. Att hitta ett genomsnitt på hur många timmar en 

fastighetsmäklare arbetar i veckan är svårt då de inte har fasta arbetstider. Vi fann dock ett 

genomsnitt på 46,53 arbetstimmar i veckan från en amerikansk studie om fastighetsmäklare 

(Love, Goh, Hogg, Robson, & Irani, 2011, s. 1301). Då detta snitt var det enda vi hittade inom 

fastighetsmäklarbranschen valde vi att använda oss av det som riktlinje när vi utformade frågan, 

trots att det inte berörde den svenska marknaden.  
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Respondenterna fick även bedöma vad de trodde genomsnittet på årslönen var för dem tre olika 

åldersgrupperna, där svarsalternativen baserades på Mäklarsamfundets statistik på årslön för 

svenska fastighetsmäklare. Lönespannet låg på 0–150 000 kr, 150 000–300 000 kr, 300 000–500 

000 kr, 500 000–1 000 000 kr samt över 1 000 000 kr. Denna fråga ställdes för att undersöka om 

respondenterna tycker det finns ett samband mellan mäklarens ålder och inkomst.  

 

3.10.6. Sektion sex i enkäten - val av mäklare baserat på ålder och erfarenhet  

I sjätte sektionen av enkäten presenterades fem olika mäklare med olika åldrar och månader/år av 

yrkeserfarenhet. Detta gjordes för att undersöka hur troligt det är att en kund anlitar en mäklare 

när mäklaren har olika åldrar och olika lång yrkeserfarenhet. Erfarenhetsintervallet utformades 

inte linjärt då yrkeserfarenheterna som presenterades var en månad, sex månader, ett år, fem år, 

tio år samt över 20 år. Detta på grund av att vi valde ut längd på yrkeserfarenheter som är rimliga 

på dem olika åldrar vi angav för mäklarna.   

 

Åldrarna vi valde för mäklarna var 24, 28, 35, 51 samt 59 år. Vi valde att ha två olika åldrar för 

dem yngre fastighetsmäklarna och två olika åldrar för dem äldre. Detta för att de är de två 

åldersgrupperna som vi främst fokuserar på i denna studie. Åldersgruppen mitt emellan dem 

yngre och äldre mäklarna fick representeras av åldern 35 år då denna ålder är medianen för denna 

åldersgrupp.  

 

3.10.7. Sektion sju i enkäten - erfarenhetsfrågor 

I sista sektionen fick respondenterna bedöma huruvida livserfarenhet och yrkeserfarenhet 

värderas olika. Innan dessa frågor ställdes förklarades de båda begreppen livs- och 

yrkeserfarenhet för att respondenterna skulle förstå skillnaden mellan dem. Frågorna ställdes för 

att undersöka om yrkeserfarenhet värderas högre än livserfarenhet eller vice versa. Även dessa 

frågor besvarades på en sjugradig Likertskala där 1 representerade “Håller inte med alls” och 7 

representerade “Håller med helt och hållet”. 
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Bild 4: Exempel på erfarenhetsfrågor 

 

3.11. Bortfall 
Ett bortfall uppstår när en respondent inte vill eller kan lämna den information som krävs 

(Bryman & Bell, 2017, s.192; Eriksson, 2018, s. 161). I denna enkät var det två respondenter som 

inte ville ange sitt kön och därför blev dessa två ett bortfall från studien då deras resultat inte 

kunde analyseras. Detta gör att 105 av våra 107 svar var representerbara och kunde användas i 

analysen.  

3.12. Kodning 
För att analysera enkätsvaren kodade vi om svaren till siffror direkt i Google Kalkylark. Innan 

detta påbörjades tog vi bort dem två enkätsvaren som inte var representerbara samt svaren på 

kontrollfrågan eftersom de inte skulle vara med i analysen. Detta gjorde att vi hade 105 svar samt 

62 frågor och eftersom de flesta av våra svarsalternativ utgick från en sjugradig skala blev 

kodningen enkel. Skalan med i vilken grad respondenten håller med kodades till 1=Håller inte 

alls med, 2=Håller inte med, 3=Håller inte helt med, 4=Varken eller, 5=Håller med till viss del, 

6=Håller med samt 7=Håller med helt och hållet. Skalan med hur troligt något var kodades till 

1=Inte alls troligt, 2=Inte troligt, 3=Inte helt troligt, 4=Varken eller, 5=Troligt till viss del, 

6=Troligt samt 7=Mycket troligt.  

 

Resterande svarsalternativ kodades enligt följande. Respondentens ålder kodades 1=Under 20 år, 

2=20–29 år, 3=30–39 år, 4=40–49 år, 5=50–59 år samt 6=Över 60 år. Respondentens kön 

kodades om till 1=Kvinna och 2=Man. Här fann vi ett kodningsproblem när vi började analysera 

resultatet då vi kodade mäklarens kön till 1=Man och 2=Kvinna. Frågan om var respondenten 

bodde kodades till 1=Större stad, 2=Mindre stad, 3=Större ort samt 4=Mindre ort. Frågan om 

huruvida respondenten någon gång sålt bostad kodades till 1=Ja, en gång, 2=Ja, flera gånger 
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samt 3=Nej. Respondentens uppskattning av mäklarens ålder kodades till 1=Mäklaren under 30 

år, 2=Mäklaren mellan 30–45 år samt 3=Mäklaren över 45 år.  

 

3.13. Jamovi 
När kodningen var klar importerade vi svaren till analys- och statistikprogrammet Jamovi där vi 

analyserade svaren. Genom att analysera resultatet i ett sådant program kan orskassamband 

upptäckas mellan empiri och teori. Vi valde att använda oss utav Jamovi framför SPSS som 

annars är ett vanligt program inom analyser, eftersom programmet är gratis att hämta samt att det 

är ett mer lätthanterligt program att arbeta i.  

 

3.14. Uppdelning av resultat 
Vi har valt att dela upp våra resultat i två olika delar (4.1. & 4.2.), där den första delen (4.1.) 

består utav den grupp respondenter som tidigare har sålt en eller flera bostäder via en 

fastighetsmäklare och där den andra delen (4.2.) består av den grupp respondenter som aldrig 

tidigare har sålt en bostad via en fastighetsmäklare. Detta har vi gjort på grund utav att vi anser 

att resultatet för den första gruppen är mer intressant och förmodligen även mer trovärdigt då 

dessa har erfarenhet och vet hur en bostadsförsäljning går till. Därför kommer vi i resultat- och 

diskussionsdelen fokusera främst på den första delen men även presentera resultaten från den 

andra delen och föra en viss diskussion kring dessa.  

 

3.14.1. Korrelationsanalys 

För att bedöma hur starkt samband något har kan en korrelationsanalys göras, där starka positiva 

korrelationer ligger på +1 och starka negativa korrelationer ligger på -1 (Bryman & Bell, 2017, 

s.346). När vi förde in data i Jamovi fick programmet fram att 556 svar hade en stark korrelation, 

både positiv och negativ. Detta ses då p <0,001, vilket betyder att risken endast är en på tusen att 

det inte skulle finnas något samband i populationen (Bryman & Bell, 2017, s.346). Då vi gick 

igenom dem 556 svaren kom vi fram till att 165 av svaren hade en stark korrelation över +0,510 

eller -0,510. Då denna data var för stor att hantera ökade vi korrelationen till över +0,850 eller -

0,850 och fick då fram att 26 svar hade en stark korrelation. Vi ansåg dock att det var för 

komplicerat för att analysera i en korrelationsanalys och valde därför att göra en deskriptiv 

analys samt exploratorisk faktoranalys. 
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3.14.2. Deskriptiv analys 

För att se respondenternas standardavvikelser, medelvärde, samt högsta och lägsta värde 

utformade vi två olika deskriptiva analyser (Pallant, 2016, s. 53). De olika analyserna 

representerade dem två olika grupperna för respondenterna, en för dem som tidigare sålt och en 

för dem som aldrig sålt en bostad via en mäklare. Genom att utforma en deskriptiv analys kan det 

även upptäckas om enkätsvaren saknar data eller om de anses vara fullständiga (Pallant, 2016, 

s.58) och då vi inte saknade någon data konstaterade vi att vår studie var fullständig. En 

deskriptiv analys visar även felaktiga och missvisande värden (Pallant, 2016, s.58), detta var 

dock inte något vi stötte på då vi redan tagit bort svaren från dem respondenter som inte ville 

ange sitt kön. 

 

3.14.3. Exploratorisk faktoranalys 

En exploratorisk faktoranalys delar upp resultatet i olika faktorer där det kan upptäckas hur 

starka sambanden mellan dem olika frågorna är. Vi kunde inte analysera alla våra 62 stycken 

frågor i faktoranalysen, då vi upptäckte att programmet inte kunde hantera mer än 41 stycken 

frågor. För att få fram det högsta kumulativa värdet testade vi olika block av frågor i olika 

uppsättningar. Det högsta värdet blev 68,6% och behandlade 40 stycken frågor som alltså var de 

frågor som var mest relevanta för studien. Frågorna behandlade respondenternas syn på den 

ideala mäklaren både gällande ålder och yrkeserfarenhet, hur stor yrkeserfarenhet de olika 

åldersgrupperna har, hur mycket de olika åldersgrupperna tjänar samt hur starkt ålder är kopplat 

till livs- och yrkeserfarenhet. De frågor som selekterades bort var respondenternas ålder, kön, 

lön, stad/ort, hur de uppfattat den senast anlitade mäklaren samt hur respondenterna anser att 

livs- och yrkeserfarenhet kompenserar för den andre. Att variabeln kön togs med i den teoretiska 

referensramen men inte i analysen berodde på att tidigare studier motiverat att detta är en viktig 

och intressant variabel, dock fann vi i vår analys av resultaten att den inte var relevant i vår 

studie. 
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Diagram 2: kumulativ statistik (kunder som har sålt) 

 

När vi sedan utformade faktoranalysen placerades våra 40 frågor i sex olika faktorer som visade 

dem starkaste sambanden mellan frågorna. Att vi valde just sex stycken faktorer var för att 

egenvärdena ska ligga över 1,01 (Pallant, 2016, s. 193) vilket faktor ett till sex gjorde i vår analys 

där faktor sex hade värdet 1,0199. Detta kan även ses i diagrammet nedan då kurvan bryts på 

faktor sex.  

 

 
Vänster, Tabell 1: statistik egenvärden 

Höger, Diagram 3: kurva egenvärden 
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3.15. Kvalitetskrav 
För att forskningen ska vara sanningsenlig ska vissa kriterier vara uppfyllda. De viktigaste 

kriterierna enligt Bryman och Bell (2011, s.61) är validitet, reliabilitet samt generalisering och 

dessa tre kriterier ligger därför till grund för vilken kvalitét undersökningen håller.  

 

3.15.1. Validitet 

Validitet handlar förenklat om huruvida det som ska undersökas verkligen undersöks (Bryman & 

Bell, 2017, s 69; Olsson & Sörensen, 2011, s. 124). Syftet med denna undersökning var att 

undersöka hur mäklarens ålder och yrkeserfarenhet påverkar kundens val av fastighetsmäklare. 

För att uppnå validitet har vi utformat en enkätundersökning där respondenten ska värdera hur 

troligt det är att de skulle anlita en viss mäklare med en viss ålder och yrkeserfarenhet, samt där 

de ska ange i vilken mån de håller med om ett påstående om olika mäklare. Bryman och Bell 

(2017, s.257) menar att attitydfrågor och åsiktsfrågor inte ska besvaras på samma skala, utan 

skilja dem åt, då de inte mäter samma sak och respondenterna därmed kan bli förvirrade. Detta 

har vi tagit hänsyn till i utformningen av vår enkät vilket enligt Bryman och Bell (2017, s.257) 

höjer vår validitet. Validiteten höjs ytterligare av att vi använder oss av en sjugradig Likertskala 

vad gäller alla frågor om i vilken mån respondenterna håller med om ett påstående. För att uppnå 

högre validitet har vi dessutom genomfört en pilotundersökning innan den slutgiltiga enkäten 

publicerades för att undvika missförstånd vilket Hagevi och Viscovi (2016, s. 168) menar är 

viktigt.  

 

3.15.2. Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om hur verklighetstroget resultatet är (Bryman & Bell, 2011, s. 62). Om 

undersökningen skulle upprepas och utföras vid ett annat tillfälle ska samma mätinstrument 

användas och resultatet ska bli detsamma för att undersökningen ska anses ha hög reliabilitet 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 123). Undersökningen ska helt enkelt vara replikerbar för att öka 

studiens reliabilitet. Vi har i metodkapitlet i detalj beskrivit vårt tillvägagångssätt och utformning 

av enkäten vilket höjer vår reliabilitet.  
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Att vi erbjöd ersättning till respondenterna i form av utlottning av två stycken biobiljetter är 

något som kan höja svarsfrekvensen och en hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten (Bryman & 

Bell, 2017, s.242).  

 
Diagram 4: Cronbach’s alfa 

 

Cronbach’s alfa är ett mått för att mäta den interna reliabiliteten och alfakoefficienten sträcker sig 

på en skala mellan 0–1, där 1 visar perfekt inre reliabilitet och 0 innebär att det inte finns någon 

reliabilitet alls (Bryman & Bell, 2017, s.175). Bryman och Bell (2017, s.175) menar att den 

accepterade nivån för att mäta interna reliabiliteten ligger på 0,8. Då vår interna reliabilitet ligger 

på 0,875 ger det oss en hög och stabil reliabilitet för studien.  

 

3.15.3. Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet handlar om hur giltigt ett resultat är, det vill säga hur sanningsenligt resultatet 

är och att man vill kunna generalisera resultatet utöver det specifika fallet (Bryman & Bell, 2017, 

s.180). För att kunna göra detta behöver ett representativt urval skapas som efterliknar 

populationen (Bryman & Bell, 2017, s.180). Då vi gjorde ett bekvämlighetsurval, och majoriteten 

av respondenterna var kvinnor (77,1%) anser vi att resultatet inte går att applicera på hela den 

svenska befolkningen. Majoriteten av respondenterna var dessutom i åldersgruppen 20–29. 

Utifrån detta kan vi konstatera att vårt resultat i störst utsträckning är generaliserbart för kvinnor i 

åldern 20–29 år. Detta är något vi är medvetna om och tar upp i 3.17. Metodkritik.  

 

3.16. Källkritik  

I denna studie har 48 källor använts som publicerats mellan åren 1972–2019. Källorna är främst 

vetenskapliga artiklar och de källor som inte är det har en tillhörande förklaring med motivering 

till varför vi valt att ta med dessa källor. Eriksson (2018, s.139) tar upp fyra kriteriefrågor som 
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ska granskas innan en källa används: äkthetsfrågor, partsintressen, tidsfrågor samt 

beroendefrågor. Detta görs för att undersöka hur trovärdig källan är.  

 

Med äkthet menas att källan ska vara det den utger sig för att vara (Eriksson, 2018, 140; Thurén, 

2013, s. 17). Majoriteten av källorna vi använt oss utav är vetenskapliga artiklar och de har 

därmed blivit godkända innan publicering. Att många av våra källor dessutom är peer-reviewed 

och därmed blivit granskade av andra forskare inom området innan de publicerades, höjer 

äktheten ytterligare. 

 

För att kontrollera en källas partsintressen bör frågan “vem står bakom källan?” ställas, alltså bör 

det tas reda på varför källan har skapats och möjliga motiv bakom detta (Eriksson, 2018, s. 139). 

Avsändaren kan ha egna bakomliggande intressen och att de genom sin information (artikel, 

reklam etc.) vill påverka mottagaren på något vis (Eriksson, 2018, s. 145). När det har 

identifierats vem som står bakom källan och möjliga anledningar till detta menar Eriksson (2018, 

s. 139) att författaren ska ta ställning till huruvida informationen då är relevant för sitt eget syfte. 

Genom att vi har använt oss av vetenskapliga artiklar och peer-reviewed vetenskapliga artiklar, 

har vi minimerat risken att någon av dem källor som vi använt skulle innehålla förvrängda eller 

snedvridna fakta.  

 

Tidsgranskning innebär att det ses över hur lång tid det skiljer sig mellan att en viss händelse 

inträffat och registreringen av händelsen i en källa (Eriksson, 2018, s.147). Ju längre tid mellan 

dessa två skeden desto mer kritisk bör forskaren vara emot källan. Detta har vi tagit hänsyn till i 

vår uppsats.  

 

Vi har även tagit hänsyn till beroendekritik som handlar om i vilken mån källan är beroende av 

någon annan part (Eriksson, 2018, s. 148). Premiär-, sekundär- och tertiärkällor är något som ofta 

diskuteras i beroendegranskningar (Eriksson, 2018, s.148). Vi har i den mån vi kunnat använt oss 

av premiärkällor genom att aktivt söka efter detta om vi funnit att en källa refererat sin 

information till någon annan. 
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Att vi i inledningen använder Fastighetsmäklarinspektionens statistik är för att vi ville ha svensk 

statistik för mäklarbranschen och den fanns endast att tillgå hos Fastighetsmäklarinspektionen. 

All annan mäklarstatistik vi fann inom området var från USA vilket vi upplever skulle ha sänkt 

studiens validitet då det är den svenska marknaden som vi undersöker. I den teoretiska 

referensramen förekommer även tre källor; Ekonomifokus, Mäklarsamfundet samt RL som inte 

är vetenskapliga artiklar men som vi anser behövdes för att förklara hur den svenska marknaden 

och fastighetsmäklarbranschen ser ut samt för att konvertera en valutakurs från 1980-talet. Om vi 

inte hade använt den tredje källan hade valutan ändrats till dagens valuta vilket hade förvrängt 

värdet eftersom kurserna ser annorlunda ut idag jämfört med 1980-talet.  

 

De allra flesta vetenskapliga artiklarna som vi använt oss utav i vår studie har blivit citerade i 

annan forskning, vilket styrker trovärdigheten för källan.  

 

3.17. Metodkritik 

Då vi utformade en webbaserad enkätundersökning gick vi miste om respondenterna utan 

tillgång till internet, vi anser dock inte detta vara ett problem i vår studie då majoriteten av 

människorna i Sverige idag har tillgång till detta.  

 

Vid analysering av resultatet upptäckte vi att vi hade kodat vilket kön respondenten själv 

identifierade sig med samt vilket kön respondneten uppfattade mäklaren ha med olika kodningar. 

Där det egna könet blev 1=Kvinna och 2=Man medan mäklarens kön kodades 1=Man och 

2=Kvinna. Detta blev dock inte ett problem i faktoranalysen då vi inte valde att ta hänsyn till 

kön.  

  

Vi upptäckte dessutom att vi inte hade med svarsalternativet “10 år i yrket” i frågan angående 

hur länge respondetnten anser den ideala mäklaren har arbetat, utan att det istället blev ett glapp 

mellan “5 år” och “över 20 år”. Om vi hade haft med detta alternativ hade vårt resultat kunnat 

sett annorlunda ut, dock skiljer det inte speciellt mycket mellan 5 år och 10 år och det är inte 

troligt att detta skulle ha påverkat vårt resultat på ett markant sätt. Därför anser vi att vårt resultat 

ändå är trovärdigt.  
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Vi anser även att resultatet hade gått att generalisera mer om det hade gjorts ett representativt 

urval istället för ett bekvämlighetsurval. Ett representativt urval är en miniatyr av populationen 

(Bryman & Bell, 2017, s.192). Vi anser även att två av Facebook-grupperna vi valde att dela 

enkäten i inte var representativa för hela befolkningen då majoriteten av dess medlemmarna var 

kvinnor, vilket även innebär att majoriteten av våra respondenter var kvinnor.  

 

3.18. Sammanfattning för utformandet av studien 

Studien inleddes med att hitta ett forskningsgap vilket vi gjorde genom att läsa vetenskapliga 

artiklar, därefter sökte vi efter lämplig och användbar teori i flertalet vetenskapliga artiklar. 

Utifrån teorin utformade vi 62 stycken enkätfrågor som vi skickade ut på Facebook, och därmed 

gjorde ett bekvämlighetsurval. Svaren kodades sedan om och fördes över till analys- och 

statistikprogrammet Jamovi där en deskriptiv analys och en exploratorisk faktoranalys utfördes. 

Resultaten diskuterades sedan utifrån dem modeller och statistik som vi fick fram i Jamovi. 

Slutligen formulerades den sammanfattande slutsatsen, uppsatsens bidrag samt förslag till vidare 

forskning. 

 

  
Modell 2: modell för utformandet av studie  
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4. Resultat och diskussion 
Totalt fick vi in 107 svar, dock fick vi ett bortfall på två personer (1,87%) som inte ville ange sitt 

kön. Av dem 105 svaren vi fick in var 81 kvinnor (77,1%) samt 24 män (22,9%). Att 

könsfördelningen är ojämn kan beror på att vi gjorde ett bekvämlighetsurval och skickade ut 

enkäten på Facebook, och då vi båda författare är kvinnor kan det vara en anledning till att flest 

kvinnor besvarade enkäten.   

 

Under dem demografiska frågorna ställde vi frågan om respondenten anlitat en fastighetsmäklare 

vid försäljning av en bostad, och vi författare i samtycke med handledare, ansåg att det var mest 

lämpat att börja med att analysera dem svar där det funnits en relation till en mäklare tidigare. 

Följande data som presenteras här nedan är de respondenter som har anlitat en mäklare. De som 

inte har anlitat presenteras i undersökningens senare del.   
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4.1 Respondenter som har anlitat en fastighetsmäklare 
Nedan finns den exploratoriska faktoranalysen som beskriver dem olika faktorer som påverkar 

respondenter, som tidigare har sålt en bostad via en mäklare, vid deras val av fastighetsmäklare.  

 
Tabell 2: exploratorisk faktoranalys för respondenter som har anlitat en fastighetsmäklare 
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4.1.1. Faktor 1, liten yrkeserfarenhet 

Den första faktorn visar att respondenterna i första hand ser till hur länge mäklaren arbetat. Här 

ligger fokus på en och sex månaders yrkeserfarenhet vad gäller alla olika åldrar samt frågorna om 

huruvida den ideala mäklaren, enligt respondenterna, arbetat i en och sex månader. Värdena för 

den första faktorn indikerar att kunder inte vill anlita en mäklare som arbetet i en eller sex 

månader då samtliga värden ligger mellan 0,00 (håller inte alls med) och 4,00 (varken eller) i den 

deskriptiva statistiken.  

 

Dessa resultat stämmer överens med teorin då statistik visar att 86 % av alla nyregistrerade 

mäklare i USA slutar inom ett år (Anderson et al., 2012, s. 84) samt att 25 % av alla 

nyexaminerade mäklare i Sverige slutar inom ett år och att 50 % slutar inom två år 

(Ekonomifokus, 2018). Franke och Park (2006, s.695) menar att erfarna försäljare har större 

möjlighet att identifiera olika sätt för att tillfredsställa kundernas behov vilket också kan vara en 

anledning till resultatet i faktor ett. Resultatet bekräftas också av Anderson et al. (2012, s. 83), 

Alfred (2015, s.69), Crellin et al. (1988, s.76) och Follain et al. (1987, s. 81) som alla menar att 

mäklarens yrkeserfarenhet är en viktig faktor för mäklarens framgång och därför är det logiskt att 

våra resultat indikerar att kunder inte vill anlita mäklare som endast arbetat i en och sex månader.  

 

 
Diagram 5: deskriptiv statistik för faktor 1 (kunder som har sålt) 

 

I faktor ett finner vi även resultaten för om kunden anser att den ideala fastighetsmäklaren arbetat 

i en månad, sex månader och fem år oavsett mäklarens ålder. Mäklaren som arbetat i en månad 

fick värdet 2,28 vilket innebär att kunder inte anser att detta är den ideala yrkeserfarenheten. 

Mäklaren som arbetat sex månader fick värdet 3,13 vilket innebär att han eller hon lägger sig 

något högre på skalan, men att kunder fortfarande inte helt håller med om att detta är den ideala 

yrkeserfarenheten för mäklaren. Mäklaren som arbetat i fem år får ett värde på 5,61 vilket 

innebär att kunder anser att detta till viss del är den ideala yrkeserfarenheten. Anderson et al. 

(2012, s. 83), Alfred (2015, s. 69), Crellin et al. (1988, s. 76) och Follain et al. (1987, s. 81) 
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menar alla att mäklarens yrkeserfarenhet är en viktig faktor för hans eller hennes framgång vilket 

bekräftas av vår studie då den visar att kunder föredrar mäklare med högre yrkeserfarenhet. 

 

 
Diagram 6: deskriptiv statistik för faktor 1, ideal yrkeserfarenhet (kunder som har sålt) 

 

4.1.2. Faktor 2, stor yrkeserfarenhet 

I faktor två finner vi åldrarna 24, 28, 35, 51 och 59 år där samtliga mäklare har mer än sex 

månaders erfarenhet samt frågorna om hur stor yrkeserfarenhet respondenterna tror att mäklaren 

under 30, mäklaren mellan 30–45 och mäklaren över 45 år har. Även frågan om vad 

respondenterna tror att mäklaren över 45 tjänar i årsinkomst återfinns i faktor två. I resultaten för 

hur troligt det är att respondenterna skulle anlita en mäklare, oavsett ålder, med ett års erfarenhet 

eller mer, visade alla värden mellan 4,83 och 6,27 (4,0 = varken eller, och 7,0 = mycket troligt). 

Dessa värden indikerar att det är troligt att en kund anlitar en mäklare som har ett års erfarenhet 

eller mer. Det finns dock skillnader i trolighetsnivå beroende på mäklarens ålder och år i yrket. 

Enligt våra resultat hamnar en 35-årig mäklare med ett års yrkeserfarenhet på 4.83 vilket innebär 

att det är troligt till viss del att en kund väljer att anlita han eller hon. Det högsta värdet, på 6,27, 

hamnar på den 28-åriga mäklaren som har fem års yrkeserfarenhet, vilket innebär att det är 

betydligt mer troligt att kunden väljer att anlita denna mäklare.  

 

Enligt teorin har erfarna säljare större möjlighet att identifiera olika sätt för att tillfredsställa 

kunders behov (Franke & Park, 2006, s. 695) och att erfarna mäklare har betydligt högre inkomst 

än dem med låg erfarenhet, vilket innebär att de får in fler förmedlingsuppdrag (Crellin et al., 

1988, s. 75).  Glower och Hendershott (1988, s. 66), Sirmans och Swicegood (2000, s. 202) och 

Jud och Winkler (1998, s. 290) menar också att antal år i branschen är kopplat till större 

yrkeserfarenhet. Detta bekräftas i vår undersökning då samtliga värden indikerar att det är troligt 

i någon mån att en kund skulle anlita samtliga mäklare, speciellt om mäklaren har fem års 

erfarenhet eller mer.  
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Modellen nedan visar skillnaden i hur våra respondenter rankat betydelsen av mäklarens ålder 

och yrkeserfarenhet. Modellen visar tydligt att det är yrkeserfarenheten som kunden anser vara 

viktig i betydligt större utsträckning än mäklarens ålder.   

 

 
Modell 3: ålder vs. yrkeserfarenhet (kunder som har sålt) 

 

Överraskande är dock att de mäklare som har 10 och 20 års erfarenhet inte placerar sig allra 

högst, trots att de har mest erfarenhet, utan att förstaplatsen istället tilldelas den 28-åriga 

mäklaren med fem års erfarenhet. Detta kan bero på att 73,8 % av dem respondenter som 

besvarat vår enkät tillhör åldersgruppen 20–29 år och att dessa respondenter föredrar en mäklare 

som har en liknande ålder som dem själva. Detta är förenligt med likhets/attraktions-hypotesen 

som innebär att människor dras till personer som liknar dem själva (Kang & Hillery, 1998, s. 44).  

 

 
Diagram 7: deskriptiv statistik för faktor 2 (kunder som har sålt) 

 

På frågan där respondenterna skulle besvara hur stor yrkeserfarenhet de ansåg att mäklaren under 

30, mellan 30–45 och över 45 år hade visade resultatet, som väntat, att kunder anser att 

yrkeserfarenhet är något som ökar med ålder. Mäklaren under 30 år fick ett resultat på 3,79 vilket 

innebär att kunder inte helt anser att han eller hon har en stor yrkeserfarenhet. Mäklaren mellan 

30–45 år fick resultatet 4, 92 och mäklaren över 45 år fick resultatet 5,09, vilket innebär att 

kunder anser att dessa mäklare till viss del har en stor yrkeserfarenhet. Dessa resultat stämmer 
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även väl överens med teorin som säger att högre ålder är förknippat med större erfarenhet (Lee et 

al., 2017, s. 689).  

 
Diagram 8: deskriptiv för faktor 2, lön (kunder som har sålt) 

 

4.1.3. Faktor 3, äldre fastighetsmäklare 

I faktor tre finner vi dem äldre mäklarna med åldrarna 51 och 59 år med varierande 

yrkeserfarenhet. Vad gäller den 51-åriga mäklaren visar den deskriptiva statistiken att troligheten 

för att kunden skulle anlita mäklaren ökar med yrkeserfarenheten då en månads erfarenhet gav ett 

värde på 2,61 och tio års erfarenhet gav ett värde på 5,72 (2=inte troligt, 5= troligt till viss del). 

Även troligheten för att kunden skulle anlita den 59-åriga mäklaren ökar med yrkeserfarenheten 

då en månads erfarenhet gav ett värde på 2,72 och tio års erfarenhet gav ett värde på 5,82.  För 

båda mäklarna gäller att det inte är speciellt troligt att kunden skulle anlita mäklaren som har en 

månads till ett års erfarenhet, men att det är troligt i någon mån att de skulle ha anlitat mäklaren 

med fem års erfarenhet eller mer.  

 

Teorin säger att äldre såväl som yngre kunder föredrar äldre säljare då dessa besitter större 

kunskap och har en bättre förmåga att hjälpa kunden (Kang & Hillery, 1998, s. 50), men när detta 

sätts i relation till yrkeserfarenhet visar våra resultat att åldern på mäklaren inte spelar lika stor 

roll som erfarenheten. Detta eftersom att troligheten för att kunden skulle anlita mäklaren är 

beroende av yrkeserfarenheten och till synes oviktig vad gäller den höga åldern. Vi ser ingen 

större skillnad mellan dem två olika åldrarna, med en åldersskillnad på 8 år, som denna faktor tar 

upp.  

 

 
Diagram 9: deskriptiv statistik för faktor 3 (kunder som har sålt) 
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4.1.4. Faktor 4 - mäklarens lön 

Faktor fyra tar upp lönen för mäklaren i dem tre olika åldersgrupperna under 30 år, mellan 30–45 

år och över 45 år. Resultaten i denna faktor visar att kunden är av uppfattningen att mäklarens 

lön stiger i förhållande med åldern, då mäklaren under 30 fick ett värde på 2,72, mäklaren mellan 

30–45 fick ett värde på 3,36 och mäklaren över 45 fick ett värde på 3,55. Dessa värden översätts 

till att kunder tror att mäklare under 30 år har en årsinkomst på mellan 150 000 - 300 000 kr och 

att mäklaren mellan 30 - 45 år och mäklaren över 45 år har en årsinkomst på mellan 300 000 - 

500 000 kr, men att mäklaren över 45 år ligger något högre i lön än mäklaren mellan 30 - 45 år.  

 

Som fastighetsmäklare påverkas lönen av antal arbetstimmar och år av yrkeserfarenhet, men inte 

av mäklarens ålder enligt Follain et al. (1987, s. 76) och Jackofsky (1990, s. 272). Anledningen 

till resultatet i vår studie beror troligtvis på att respondenterna förutsätter att mäklarens högre 

ålder innebär att han eller hon även har en större yrkeserfarenhet, trots att ingen information 

kring mäklarens erfarenhet framgår av frågan, detta eftersom att högre ålder är förknippat med 

större erfarenhet och bättre säljprestationer (Lee at al., 2017, s. 689). Detta behöver ju dock inte 

vara fallet eftersom att ålder i verkligheten inte är kopplat till yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenheten 

bestäms av antal år i yrket och ökar dessutom som allra mest under dem första åren i yrket 

(Follain et al., 1987, s. 78), men är inte relaterat till åldern på den yrkesverksamma. Personer i 

olika åldrar kan inleda en karriär som fastighetsmäklare och därför kan en 51-årig mäklare ha 

mindre yrkeserfarenhet än en 28-årig mäklare om han eller hon inlett sin karriär vid ett senare 

tillfälle. Enligt den verkliga statistiken över vad svenska fastighetsmäklare har i årsinkomst är det 

åldersgruppen 31–40 år som tjänar allra mest där 88 % har mer än 300 000 kr i årsinkomst. 

Enligt vår åldersuppdelning faller dessa mäklare i gruppen mitt emellan yngre och äldre 

fastighetsmäklare.  

 

 
Diagram 10: deskriptiv statistik för faktor 4 (kunder som har sålt) 
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Diagram 1: Verklig statistik för svenska fastighetsmäklare. 

Källa: Mäklarsamfundets medlemsundersökning 2018. 

 

Modellerna nedan visar ett intresseväckande resultat angående kundens uppfattning om 

mäklarens lön och arbetade timmar. Som tidigare nämnt tror kunder att mäklarens lön är något 

som ökar med åldern och att den äldsta åldersgruppen på mäklare över 45 år är de som tjänar 

allra mest, vilket vi tydligt kan utläsa av den övre modellen nedan. Dock stämmer denna 

uppfattning inte överens med kundens uppfattning om hur mycket fastighetsmäklarna arbetar då 

detta resultat visar att kunden är av uppfattningen att mäklarens nedlagda arbetstid är något som 

istället minskar med åldern, vilket demonstreras av den nedre modellen. Denna uppfattning 

stämmer inte överens med teorin då fastighetsmäklarens inkomst är beroende av antal arbetade 

timmar och inte av åldern (Follain et al.,1987, s. 76; Jackofsky, 1990, s. 272). Våra resultat tyder 

alltså på att kunder har en inkorrekt bild över hur mäklarens inkomst hänger ihop med hans eller 

hennes nedlagda arbetstid. Förmodligen beror det på att människor generellt sett inte är speciellt 

insatta i hur den svenska mäklarens lönesystem fungerar, där de allra flesta går på 100 % 

provision vilket innebär att lönen är beroende av antal förmedlingsuppdrag och därmed av antal 

arbetade timmar.  
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Över, Modell 4: kundens uppfattning om hur mycket fastighetsmäklaren tjänar  

(kunder som har sålt) 

Under, Modell 5: kundens uppfattning om hur mycket fastighetsmäklaren arbetar  

(kunder som har sålt) 

 

4.1.5. Faktor 5 - den ideala mäklaren 

I den femte faktorn ser vi hur kunder värderar den ideala mäklaren baserat på ålder och 

yrkeserfarenhet. Mäklaren under 30 år fick ett värde på 3,69, mäklaren mellan 30–45 år fick 

värdet 4,76 och mäklaren över 45 år fick 4,24. Detta innebär att den mest ideala mäklaren anses 

vara mäklaren som är mellan 30–45 år. Detta stämmer även överens med resultatet för frågan om 

hur stor yrkeserfarenhet respondenterna tror att mäklaren mellan 30–45 år har, som gav värdet 

4,92. Detta värde innebär att kunderna antar att mäklaren mellan 30–45 år har en förhållandevis 

stor yrkeserfarenhet.  

 

 
Modell 6: ålder på den mest ideala fastighetsmäklaren (kunder som har sålt) 
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Dessa resultat kan bero på att äldre åldersgrupper som är yrkesverksamma har visat sig vara 

betydligt mindre fokuserade på karriär och prestationer än de yngre åldersgrupperna som i 

mycket högre grad fokuserar på karriär (Wong et al., 2008, s. 886). Enligt Wong et al. (2008, s. 

886) prioriterar inte de äldre åldersgrupperna karriär på samma sätt som de yngre eftersom att de 

yngre befinner sig i början av sina karriärer och därför har ett större driv och en större 

motivation. I vår studie ansågs dock åldersgruppen mitt emellan dem yngre och äldre mäklarna 

vara den åldersgrupp som den ideala mäklaren tillhörde. En anledning till detta skulle kunna vara 

den yngre åldersgruppens driv och motivation i stor grad fortfarande finns kvar samtidigt som att 

mäklaren i denna åldersgrupp hunnit arbeta sig fram till en stor yrkeserfarenhet, vilket är två 

faktorer som kunden tydligt känner av och värdesätter högt.  

 

Respondenterna fick även ranka den ideala mäklaren baserat på antal år i yrket och där visade 

resultatet att mäklaren som arbetat i fem år ansågs vara den mest ideala. Värdet på 5,61 var högre 

än samtliga andra alternativ, inklusive alternativet där mäklaren arbetat i över 20 år, vilket 

överraskade oss något. En tänkbar anledning till detta kan även här vara att kunden förutsätter att 

en person som är äldre har mer yrkeserfarenhet och därmed också motsatsen, att en person med 

stor yrkeserfarenhet är äldre. En mäklare som arbetat över 20 år i yrket tillhör med största 

sannolikhet åldersgruppen över 45 år och som vi tidigare nämnt har äldre åldersgrupper visat sig 

vara mindre fokuserade på karriär och prestation, vilket är något som kunden troligtvis kan känna 

av. Dessutom kan det vara så att våra respondenter (där 73,8 % tillhör den yngre åldersgruppen) 

föredrar att anlita mäklare som har liknande ålder som dem själva i enlighet med 

likhets/attraktions-hypotesen (Kang & Hillery, 1998, s. 44) och som därför också har en lägre 

yrkeserfarenhet då det helt enkelt inte är möjligt att dessa mäklare har en yrkeserfarenhet på mer 

än 20 år. 

Modell 7: Ideala yrkeserfarenheten för fastighetsmäklare (kunder som har sålt) 
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Diagram 11: deskriptiv statistik för faktor 5 (kunder som har sålt) 

 

4.1.6. Faktor 6, mäklarens ålder kopplat till ideal yrkeserfarenhet 

I faktor sex kopplas mäklarens ålder och erfarenhet ihop med kundens uppfattning om mäklarens 

ideala yrkeserfarenhet. Det högsta värdet var 5,58 och tillhörde den 51-åriga mäklaren med 20 

års erfarenhet vilket innebär att det är denna mäklare som kunden troligast skulle anlita. Detta 

stämmer överens med resultatet för vilken yrkeserfarenhet som kunden anser är mest ideal, vilket 

i denna faktor är mer än 20 år. Denna faktor stämmer väl överens med teorin som säger att högre 

ålder är förknippat med större erfarenhet, bättre förmåga att arbeta med kunder samt bättre 

prestationer (Lee et al., 2017, s. 689).  

 

 
Diagram 12: deskriptiv statistik för faktor 6, ideal yrkeserfarenhet (kunder som har sålt) 

 

 
Diagram 13: deskriptiv statistik för faktor 6 (kunder som har sålt) 
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4.2 Respondenter som inte har anlitat en fastighetsmäklare 
Nedan finns den exploratoriska faktoranalysen som beskriver de olika faktorer som påverkar 

respondenter, som aldrig tidigare sålt en bostad via en mäklare, vid deras val av 

fastighetsmäklare.  

 
Tabell 3: exploratorisk faktoranalys för respondenter som ej anlitat en fastighetsmäklare 
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4.2.1. Faktor 1, liten yrkeserfarenhet 

Precis som under 4.1.1. där kunder som har sålt en bostad via en mäklare tar hänsyn till 

fastighetsmäklarens yrkeserfarenhet, visar resultaten i denna faktor att kunder som aldrig sålt en 

bostad via en mäklare, helst inte anlitar en mäklare med liten yrkeserfarenhet. Detta eftersom att 

samtliga värden ligger under 4,00 (varken eller), förutom den 28-åriga mäklaren med sex 

månaders erfarenhet som fick ett värde på 4,7 vilket innebär att kunder som tidigare aldrig sålt en 

bostad via en mäklare är likgiltiga, men fortfarande inte positiva, inför att anlita en mäklare med 

sex månaders erfarenhet om han eller hon är 28 år gammal. Värdena under 4,00 indikerar att 

kunderna inte är intresserade av att anställa mäklare med en eller sex månaders erfarenhet oavsett 

ålder. Intressant är dock att de mäklare med åldern 51 år och 59 år som endast arbetat i en månad 

är de som får allra lägst resultat, vilket innebär att yngre mäklare med liten erfarenhet har något 

större chans att anlitas av kunder som ska sälja sin första bostad, även om oddsen fortfarande är 

låga. 

 

 
Modell 8: ålder vs. yrkeserfarenhet (kunder som aldrig sålt) 

 

Anledningen till dessa resultat är förmodligen, precis som i 4.1.1., att mäklarens yrkeserfarenhet 

spelar stor roll för hans eller hennes framgång (Anderson et al.,2012, s. 83), (Alfred, 2015, s.69), 

(Crellin et al., 1988, s.76), (Follain et al., 1987, s. 81) vilket beror på att kunder helst anlitar 

mäklare med stor yrkeserfarenhet.  

 
Diagram 14: deskriptiv statistik för faktor 1 (kunder som aldrig sålt) 
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Den deskriptiva statistiken över när kunder som aldrig sålt en bostad via en mäklare anser att 

mäklaren har den ideala åldern visar högst värde på ett och fem år, 4,61 respektive 5,61. Detta 

innebär att det är mäklaren med fem års erfarenhet som anses vara mest ideal. Detta 

överensstämmer även med resultatet från 4.1.5. där kunder som tidigare har sålt en bostad via en 

mäklare fick ranka den ideala yrkeserfarenheten.   

 

 
Diagram 15: deskriptiv statistik för faktor 1, ideal arbetstid (kunder som aldrig sålt) 

 

4.2.2. Faktor 2, yngre fastighetsmäklare med liten yrkeserfarenhet 

I faktor två finner vi dem två yngre mäklarna, 24 och 28 år gamla, samt den 35-åriga mäklaren 

med samma yrkeserfarenhet, sex månaders respektive ett års erfarenhet. Våra resultat visar att 

kunder som aldrig tidigare sålt en bostad via en mäklare, när mäklaren har liten yrkeserfarenhet, 

föredrar den yngre mäklaren, där den 28-åriga mäklaren lägger sig högst med det högsta värdet 

på 5,38 vid ett års erfarenhet (5,0 = troligt till viss del, 6,0 = troligt). Därefter kommer den 24-

åriga mäklaren och sist i denna faktor hamnar den 35-åriga mäklaren som tillhör åldersgruppen 

mitt emellan yngre och äldre. Dessa resultat strider mot teorin då Kang och Hillery (1998, s. 50) 

menar att kunder, äldre såväl som yngre, föredrar äldre säljare. En möjlig förklaring är dock att 

likhet/attraktions-hypotesen, som Kang och Hillery (1998, s. 44) också beskriver, i detta fall 

stämmer och att våra respondenter föredrar mäklare som är i samma ålder som dem själva (73,8 

% av våra respondenter tillhör åldersgruppen 20–29 år). 

 

 
Diagram 16: deskriptiv statistik för faktor 2 (kunder som aldrig sålt) 
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4.2.3. Faktor 3, äldre fastighetsmäklare med stor yrkeserfarenhet 

Den tredje faktorn innehåller resultaten kring hur kunder som aldrig tidigare sålt en bostad 

värdesätter stor yrkeserfarenhet i förhållande till mäklarens ålder. Resultaten visar att kunden 

helst skulle anlita den 35-åriga mäklaren om han eller hon hade tio års erfarenhet då denna fick 

värdet 6,11. Vad gäller den 51-åriga mäklaren skulle kunden helst anlita denna mäklaren om 

även han eller hon hade tio års erfarenhet då denna fick värdet 5,84. Den 51-åriga mäklaren med 

20 års erfarenhet fick värdet 5,78. Detta innebär att kunden hellre anlitar mäklaren med mindre 

erfarenhet, vilket är överraskande även om skillnaden är marginell. Vad gäller den 59-åriga 

mäklaren föll det högsta värdet dock på den 20 år långa erfarenheten med ett värde på 5,48, men 

detta värde är fortfarande lägre än den 51-åriga mäklaren med 20 års erfarenhet då han eller hon 

hade 5,78. Det högsta värdet tillföll den 35-åriga mäklaren med tio års erfarenhet och detta tyder 

på att trots mäklarens stora erfarenhet så föredrar kunden en mäklare som inte tillhör den äldsta 

åldersgruppen, men som fortfarande har stor erfarenhet.  

 

Detta skulle kunna bero på att de äldre åldersgrupperna inte längre är lika fokuserade på karriär 

och prestation (Wong et al., 2008, s. 886) och att våra respondenter tänker i dessa banor.  Även 

Follain et al. (1987, s. 73) menar att de äldre mäklarnas effektivitet minskar vilket också 

bekräftar våra resultat.   

 

 
Diagram 17: deskriptiv statistik för faktor 3 (kunder som aldrig sålt) 

 

4.2.4. Faktor 4, äldre fastighetsmäklare  

Under faktor fyra tyder resultaten på att kunder som aldrig tidigare sålt en bostad föredrar 

mäklare som inte tillhör den äldre åldersgruppen när mäklaren har liten yrkeserfarenhet. Detta 

stämmer överens med resultaten i faktor tre. När vi jämför den 35-åriga, 51-åriga och 59-åriga 

mäklaren med ett års erfarenhet får den 35-åriga högst resultat på 4,8 vilket indikerar att kunden 
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skulle kunna anlita denna mäklare. De övriga två mäklarna får resultatet 3,99 respektive 3,63 

vilket innebär att det inte är speciellt troligt att kunden skulle välja att anlita dessa mäklare. När 

de två äldre mäklarnas erfarenhet ökar till fem år, ökar också troligheten för att kunden skulle 

välja att anlita dem, där den 51-åriga mäklaren får högst resultat på 5,26.  

 

Detta tyder på att yrkeserfarenheten spelar större roll än ålder vilket stöds av Anderson et al. 

(2012, s. 83), Alfred (2015, s. 69), Crellin et al. (1988, s. 76) och Follain et al. (1987, s. 81) som 

alla menar att mäklarens yrkeserfarenhet är en viktig faktor för mäklarens framgång. Dock tycks 

ändå mäklarens stigande ålder ha en negativ effekt på troligheten för att de ska anlitas vilket till 

viss del stöds av Follain et al. (1987, s. 73) som menar att mäklarens stigande ålder kan ha en 

negativ inverkan på dennes inkomst då mäklarens effektivitet minskar. I praktiken innebär detta 

att den äldre mäklarens lön minskar för att den inte längre jobbar lika mycket och alltså inte har 

lika många förmedlingsuppdrag. Kanske beror detta på att kunder inte är lika benägna att anlita 

äldre mäklare, särskilt i dem fall som de inte har speciellt stor yrkeserfarenhet.  

 

 
Diagram 18: deskriptiv statistik för faktor 4 (kunder som aldrig sålt) 

 

4.2.5. Faktor 5, mäklarens yrkeserfarenhet kopplat till ålder 

I faktor fem finner vi frågan där respondenterna skulle besvara i vilken mån följande mäklare 

hade stor erfarenhet: mäklaren under 30 år, mäklaren mellan 30–45 år och mäklaren över 45 år. 

Som väntat anser kunder som aldrig tidigare sålt en bostad att yrkeserfarenhet är något som ökar 

med åldern och åldersgruppen mäklare över 45 år fick således högst resultat på 5,61.  
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Modell 9: kundens uppfattning om mäklarens yrkeserfarenhet (kunder som aldrig sålt) 

 

Samtliga åldersgrupper fick dock resultat på över 4,00 vilket indikerar att kunderna anser att alla 

dessa mäklare i någon mån har stor yrkeserfarenhet. Detta resultat stämmer även överens med 

resultatet i 4.1.2. där respondenter som tidigare har sålt en bostad via mäklare fick besvara 

samma fråga. Dock med skillnaden att kunder som tidigare har sålt en bostad inte anser att 

mäklare under 30 år i någon mån har stor yrkeserfarenhet då dessa fick ett resultat på under 4,00. 

En trolig anledning till denna skillnad är helt enkelt att de kunder som tidigare har sålt en bostad 

via en mäklare har reflekterat mer kring yrkeserfarenhetens betydelse för mäklarens prestationer. 

Därför anser de kanske att yrkeserfarenheten bör vara längre och därför inte kan innehas av 

mäklare i den yngre åldersgruppen för att dessa inte hunnit bygga upp en större yrkeserfarenhet 

ännu.  

 

I denna faktor ingår även frågan där respondenterna skulle ranka den mest ideala mäklaren 

baserat på hans eller hennes ålder. Här får mäklaren som tillhör åldersgruppen 30–45 år högst 

resultat på 4,72. Detta stämmer överens med resultatet i 4.1.5. där kunder som tidigare har anlitat 

en fastighetsmäklare också anser att den ideala mäklaren tillhör denna åldersgrupp. Precis som i 

4.1.5. beror detta förmodligen på att kunden anser att denna “mellangrupp” fortfarande är drivna 

och motiverade i sin yrkesroll samtidigt som de hunnit bygga upp en större yrkeserfarenhet. 

Detta stämmer överens med teorin då Wong et al. (2008, s. 886) menar att den äldre 

åldersgruppen inte har samma driv och motivation som den yngre åldersgruppen.  
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Modell 10: den ideala mäklaren (kunder som aldrig sålt) 

 

 
Diagram 19: deskriptiv statistik för faktor 5 (kunder som aldrig sålt) 

 

4.2.6. Faktor 6, den ideala mäklaren kopplat till ålder 

Som nämnts i faktor fem så anser kunder som aldrig sålt en bostad via mäklare att den mest 

ideala mäklaren tillhör åldersgruppen 30–45 år, detta stämmer även överens med hur dessa 

kunder bedömer hur troligt det är att de skulle anlita en viss mäklare beroende på hans eller 

hennes ålder och erfarenhet. I faktor sex tas den 28-åriga mäklaren med ett års erfarenhet, den 

35-åriga mäklaren med fem års erfarenhet och den 59-åriga mäklaren med 20 års erfarenhet upp. 

Högst resultat får den 35-åriga mäklaren med fem års erfarenhet med ett värde på 5,94. 

Anledningen bakom detta resultat är förmodligen samma som i faktor fem, att kunden värdesätter 

mäklaren med en ålder mellan den yngre och äldre åldersgruppen högst för att denna mäklare är 

driven och motiverad samtidigt som han eller hon har hunnit bygga upp en större 

yrkeserfarenhet.  
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Över, Diagram 20: deskriptiv statistik för faktor 6 (kunder som aldrig sålt) 

Under, Diagram 21: deskriptiv statistik för faktor 6 (kunder som aldrig sålt) 
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5. Slutsats 

5.1 Sammanfattande slutsats 
Denna studie förklarar hur kundens val av fastighetsmäklare påverkas av mäklarens ålder och 

yrkeserfarenhet. Studien har kommit fram till att det är fastighetsmäklarens yrkeserfarenhet som 

har störst påverkan på kundens val och att mäklarens ålder inte alls i samma utsträckning 

påverkar detta val. Våra resultat har visat att kunder, varken de som tidigare har sålt en bostad via 

en mäklare eller de som aldrig har sålt en bostad via en mäklare, inte är benägna att anlita de 

fastighetsmäklare som har liten yrkeserfarenhet. Med liten yrkeserfarenhet menas erfarenhet på 

ett år eller mindre. Troligheten för att kunden skulle anlita en viss mäklare ökar i relation till 

yrkeserfarenheten.  

 

När yrkeserfarenhet sätts i relation till ålder blir resultaten dock annorlunda. Kunder är nämligen 

av uppfattningen att fastighetsmäklarens yrkeserfarenhet ökar med åldern, men kunder är inte 

speciellt benägna att anlita fastighetsmäklare som tillhör den äldre åldersgruppen. Detta kan bero 

på att äldre mäklare inte längre är lika fokuserade på karriär och prestation vilket kunden känner 

av. Det kan också bero på 73,8% av våra respondenter tillhör den yngre åldersgruppen, vilket 

enligt attraktion/likhets-hypotesen innebär att dessa personer föredrar mäklare som är i liknande 

ålder som dem själva. Våra resultat visar även att kunder inte heller är speciellt benägna att anlita 

yngre fastighetsmäklare då de automatisk har en lägre yrkeserfarenhet. Både kunder som har 

anlitat en mäklare och kunder som aldrig tidigare anlitat en mäklare anser den ideala mäklaren 

tillhör åldersgruppen 30–45 år, alltså mäklaren som befinner sig mitt emellan de yngre och äldre 

åldersgrupperna. Detta beror troligtvis på att dessa mäklare till stor del fortfarande har kvar det 

driv och den motivation som kännetecknar den yngre åldersgruppen samtidigt som de har hunnit 

med att bygga upp en större yrkeserfarenhet, något som kunden tydligt känner av.  

 

I den mån den yngre mäklaren kan ha stor yrkeserfarenhet föredrar kunden dock denna 

fastighetsmäklare. En 28-årig mäklare som har fem års yrkeserfarenhet är den mäklare som 

kunder troligast skulle anlita. Även detta kan bero på att kunder föredrar att anlita mäklare som är 

i samma ålder som dem själva. I verkligheten är det dock svårt att avgöra en annan persons ålder 

enbart på grund av personens yttre attribut, exempelvis via en mäklares profilbild på en hemsida.  
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5.2. Uppsatsens bidrag  
5.2.1. Teoretiskt bidrag  

Vårt teoretiska bidrag består av att våra resultat har visat att det är fastighetsmäklarens 

yrkeserfarenhet som i störst utsträckning påverkar kundens val av mäklare vilket även stöds av 

tidigare forskning gjord av Anderson et al. (2012, s.83), Alfred (2015, s.69), Crellin et al. (1988, 

s.76) samt Follain et al. (1987, s.81), men att mäklarens ålder även till viss del påverkar detta val. 

När ålder och yrkeserfarenhet sätts i relation till varandra föredrar kunder yngre mäklare med stor 

yrkeserfarenhet framför äldre mäklare med stor yrkeserfarenhet, något som motsäger tidigare 

forskning av Lee et al. (2017, s.689) samt Kang och Hillery (1998, s.50). Denna uppsats bidrar 

till ämnet företagsekonomi genom att öka kunskapen kring hur kunder väljer fastighetsmäklare, 

baserat på mäklarens ålder och yrkeserfarenhet. Vår studie har även bidragit med ökad förståelse 

kring hur kunder värdesätter en mäklares ålder och yrkeserfarenhet samt hur dessa två faktorer 

relaterar till varandra.  

 

5.2.2. Praktiskt bidrag 

Vår uppsats praktiska bidrag riktar sig till fastighetsmäklarbranschen och blivande 

fastighetsmäklare. Studiens resultat kan vara användbart för mäklare och blivande mäklare då det 

ger dem en ökad förståelse för hur kunder resonerar när de väljer fastighetsmäklare och hur detta 

kan påverka dem själva med tanke på deras egen ålder och yrkeserfarenhet. Denna information 

kan användas för att på ett så bra sätt som möjligt möta kunden och få han eller hon att känna 

förtroende inför sig själv som mäklare även om vederbörande har åldern eller yrkeserfarenheten 

emot sig. Resultatet från denna studie kan även användas av rekryterare i syfte att hitta den 

optimala fastighetsmäklaren som flest kunder skulle anlita.  

 

5.5. Förslag till vidare forskning  
Vi anser att vidare forskning bör fokusera på att göra ett representativt urval för att kunna 

generalisera resultatet på hela den svenska befolkningen. I vår studie tillhörde 73,8% av 

respondenterna åldersgruppen 20–29 år samt att 77,1% var kvinnor vilken kan ha påverkat vårt 

resultat då Kang och Hillery (1998, s. 44) menar att personer föredrar andra personer som liknar 

dem själva och därför att kunder föredrar mäklare i liknande ålder som dem själva. Det skulle 

även vara intressant att ta del av forskning som baseras på svar från ett större antal respondenter. 
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Vårt resultat baserades på 105 svar och detta anser vi är för lågt för att generalisera för en hel 

befolkning. 

 

Vi föreslår också att vidare forskning kring detta endast bör ta hänsyn till de kunder som tidigare 

anlitat en fastighetsmäklare vid försäljning av en eller flera bostäder, då resultatet från vår studie 

som var mest intressant, kom från just dessa respondenter. Förmodligen beror detta på att dessa 

respondenter har en redan befintlig inblick i mäklarbranschen och en förståelse för vad som är 

viktigt vid en bostadsförsäljning. Detta tror vi hade bidragit med en djupare förståelse för hur 

ålder och yrkeserfarenhet påverkar kundens val av mäklare. 

 

Det vore även intressant att ta del av forskning som undersöker huruvida fastighetsmäklarens kön 

påverkar faktorerna ålder och yrkeserfarenhet och hur de relaterar till varandra. Vi tog i vår 

studie inte speciellt stor hänsyn till mäklarens kön och huruvida det påverkar kundens 

uppfattning om denne kopplat till åldern och yrkeserfarenheten.  

 

Vi anser även att det skulle vara intressant att jämföra om kunder prefererar annorlunda om de 

inte blir upplysta om mäklarens ålder utan istället får bedöma detta själva baserat på exempelvis 

en bild föreställande mäklaren. Detta tror vi kan påverka hur respondenten uppfattar 

fastighetsmäklarens ålder då den endast baserar sitt svar på mäklarens yttre attribut. 
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