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ABSTRACT 
 

Titel: Fastighetsmäklarstudenters förväntningar på fastighetsmäklaryrket 

 

Nivå: Examensarbete för Kandidatexamen i Företagsekonomi 

 

Författare: Jonas Lundberg & Karin Molin 

 

Handledare: Tommy Gerdemark 

 

Datum: 2010 – 05 

 

Syfte: Vår bild av vad fastighetsmäklaryrket innebär och vad det handlar om har ändrats 

ganska mycket sedan vi påbörjade vår utbildning. Med hjälp av denna studie vill vi få en 

bild av studenternas förväntningar och se om dessa stämmer överens med den bild 

mäklarna ger av yrket. Detta för att de som funderar på att studera till fastighetsmäklare 

ska få ett bättre underlag till sitt val av yrke. Vi vill också att branschen ska få en klarare 

bild av vad mäklarstudenternas förväntningar faktiskt är, så att de kan mötas på halva 

vägen och fler som påbörjar sina studier faktiskt fullföljer dem och påbörjar sin karriär 

inom mäklaryrket.  

 

Metod: Under vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer där vi hade personliga 

intervjuer med fastighetsmäklarstudenter och intervjuer via mejl med fastighetsmäklare. 

Vi sammanställde det insamlade materialet för att sedan ta upp det till analys och 

diskussion mot den insamlade teorin som införskaffats genom litteratur och artiklar. 

 

Resultat & slutsats: Det visade sig att de förväntningar mäklarstudenterna har på 

fastighetsmäklaryrket stämmer ganska bra överrens med hur de aktiva fastighetsmäklarna 

beskriver yrket. Det är i hög grad mäklarna som påverkar studenternas förväntningar. Det 

sker i första hand i form av företagspresentationer, Mäklardagen och praktik. Det visade 

sig även att studenterna tyckte att utbildningen är ett bra steg på vägen mot att bli mäklare 

men att den kunde bli bättre. Framförallt önskar många mer säljutbildning. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Att göra en liknande studie fast på dem som blivit 

antagna till fastighetsmäklarutbildningen men ännu inte påbörjat sina studier tror vi 

skulle ge ett annat resultat än det vi har fått fram i denna studie. Det skulle vara intressant 

att se vad det skulle kunna bli för resultat. För att utveckla vår studie skulle man också 

kunna göra samma studie fast på ett större geografiskt område med fler respondenter. 

  

Uppsatsens bidrag: Med denna uppsats hoppas vi att framtida fastighetsmäklarstudenter 

ska få en tydligare bild av hur fastighetsmäklaryrket ser ut så att de inte söker 

utbildningen för att sedan inse att deras förväntningar inte alls stämde överens med 

verkligheten. Men även att branschen ska se vilka förväntningar studenterna har på yrket. 

Vi har också visat att olika företagsekonomiska modeller går att applicera på studier som 

denna. 

 

Nyckelord: Förväntningar, Utbildning, Gap, Yrke, Mäklare, Studenter 
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ABSTRACT  
  

Title: The real estate agent student´s expectations of the real estate agent profession. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Jonas Lundberg & Karin Molin  

 

Supervisor: Tommy Gerdemark 

 

Date: 2010 – 05 

 

Aim: Our picture of what being a real estate agent means and what it is about has 

changed a lot since we started the education. We want to use this study to give a fair 

picture of how the real estate agent profession really looks like so that the expectations of 

those who want to become a real estate agent will be consistent with how the profession 

really looks like. We also want the industry to get a better picture of what the 

expectations of the real estate agent students’ actually are so that they can meet each 

other half way and so people that begin their studies in fact fulfill them and start their 

career as  real estate agents. 

 

Method: In our study, we used qualitative interviews. We had personal interviews with 

real estate agent students and interviews via e-mail with the real estate agents. We 

compiled the collected data so that we then could analyze and discuss it towards the 

collected theory that had been obtained through literature and articles. 

 

Result & Conclusions: It turned out that the expectations the real estate agent students 

have towards the occupation correspond quite well with how the active real estate agents 

describes the occupation. It is the real estate agents that primarily influence the student´s 

expectations when they have company presentations, the real estate day at school (a 

special event) and through practical training. It also appeared that the students thought 

that the education is a great step towards becoming a real estate agent but it could be 

better. Many of the students especially want more sales training. 

 

Suggestions for future research: To do a similar study with the people that applied to 

the real estate agent education but still hasn’t begun their studies. We think that it could 

get a different result than the one we got in this study. It could also be very interesting to 

do the same study as we did but with a wider geographic selection and more respondents. 

 

Contribution of the thesis: With this study, we hope that future real estate agent 

students shall get a better picture of how the real estate agent occupation looks like so 

they do not begin the education and then later on it turns out that their expectations does 

not match the reality. But also so the industry shall see what expectations the students has 

towards the profession. We have also shown that business administration models can be 

applied in studies like this one. 

 

Keywords: Expectations, Education, Gap, Profession, Real estate agent, Students 
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Kapitel 1 – Inledning 

I detta inledande kapitel går vi igenom bakgrunden till det valda ämnet och varför just det 

ämnet blev valt. Vi går också igenom syftet och problemformuleringen. 

1.1 Bakgrund 
 

Vi är två studenter som snart läst klart det tredje året på fastighetsmäklarprogrammet i Gävle. 

Efter tre år av studier för att bli fastighetsmäklare tycker vi nu att vi fått en klarare bild av 

yrket och tillsammans med praktik känner vi att vi har en bra uppfattning om vad mäklaryrket 

innebär. Det skiljer sig ganska mycket från den bild som vi hade innan vi först började på 

Högskolan i Gävle. Vår uppfattning av yrket var då att det var ett ganska simpelt men roligt 

arbete med mycket variation i arbetsuppgifterna. Arbetstiderna tänkte vi skulle vara ungefär 

normala kontorstider mellan 8.00 till 16.00 utan någon större risk för övertid. Det var ett 

välbetalt arbete med stor chans att tjäna mycket pengar på kort tid utan någon större 

ansträngning. Det var helt enkelt drömjobbet. 

 

Under studiernas gång har vi fått veta att yrket är betydligt mer ansträngande än vi först 

trodde. Eftersom mäklare ska träffa så mycket olika människor som har egna arbeten som de 

måste sköta så måste mäklaren anpassa sig efter kundens behov och göra sina kundbesök när 

alla andra inte arbetar alltså ofta kvällar och helger. Att mäklare kan tjäna mycket pengar är 

sant men det är inte sant att alla gör det och det är inte så lätt som många tror. Grandin & 

Petterson har tidigare undersökt mäklares lönesystem och förmåner. I deras exempel på ett 

arvode på 50 000 kr så går endast 7072 kr till mäklaren själv efter skatt. Exemplet visar 

tydligt hur mycket en mäklare måste sälja för att få ihop en bra lön. I beloppet ingår oftast 

också semesterersättningen. Något pensionssparande finns oftast inte från kontorets sida utan 

det måste mäklaren själv se till att ordna.
1
 

 

Simonsson & Tallbom har i sin studie, om varför så många som studerar till mäklare i 

slutändan inte blir mäklare, kommit fram till att de fem främsta anledningarna är: 

 

1. Den stora arbetsbördan kombinerat med arbetstiderna 

2. Lönen. Både strukturen och storleken i förhållande till arbetsinsatsen 

3. Felaktiga förväntningar och inställningar till yrket 

4. Tufft yrke med hård konkurrens 

5. Inga eller få arbeten på orten + Familjesituationen 

 

Förväntningarna har alltså enligt deras studie en stor betydelse för varför så många överger 

mäklaryrket.
2
 Tidigare studier

3
 visar att cirka hälften av alla som börjar studera till 

fastighetsmäklare inte arbetar med det efter studierna utan går vidare till andra yrken.  

 

Det finns tre olika typer av avhopp en blivande mäklare kan göra. Dels finns det studenter 

som inser under studiernas gång att de valt fel utbildning och därför väljer att hoppa av 

                                                
1 S.Grandin & A.Petterson , Fastighetsmäklare - mycket slit och dåliga villkor? 
2 E. Simonsson & M. Tallbom, Fatighetsmäklare- Från livsstil till ett ”riktigt” yrke...  
3 http://rekrytering.svenskfast.se/far-maklarstudenterna-arbete/ (30/5-2010) 

 

http://rekrytering.svenskfast.se/far-maklarstudenterna-arbete/
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utbildningen helt. Andra inser under utbildningens gång att fastighetsmäklaryrket inte är helt 

rätt för dem men att de ändå varit inne på rätt spår och byter då bara inriktning på sin 

utbildning till exempelvis ekonomi eller fastighetsförvaltning. Den tredje möjligheten är att de 

slutför sina två eller tre år på högskolan och börjar arbeta som fastighetsmäklare och märker 

inom de närmaste åren att det inte var ett yrke som passade dem. Anledningen till att det finns 

tre olika skeden då de blivande mäklarna ändrar sin uppfattning kan till stor del vara hur deras 

förväntningar sett ut och när de insett att yrket inte stämt överens med vad de hade tänkt sig.  

 

Att det finns tre olika skeden för avhopp visar att det är ett problem för både högskolorna och 

för branschen. Det är ett stort problem för högskolorna att studenter väljer att sluta studera då 

det ger ett dåligt rykte att många avslutar sina studier för tidigt. Även om de flesta inte slutar 

för att utbildningen på högskolan är dålig så kan det lätt bli en bild av orsaken som 

utomstående kan få. Dessutom får högskolorna bidrag för varje elev och hoppar då många av 

så förlorar högskolan pengar. Därför borde det vara väldigt intressant för högskolorna att ta 

reda på varför studenterna hoppar av utbildningen.  

 

De studenter som bara byter inriktning är inte ett lika stort problem för högskolan då de 

fortfarande behåller samma antal studenter. Då det inte märks utåt att studenterna bytt är det i 

detta exempel mindre risk för att ett dåligt rykte ska uppkomma. Det är inte heller ett så stort 

problem för branschen då det är ganska troligt att de som har bytt inriktning ändå inte hade 

passat som mäklare och inte heller trivts med yrket.  

 

Då är det ett större problem att de redan färdiga och registrerade mäklarna byter yrke. Det ger 

mäklaryrket ett dåligt rykte att många hoppar av och genom att inte möta upp de nya 

mäklarnas förväntningar kan branschen förlora många bra mäklare. Detta är våra egna 

spekulationer om vilka problem som kan följa att studenterna överger mäklaryrket.  

 

Det borde också vara viktigt för fastighetsmäklarbranschen att få en bra bild av vilka 

förväntningar de blivande fastighetsmäklarna har på sitt nya yrke. Enligt Walmsleys
4
 artikel 

kan det vara mycket viktigt för företagen att möta sina anställdas förväntningar på sitt arbete 

och dess villkor. Detta för att det kan komma att bli en väldigt stark konkurrensfördel inom 

anställningsområdet.
5
 Genom att möta upp de förväntningarna framstår mäklarföretagen som 

bättre arbetsgivare och mäklarna känner sig mer trygga med sitt företag. Självklart kan inte 

företagen ge de anställda precis allt de vill ha men genom att lyssna och analysera de villkor 

som de anställda har kan man försöka möta upp en del av dessa, de som är realistiska och 

ekonomiskt möjliga. Genom att anses som en bättre arbetsgivare kommer det att vara lättare 

att anställa de bästa mäklarna till sina kontor. 

1.2 Problemformulering 
 

Vi vill med denna studie se hur blivande mäklares förväntningar på yrket ser ut och hur väl de 

stämmer överens med den verkliga bild som redan färdiga mäklare beskriver? Vi vill också 

titta närmare på vad det är som påverkar studenternas förväntningar?  

 

 

                                                
4 Peter Walmsley Playing the workforce generation game: Meeting the HR challenges of changing workforce 

expectations 
5 Ibid. s.34 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=34A002DA9DBE5342920308903EA0434E?contentType=Article&contentId=1728959
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=34A002DA9DBE5342920308903EA0434E?contentType=Article&contentId=1728959
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1.3 Syfte 
 

Med hjälp av denna studie hoppas vi att de som funderar på att studera till fastighetsmäklare 

ska kunna få en mer rättvis bild av hur yrket verkligen ser ut så deras förväntningar ska 

stämma bättre överens med hur dagens mäklare beskriver arbetet. Vi vill också att branschen 

ska få en klarare bild av studenternas förväntningar så att de kan mötas på halva vägen. 

Därigenom hoppas vi att fler som påbörjar sina studier faktiskt fullföljer dem och påbörjar sin 

karriär inom mäklaryrket. 
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Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel går vi igenom hur vi har genomfört denna studie, hur den är uppbyggd och 

vilka problem vi haft på vägen. 

 

 

2.1 Val av ämne 
 
När vi började med denna kurs gick vi in med tanken att detta nog inte skulle vara så svårt 

utan att vi skulle klara av denna uppgift ganska bra. Vi tyckte vi kom igång ganska bra med 

att snabbt komma på ett intressant ämne som vi båda ansåg skulle kunna ge ett intressant 

resultat. Det är inte det ämne vi skriver om i denna uppsats utan vi var tvungna att efter några 

veckor tänka om då det tidigare ämnet var för svårt att få grepp om och vi insåg att det var 

betydligt svårare än vi först trott att samla in information om ämnet och de kontakter vi 

behövde för att få en intressant empiri inte var intresserade av att samarbeta då de ansåg att de 

hade för mycket att göra. Vi började då läsa tidigare skrivna uppsatser och fick idén till denna 

uppsats av resultat som kommit fram i andra uppsatser. Framförallt fick vi inspirationen från 

Simonsson & Tallboms
6
 uppsats där de studerade varför så många studenter i slutändan inte 

valde att fortsätta som mäklare efter studierna. Som nämnt ovan är studenternas förväntningar 

den tredje viktigaste faktorn. Utifrån det så tyckte vi att det kunde vara intressant att se 

ytterligare vad dessa förväntningar är. Det var det som fick oss att vilja gå in djupare i ämnet.  

 

2.2 Tillvägagångssätt i empiristudien  
 

Det bästa skulle ha varit att intervjua blivande studenter, alltså sådana som sökte till 

utbildningen då de inte har blivit påverkad av yrket och utbildning i samma utsträckning som 

redan studerande personer. Enligt Hedströms
7
 studie så tyckte mer än hälften av de tillfrågade 

studenterna att deras bild av yrket hade förändrats under utbildningen. Men eftersom vi skulle 

färdigställa denna uppsats till början av juni och ansökningarna till Studera skulle lämnas in 

senast den 15 april 2010
8
, så ansåg vi att det var för kort tid att få tag i anmälningslistor från 

Studera och sedan hinna kontakta och genomföra intervjuer med de personer som sökt innan 

vi skulle färdigställa uppsatsen.  

 

Då vi inte ansåg det genomförbart att kontakta de personer som sökt till 

fastighetsmäklarutbildningen hösten 2010 så fick vi inrikta oss på de som faktiskt studerade 

till fastighetsmäklare i dagsläget. För att påverkan från branschen och utbildningen skulle vara 

så liten som möjligt ville vi helst intervjua förstaårseleverna. Vi trodde inte att det skulle vara 

något problem då vi tyckte att vi kände ganska många av dem från nollningar och andra 

sociala event på skolan. Vi valde först att göra ett inspring på en av deras lektioner den 21 

april 2010 då vi hoppades att många skulle vilja vara hjälpsamma och ställa upp för sina 

studiekamrater utan att vi skulle behöva ”jaga” efter dem. Då ingen kom och ställde upp efter 

vårat inspring tog vi till de kontakter vi hade bland förstaårseleverna. Men detta gav inte 

                                                
6 E. Simonsson & M. Tallbom, Fatighetsmäklare- Från livsstil till ett ”riktigt” yrke... 
7
Elin Hedström, Fastighetsmäklarutbildningen-. Uppfyller den dagens behov? s.15 

8 https://www.studera.nu/studera/572.html  (18/5- 2010)  

https://www.studera.nu/studera/572.html
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heller något resultat och vi började mer och mer inse att de av någon anledning inte ville ställa 

upp på våra intervjuer alls. Då det inte var ett alternativ att tvinga oss på dem så var vi 

tvungen att tänka om och lösa problemet så gott vi kunde.  

 

Då ettorna tydligt visat att de inte var intresserade av att hjälpa oss i vår studie så fick vi göra 

ett nytt försök och hoppas att tvåorna var mer intresserad av att hjälpa oss. Då vi hade en 

bättre relation till många av tvåorna hade många av dem redan uttryckt sin vilja att hjälpa oss. 

Att vi inte valde att intervjua dem från början var just att de var andraårselever och därför har, 

som i tidigare nämnda studier visat och som även vår studie kommer att visa, deras 

förväntningar ändrats tack vare sin tid på högskolan. Många har dessutom påbörjat eller helt 

avklarat sin praktik som också påverkar deras förväntningar kraftigt. Därför tror vi nu att vi 

fått ett annat resultat på vår studie än vi hade fått om vi kunnat intervjua förstaårseleverna 

eller ännu bättre, de blivande studenterna. 

 

Vi började med våra intervjuer utan att innan bestämma hur många vi skulle genomföra utan 

att istället intervjua så många som det behövdes tills vi märkte att vi inte fick ut någon ny 

information från de nya intervjuerna. En så kallad mättnad uppstår.
 9

 Att vi valde att intervjua 

studenterna istället för till exempel en enkätstudie var att enligt Kvale och Brinkmann så är 

intervju det mest effektiva om man vill att respondenten ska beskriva sina upplevelser och 

självuppfattning från sitt eget perspektiv.
10

 Det man måste tänka på vid personliga intervjuer 

är att man kontrollerar sina reaktioner på respondentens svar och hela tiden visar sig 

engagerad och intresserad, med både ord och kroppsspråk. Annars finns det risk att 

respondenten går in i försvarsställning och blir tillbakadragen och ger mindre bra svar.
11

 I 

intervjun ställde vi bara öppna frågor då det enligt Häger
12

 är det mest effektiva i intervjuer, 

respondenten har då möjlighet att själv beskriva sin uppfattning helt fritt. Det är också större 

chans att vi fått svar och insikter som inte skulle ha kommit om vi ställt mer begränsade 

frågor.
13

  

 

Vi använde under intervjuerna en diktafon för att spela in hela intervjun, detta för att vi helt 

skulle kunna fokusera på personen som blev intervjuad och lyssna till dennes svar och åsikter. 

Det underlättade också sammanställningen av intervjuerna då man kunde skriva ner intervjun 

ordagrant från bandspelaren och sedan analysera de olika intervjuerna. Nackdelen med att 

spela in kan vara att den intervjuade inte känner sig bekväm i situationen. Trost
14

 diskuterar 

dessa för- och nackdelar och konstaterar att båda finns och det är upp till varje enskild studie 

att överväga dessa. Vi ansåg att fördelarna övervägde men för att minska nackdelarna så 

frågade vi därför innan intervjun startade om det kändes bra om vi spelade in vilket de flesta 

tyckte. I de fall de inte ville bli inspelade så antecknade vi deras svar för hand istället.  

 

För att ha något att jämföra studenternas svar med, för att se om deras förväntningar var 

felaktiga eller om de stämde överens med den bild aktiva mäklare har så ville vi att mäklarna 

själva skulle få en chans att beskriva deras yrke då få har en så bra bild av yrket som dem. Vi 

ville få en bra geografisk spridning på de som svarade och beskrev yrket då det kan skilja sig 

ganska rejält, beroende på vart i landet man arbetar. Vi valde därför att kontakta mäklare på 

de två största mäklarfirmorna i landet som också har en av de bättre geografiska spridningarna 

                                                
9 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun s.129 
10 Ibid. s.133 
11 R. Patel & B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder s.71 
12 B. Häger, Intervjuteknik. s.59 
13 Burell & Kylén, Sju steg vid utredning och projekt. s.67 
14 J. Trost Kvalitativa intervjuer s.50-55 
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på sina kontor, nämligen Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån. Vi gick in på 

deras enskilda hemsidor och valde slumpmässigt ut olika kontor runt om i Sverige och 

skickade mejl till en av de personer som arbetade på det kontoret. I mejlet bifogade vi det 

frågeformulär med öppna frågor som vi konstruerat. Vi mejlade ut till ungefär 30 olika 

mäklare i hopp om att så många som möjligt skulle besvara vår förfrågan. Genom att det var 

helt slumpmässigt vilka som valde att svara på vårt mejl kan det ses som ett sannolikhetsurval 

motsatsvis.
15

  

 

Vi fick in tre svar efter det först mejlet och efter ungefär en och en halv vecka så skickade vi 

ut ett påminnelse mejl och fick efter det ytterligare fyra svar. Vi var nu uppe i totalt sju svar 

vilket vi ansåg fick lov att räcka då tidsbristen började göra sig påmind. Eftersom vi inte hade 

någon kontroll över vilka som svarade så blev fördelningen sex kvinnor och en man, det hade 

kanske givit en mer pålitlig bild om fler hade svarat och om det hade varit en mer jämn 

fördelning mellan könen.  

 

Anledningen till att vi inte gjorde personliga intervjuer med mäklarna var att de var så 

geografiskt utsprida att det inte fanns någon möjlighet att resa runt till alla och genomföra 

personliga intervjuer. Vi ansåg också att telefonintervjuer inte var ett bra alternativ då vi vet 

att många mäklare har mycket att göra och det kan vara svårt att passa in samtalet så att det 

passar dem bra, speciellt med tanke på att det alltid kommer upp nya oväntade saker för en 

mäklare, så som plötsliga kundbesök och telefonsamtal. Därför tyckte vi att en skriftlig 

intervju över mejl, så kallad datorstödd intervju
16

, var ett bra alternativ då fastighetsmäklarna 

kan besvara frågorna när de själva känner att de har tid och de kan tänka igenom sina svar 

ordentligt.  En annan fördel är att vi med lätthet kunde sammanställa mäklarnas svar då de 

redan var nedskrivna med mäklarnas egna ord så vi visste att det inte skulle bli några 

feltolkningar av dåliga anteckningar och att det blev formulerat precis så som mäklarna själva 

ville att det skulle bli.
 17

 Nackdelen med denna intervjumetod kan vara att alla inte alltid är så 

bra på att skriva utförliga och uttömmande svar utan kan lätt skriva korta svar och därför 

missa många väsentliga aspekter.
 18

 För att försöka minimera detta problem så frågade vi 

också i mejlet om det fanns möjlighet att kontakta dem igen om vi behövde ytterligare 

information eller behövde ett mer utförligt svar på någon fråga.  

 

Vi har valt att låta alla våra respondenters identiteter vara konfidentiella
19

. Detta för att vi 

ansåg att viss information inte skulle komma fram om respondenternas identitet skulle vara 

öppen för allmänheten. 

2.3 Tillvägagångssätt i teoristudien 
 

För att komplettera empiridelen ville vi undersöka den teoretiska biten av förväntningar och 

hur dessa påverkar individen. Vi trodde att det skulle vara ett lättskrivet ämne där det gjorts 

mycket tidigare forskning. Vi var speciellt intresserade av vad förväntningar uppkom ifrån, 

vad som påverkade dem och hur viktiga de var för en individ. När vi började söka efter 

tidigare forskning inom detta område märkte vi fort att det inte fanns fullt så mycket forskning 

som vi först trodde det skulle göra. Dessutom så insåg vi snabbt att förväntningsforskning var 

                                                
15 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin s.172 
16 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun s.165 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 R. Patel & B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder s.70 
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betydligt mer komplicerat än vad två ekonomistudenter skulle kunna sätta sig in i. För att 

kunna skriva så mycket som vi först tänkt oss om den psykologiska aspekten av förväntningar 

så skulle man behövt studera en hel del psykologi. Ingen av oss har läst någon psykologikurs 

tidigare så vi var tvungna att tänka om och skriva mindre om den psykologiska aspekten av 

förväntningar.  

 

Vi insåg då att vi glömt bort att det inom företagsekonomiämnet finns mycket skrivet om 

förväntningar. Inte exakt de sorters förväntningar vi tänkt studera, men tillräckligt lika för att 

de skulle kunna jämföras. Vi började om på nytt med att leta efter tidigare forskning i detta 

ämne och hittade många referenser till olika böcker som vi tyckte verkade mycket passande 

till vår studie. Men själva böckerna var betydligt svårare att få tag på, vi besökte flera olika 

bibliotek utan någon lycka. Men till sist fick vi tag i några böcker och vi kunde börja jämföra 

de olika modellerna med varandra och det vi ville få ut av vår studie. Till sist hittade vi några 

företagsekonomiska modeller på kunders förväntan på varor och tjänster. Att applicera dessa i 

vårt arbete rakt av skulle nog inte fungera men genom vissa justeringar tyckte vi att det borde 

fungera och därför kan vi använda oss av dessa. På så viss blev det en liten extra studie i den 

större studien genom att undersöka om redan utarbetade förväntningsmodeller för företag-

/kundrelationer fungerade i andra syften än bara företag mot kund situationen.  

2.4 Synsätt och begränsningar i uppsatsen 
 

Vi genomför denna studie utifrån hermeneutikens synsätt
20

 då vår förförståelse för ämnet 

mest troligt har påverkat vår syn på studien och påverkat hur vi samlat ihop och analyserat 

materialet i denna studie. Under studien har vi försökt att se helheten av studien till skillnad 

för som i positivismen där man studerar del för del. Detta kallas holism och med det menas att 

helheten är mer än summan av delarna
21

. På detta sätt anser man att man inom 

hermeneutikens synsätt får en bättre förståelse av ämnet.
22

 Genom att först se helheten och 

sedan gå djupare på vissa delar för att förstå helheten bättre och samtidigt växla synvinkel 

från intervjuare till respondent och se studien från bådas synvinkel får man den så kallade 

hermeneutiska spiralen
23

. Det innebär att man har en viss förförståelse, framställer en text, 

tolkar texten, får ny förståelse för ämnet, justerar i texten och gör en ny tolkning för att få en 

ny förståelse. På så sätt går det runt runt i en spiral. Vi har under studiens gång varit medvetna 

om våra tidigare åsikter och försökt hålla undan dessa i ett försök att inte låta det färga vårt 

arbetssätt och vårt resultat allt för mycket.  

 

Då detta är en studie med få respondenter anser vi oss inte få ut någon absolut sanning i ämnet 

utan snarare en inblick i hur den studerade gruppen anser att situationen ser ut.  

2.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera Högskolan i Gävle och därför intervjuat studenter 

där som studerar på fastighetsmäklarmäklarprogrammet i dag. För vår branschundersökning 

har vi valt att hålla oss till de två största fastighetsmäklarbyråerna i Sverige, Fastighetsbyrån 

och Svensk Fastighetsförmedling 

                                                
20 R. Patel & B. Davidson ,Forskningsmetodikens grunder. s.28-31 
21 Ibid. s.30 
22 Ibid. s.30 
23 Ibid. s.31 
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Kapitel 3 – Teori 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom olika teorier om hur förväntningar fungerar och 

vilken inverkan de kan ha på personer. Vi beskriver hur personer bygger upp sina 

förväntningar och vad företag kan göra för att möta upp dessa. 

3.1 Teorins uppbyggnad 
 

Förväntningar är ganska svårt att definiera och är väldigt individuella för varje person. Att 

förklara i detta arbete exakt vad förväntningar är och hur de uppkommer skulle vara väldigt 

svårt då det kräver en djup psykologisk analys, något som vi inte har utbildning för att göra. 

Vi kommer istället att ytligt beröra den psykologiska delen och gå in lite djupare på några 

modeller om förväntningar som finns inom företagsekonomi och se om dessa går att använda 

i andra situationer än de situationer de är skapta för, nämligen mellan kund och företag.  De 

flesta av dessa modeller går inte att använda rakt av till vår studie om studenternas 

förväntningar på ett yrke eftersom det inte är samma relation som en kund har till ett företag. 

Men relationen är likande och därför tror vi att dessa modeller och teorier går, med några 

förändringar och förklaringar, att använda för att förstå varför det är ett problem att 

studenterna går in med felaktiga förväntningar. Men först ska vi ge en enkel bild av vad 

förväntningar är och hur man får dessa. 

3.2 Den psykologiska bilden på förväntningar 
 

Enligt Winter
24

 så är förväntningar bilder vi skapar om framtiden, hur vi tror att den kommer 

att fortlöpa om vi fattar vissa beslut. Vi bygger dessa bilder om framtiden på tidigare 

erfarenheter.  Har man varit ute och seglat en dag och haft jättetrevligt och njutit av det fina 

vädret så förväntar du dig samma upplevelse nästa gång någon frågar om du vill följa med 

och segla. Men chansen att du ska uppleva samma känsla igen är mindre denna gång då du 

förra gången gick in helt oförberedd på vad segling skulle vara och därför behövdes det inte 

mycket för att upplevelsen skulle överträffa dina inte existerande förväntningar. Denna gång 

när dina förväntningar redan är höga så behövs det mer för att överträffa dem.  

 

”Om jag en helg har möjlighet att välja mellan två bra konserter, och väljer den ena för att 

den är bättre och sen inte får biljett till den och får lov att gå på den andra, då blir jag mycket 

mer missnöjd än om jag hade valt den andra från början.”
25

 

 

Om man förväntade sig att den första konserten skulle vara bättre så har den andra ingen 

chans att leva upp till förväntningarna för jag utgår redan från början att den är sämre och ger 

den därför inte samma chans.  

 

Våra förväntningar är väldigt betydelsefulla och vi bygger många av våra beslut på vad vi 

förväntar oss att det beslutet ger för resultat. Vare sig det är ett positivt eller negativt resultat 

vi förväntar oss att få av en viss gärning så hjälper våra förväntningar oss att ta beslutet att 

genomföra denna gärning. 

                                                
24 S. Winter, Förväntningar och Kognitionsforskning 
25 Ibid. s.2 



 
13 

 

Ett exempel på hur betydelsefulla förväntningar är i samhället är dagens pengasystem. Pengar 

i sig har inget egentligt värde, våra papperslappar och mynt är egentligen helt värdelösa om 

det inte vore för de förväntningar vi knyter till dessa sedlar och mynt.
26

 Tack vare att vi alla 

förväntar oss att pengar har ett visst värde kan vi använda oss av det som betalmedel för att få 

saker som faktiskt har ett värde, som exempelvis mat.  

 

”Förväntningarna på pengars verkliga värde är så starka att man till och med kan använda 

pengarna och inte det pengarna står för som motivation – vi arbetar ”för att få pengar”” 
27

 

 

Att använda sina förväntningar som motivation är väldigt effektivt då vi genom våra 

förväntningar målar upp en klar bild av vart vi vill nå och hur det kommer att vara. Som ett 

exempel har vi träning och motion. Om man förväntar sig att genom träning och motion ska 

gå ner i vikt så är det enklare för en att faktiskt hitta motivationen att gå och träna.  Allt detta 

är bevis på hur betydelsefulla förväntningar är för en individ, men med det påstås inte att 

förväntningar alltid är positivt eller att det alltid är bra att ha mycket förväntningar, utan 

ibland kanske tvärtom, om man inte förväntar mig för mycket av framtiden så blir man ofta 

glatt överraskad. 

3.2.1 Social Exchange Teori 
 

I teorin om Social Exchange visar Thibaut & Kelly
28

 hur stor betydelse förväntningar har i 

relationer och deras uppbyggnad. För att en relation ska fungera och växa så måste båda 

parters förväntningar uppfyllas och kanske till och med överträffas. Denna teori är skapad för 

att förstå människors relation mellan varandra.  Den går att applicera i denna studie också 

genom att göra några små förändringar. 

 

I denna teori tar de upp de tre viktigaste delarna Comparison level,
29

 CL Comparison level for 

alternatives
30

 CLalt och Investment. Dessa tre faktorer spelar in på balansen i förhållandet och 

avgör om personen tycker sig finna tillräckligt stor nytta och tillfredställelse i relationen för 

att stanna kvar. De inverkar på graden Engagemang personen har i förhållandet. 

 

CL är i deras teori de förväntningar personen har på förhållandet. Dessa får personen av 

tidigare erfarenheter, media och omgivningen. Förväntningarna som personen har, vill han 

ska uppfyllas utan att hans egna uppoffringar blir allt för stora. Alltså så mycket fördelar som 

möjligt utan att nackdelarna blir allt för stora. Nackdelar kan vara konflikter och egna 

uppoffringar. Om man då överför detta till det vi ska studera i den här uppsatsen så är CL 

studentens förväntningar på mäklaryrket. Den bild av mäklaryrket som studenten har bildat 

sig genom andras inverkan, medias bild och egna erfarenheter.  

 

CLalt är de förväntningar som personen har på andra eventuella förhållanden med andra 

personer. Hur skulle personens liv se ut om man bytte ut sitt nuvarande förhållande mot ett 

med en annan person? Det är omöjligt för personen att veta med säkerhet vad ett annat 

förhållande skulle innebära i hans liv, men han kan ha förväntningar och föreställningar hur 

                                                
26  S. Winter, Förväntningar och Kognitionsforskning s.12 
27  Ibid s.12 
28  J. Thibaut  & H. Kelley, The Social Psychology of Groups 
29  Ibid. s.21 
30  Ibid. s.21 
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det skulle vara. Tycker personen att alternativet är bättre än det han har idag så är det lätt att 

han överväger att byta. I vår studie är CLalt andra yrken, vilken bild de har av andra yrken. 

Vilka fördelar och nackdelar har de jämfört med mäklaryrket? 

 

Investment är det personen lägger ner i relationen, sådant som han inte kan få tillbaka. Det 

kan vara sådant som tid och energi som personen lagt ner i relationen för att få den att 

fungera. I vår studie skulle detta kunna vara tiden studenten lägger ner på sina studier. En tid 

som han inte kan få tillbaka och som lagts ner på något som han inte behöver om han väljer 

ett annat yrke. Anser studenten att studierna är för svåra eller för hårda mot för det han i 

slutändan kommer att få ut av yrket så anser han att investeringen han måste göra kanske är 

för stor mot för de förväntningar han har på mäklaryrket. 

3.2.2 Förväntningar och mål 
 

Mål är en viktig motivationsfaktor både för individer och för företag. Genom att sätta mål om 

sin framtid så skapar man sig en bild om vart man vill nå inom en viss tid.
31

 Därför är det 

ganska likt förväntningar. Man använder sig ofta av förväntningar för att skapa mål som man 

kämpar för att uppnå. Mål är bilder vi får från våra drömmar och förväntningar, med dessa 

bilder skapar vi visioner hur det är att uppnå dessa drömmar och utifrån detta så motiverar vi 

oss själva att uppnå den bilden. Visionen blir ett mål då vi bestämmer oss för att den ska 

genomföras och sätter ut en tidsram för detta.
32

  Skillnaden med ett mål och en förväntning är 

dock att när ett mål är uppfyllt ska ett visst värde tillkommit företaget/individen.
33

  Mål är 

förväntningar fast med en bestämd tidsplan när de ska uppnås. För att vara ett bra mål så ska 

det utformas efter smart 
34

teorin. Utläst blir det 

Specifikt 

Mätbart 

Accepterat 

Realistiskt 

Tidsatt 

 

Med detta menas att målet måste vara konkret så att det inte går att missta sig på vad man vill 

åstadkomma. När tidsramen har gått ut är det viktigt att man kan mäta och se om målet är 

uppfyllt annars tappar målet sin funktion om man inte kan utläsa om det är uppfyllt eller ej. 

Alla på företaget måste acceptera och tillsammans arbeta mot målet för att lyckas. Om det inte 

är ett realistiskt mål så är chansen att nå målet väldigt liten och syftet med målet faller då om 

man inte kan uppfylla det. För att veta hur man måste arbeta och hur länge så är det bra att 

sätta ut en tidsram för hur lång tid man har på sig att uppnå målet. Annars är det också risk för 

att man skjuter det framför sig och inte tar tag i det som måste göras för att uppnå målet.
35

 

Man sätter upp mål för att ha något att arbeta mot och för att de ska fungera som en 

motivationsfaktor. Vill man nå sina mål så gör man därför så gott man kan för att lyckas med 

detta.  

                                                
31

 D. Tivemark, Hur man skapar långsiktigt givande relationer vid personlig försäljning s.4 
32 Ibid. s.3 
33 G. Persson, Mål och mått inom kvalitet och andra områden s.19 
34 Ibid. s.13  
35 Ibid. 
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3.3 De ekonomiska modellerna 
 

Efter att fått en liten förståelse för förväntningars påverkan på individen och gått igenom en 

psykologisk modell om förväntningar i förhållanden ska vi nu se om två ekonomiska modeller 

om kunders förväntningar på varor, och vad företag kan göra för att möta upp dessa 

förväntningar, går att anpassa och användas i denna studie.  

3.3.1 GAP-modellen 
 

Denna modell visar fem stycken gap som kan uppstå när kundens förväntningar på en service 

är högre än vad företaget levererar. Med vetskapen om att dessa gap finns/kan uppstå kan man 

med hjälp av GAP-modellen analysera vart i processen företaget bör lägga ner mer tid på att 

utveckla och förbättra sina arbetsmetoder. 

 

Som Sandström och Strömberg skriver i sitt arbete
36

 använder man GAP-modellen för att visa 

hur kunder upplever en tjänst och vad företaget kan ha gjort för fel och/eller bör göra för att 

höja kundens upplevda kvalité. 

Så GAP-modellen är ett bra verktyg att använda sig av när man vill granska servicen och 

kompetensen av en organisation. 

 
 

 

Figur 1, Gaps Model of Service Quality
37

 

 

                                                
36 K. Sandström & J .Strömberg , ”En ökenstorm i Sverige – Hur kan företag hantera förändrade förutsättningar 

i ett mångkulturellt samhälle?” 
37  Zeithaml, Bitner,& Gremler, Service Marketing – Integrating customer focus across the firm  s.46 
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Kundgapet (Customer gap): Kundgapet är det gap som finns mellan kundernas förväntningar 

och deras uppfattning av företagets service. Det är av tidigare erfarenheter och sådant som 

kunderna har hört från media, andra människor, annonser och liknande som påverkar vad de 

har för förväntningar på servicen från företaget. Det är skillnaden mellan förväntningarna som 

kunderna har och det som de uppfattar att de har fått som är Kundgapet.
38

 Så om en kund har 

höga förväntningar på ett företag men företaget inte kan leva upp till dennes förväntningar 

uppstår Kundgapet. 

  

Gap 1: Detta gap skapas då företaget inte vet vad kunden förväntar sig för service av själva 

företaget
39

. Om man inte skaffar eller får tag på riktig information eller någon information alls 

gällande kundernas förväntningar kommer Gap 1 att bli stort. Något mer som påverkar att 

gapet blir större är bristfällig förbättring på sin service när det går fel eller om man inte tar åt 

sig från kundernas klagomål. Ett fel som företag kan göra som också ökar gapets storlek är att 

tappa kundrelationsfokus, det vill säga, företaget koncentrerar sig på nya kunder eller på 

transanktioner och glömmer bort att hålla bra fokus på de kundrelationer de redan har. 

 

Gap 2: Det som gör att Gap 2 uppstår är att företaget inte väljer rätt tjänstestandard som 

reflekterar kundernas förväntningar. Det som menas med tjänstestandard är att man sätter upp 

standarder/riktlinjer på hur man ska jobba. Ett av problemen i gapet är att ”översätta” 

kundernas förväntningar till en arbetsmetod som de anställda på företaget kan förstå och 

utföra. Ett annat problem är bristen på användande av kunddrivna standarder. Kunddrivna 

standarder är att man använder sig av standarder/riktlinjer där man har reflekterat över hur 

kunden vill att man ska arbeta med dem dvs. man tar hänsyn till vad de har för förväntningar 

på servicen och arbetar efter vad de vill ha. Om man lyckas att utveckla en tjänstestandard 

som reflekterar kundernas förväntningar på ett korrekt sätt kan det sluta med en positiv effekt 

i form av att både Gap 2 och Kundgapet stängs igen helt
40

.  

 

Gap 3: Gap 3 är det gap som skapas när man som företag inte levererar den standard man har 

beslutat att ha. Det spelar ingen roll om man har lyckats ta fram en tjänstestandard om man 

inte följer den. Därför är det viktigt att man har system, processer och folk på plats som ser till 

att den levererade servicen matchar utformningen av tjänsten och dess standard
41

. Något som 

kan göras för att minska gapet är att se till att de anställda har tillgång till de resurser som 

behövs för att upprätthålla den standard man har satt. 

 

Gap 4: När företaget genom media, annonser, personal eller genom någon annan typ av 

kommunikationskanal skapar förväntningar som är högre än vad som sen faktiskt levereras till 

kunderna gör att Gap 4 uppstår. Det är därför viktigt att man kan hålla det man lovar för att 

slippa ett stort gap. Då alla människor beter sig på olika sätt kan den service som utlovats av 

företaget variera beroende på vem som utför servicen från personalen, och det är detta 

problem som är en av de huvudsakliga svårigheterna i Gap 4. 

 

Vi har nu beskrivit hur GAP-modellen fungerar i praktiken, hur företag kan använda sig av 

denna modell för att förbättra den upplevda kvalitén för kunderna. GAP-modellen är gjord för 

relationen mellan ett företag och dess kunder. Vi anser att i vår studie kan de blivande 

mäklarna ses som kunder och mäklaryrket ses som företagen. Modellen går dock inte att 

applicera till fullo på denna situation då vi studerar hur studenternas förväntningar ser ut och 

                                                
38 Ibid. s.33 
39 Ibid. s.35 
40 Ibid. s.39 
41 Ibid.  
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denna modell egentligen fokuserar på hur ett företag ska arbeta för att nå upp till sina kunders 

förväntningar. Vi har därför valt att anpassa modellen till vår studie och valt att använda oss 

av de gap som vi anser går bäst att applicera på vår situation.  

 

Kundgapet: Det är det gap som vi i vår studie kommer att rikta in oss mest på eftersom det 

som vi beskrivit ovan mäter just hur väl kundernas förväntningar möts av företagets service.  

Alltså i vår studie, hur möts de blivande mäklarnas förväntningar av yrket?  

 

Gap 1: Detta gap går också att applicera på mäklaryrket och de blivande mäklarnas 

förväntningar då det gapet representerar företagets kännedom om sina kunders förväntningar. 

Alltså, hur mycket vet mäklarbranschen om de blivande mäklarnas förväntningar på yrket? I 

vår studie kommer vi dock inte att använda oss av detta gap då det handlar helt om vad 

branschen måste göra för att minska gapet och hur de ska lyckas med det. Vi har i stället riktat 

in oss på studenternas förväntningar och hur de kan jämföras med yrket så som färdiga mäklar 

beskriver det.  

 

Gap 2: Är också ett gap som riktar in sig mycket på företaget och vad de ska göra för att nå 

upp till kundernas förväntningar. Det är ett gap som skulle kunna användas om man studerade 

vad mäklarna och mäklarföretagen skulle kunna göra för att bättre möta de blivande 

mäklarnas förväntningar men i vår studie är detta gap inte så relevant. 

 

Gap 3: Då gap 3 bygger mycket på vad som sker i gap 2 så är det inte lika relevant i vår 

studie. Återigen skulle den gå att applicera om man istället skulle studera yrket, vad 

branschen gjorde för att möta de blivande mäklarnas förväntningar. Då skulle man kunna 

översätta det till hur företagen inom branschen levde upp till sin egna satta standard. Standard 

om hur yrket ska vara, så som lönesituation och arbetstider. 

 

Gap 4: Detta gap tycker vi går att använda till viss del, egentligen så är det precis som gap 1, 

2 och 3 vad företaget kan göra för att möta upp förväntningarna, men i detta gap tas det också 

upp hur man påverkar deras förväntningar genom olika kommunikationskanaler. Eftersom det 

handlar om att påverka studenternas förväntningar tycker vi ändå att detta är ett intressant gap 

i vår studie. Hur mycket anser studenterna att branschen och hur de framställer sig själv 

genom reklam, media, personal och liknande påverkar deras förväntningar? 

 

Då Kundgapet är det viktigaste gapet i denna modell vill vi utveckla beståndsdelarna i detta 

gap ytterligare för att lättare förstå dess betydelse och hur man kan minska det. Detta gör vi 

igenom en av Grönroos framtagen modell om upplevd kvalité.  
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3. 3. 2 Total upplevd kvalité 
 

Enligt Grönroos modell om total upplevd kvalité så är det kundens förväntade kvalité och den 

upplevda kvalitén som är de två komponenterna.
42

 

 
 

 

Figur 2, Total Upplevd Kvalité
43

 

3.3.2.1 Förväntad Kvalité 
 

Den förväntade kvalitén är den bild kunden har av en vara och den kvalité som varan borde ha 

enligt kunden.
44

  Det som påverkar den förväntade kvalitén är sex olika faktorer nämligen 

marknadsföring, försäljning, image, rykte, word-of-mouth, PR och kundernas behov och 

värderingar. 

I vår studie kan denna modell anpassas för att bättre förstå hur viktiga studenternas 

förväntningar är och att de går in med rätt förväntningar från början är av stor betydelse för att 

fler ska fortsätta med yrket.  

 

Med marknadsföring så är det inte bara hur företagen framställer sig själva utan även hur 

yrket marknadsförs till allmänheten, alltså vilken bild ges till studenterna från media. Det som 

också kan räknas in till marknadsföring är den information och reklam högskolorna skickar ut 

till blivande studenter. 

                                                
42

 C. Grönroos, Service management och marknadsföring – En CRM ansats, s.80 
43 Omgjord modell från C. Grönroos, Service management och marknadsföring - En CRM ansats, s.80 
44 L.O. Hamer,  A confirmation perspective on perceived service quality s.220 
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Försäljning är inte en användbar komponent i vår studie då denna modell är tänkt att 

appliceras på ett försäljningsföretag och deras köpande kunder. Yrket har ingen direkt 

försäljning till studenterna så därför bortser vi från detta. 

 

Image är hur branschen vill att allmänheten ska uppfatta mäklaryrket. Det är inte med 

marknadsföring och reklam de vill ge den bilden utan snarare skapa sig ett bra rykte genom 

att visa vad de gör och hur de arbetar. Detta är inget vi kommer att gå in på i vår studie då vi 

begränsat oss mer till vad studenterna faktiskt har för förväntningar och inte hur företagen 

försöker påverka dem. 

 

Rykte och word-of-mouth är hur studenterna påverkas av sin omgivning. Hur den uppfattning 

föräldrar, vänner och bekanta har påverkar studentens förväntningar. Vad alla dessa 

människors åsikter grundar sig på är väldigt olika och ger därför en väldigt varierande bild av 

yrket. Det är det rykte mäklare har och hur människor som beskriver dem, både människor 

med erfarenhet av mäklare och sådana som inte har det. Som Magnusson och De Basso kom 

fram till i sin uppsats så är den bild som de som inte har någon erfarenhet av mäklare väldigt 

negativ och misstänksam. De anser ofta att mäklare tjänar lätta pengar utan någon 

ansträngning på sådana människor som är så lättlurade att de anlitar mäklare. De som däremot 

har egen erfarenhet av mäklare har en mildare åsikt av mäklare och är ofta nöjda med den 

insats mäklarna har gjort för att hjälpa dem men ändå med en liten misstänksamhet.
45

 

 

PR är den reklam och marknadsföringssatsning som företagen har för att locka till sig fler 

kunder. Det är inte en faktor som vi kan använda oss av i vår studie då vi inte studerar vad 

mäklarföretagen gör för att locka till sig ny studenter. 

 

Kundens behov och värderingar är vad han själv anser att han vill få ut av tjänsten. Vad han 

själv anser viktigt att få ut och hur han vill att de ska levereras. Det är inget vi kommer att 

använda oss av då det i detta fall inte finns någon vara eller tjänst som studenten kan få. Vi 

tycker inte att yrket i detta fall är jämförbart med en vara eller tjänst.  

3.3.2.2 Upplevd kvalité  
 

Hur kunden upplever den kvalité han får av varan eller tjänsten beror på två saker. Den 

tekniska kvalitén och den funktionella kvalitén
46

. Den funktionella kvalitén är hur kunden 

upplever att produkten blir levererad och själva köpprocessen. Den tekniska kvalitén är vad 

kunden faktiskt har när köpet är klart och produkten är levererad. Exempelvis om en kund 

köper en bokföringstjänst av en revisor så är den tekniska kvalitén den färdiga bokföringen 

och den funktionella kvalitén är hur kunden upplevt att bokföringsprocessen har genomförts 

och hur han tycker att revisorn har förstått kundens önskemål och besvarat dennes frågor. Den 

tekniska kvalitén är ganska lätt att bedöma om den är låg eller hög då det är ganska enkelt att 

se om en bokföring är bra eller dålig. Den funktionella kvalitén är inte lika lätt att bedöma då 

den är subjektiv och varje ny kund upplever tjänsten på väldigt olika vis. 

 

Även fast den funktionella kvalitén är väldigt individuell för varje kund så finns det ändå 

vissa saker ett företag kan inrikta sig på och arbeta med för att så många som möjligt ska bli 

nöjda med leveransen. Man har i tidigare forskning kommit fram till att den upplevda kvalitén 

                                                
45 E. Magnusson & M. De Basso, Fastighetsmäklare- Bättre än ryktet. s.38 
46 C. Grönroos, Service management och marknadsföring – En CRM ansats. s.77 
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kan delas upp i fem olika faktorer som påverkar den mest. Det är reliability, responsiveness, 

assurance, empathy och tangibles.
47

  Dessa påverkar alla den funktionella kvalitén då de har 

mer med relationen till kunden att göra än själva slutprodukten.  För att lättare se hur de 

påverkar så ska vi utveckla varje faktor och visa hur de kan appliceras i vår studie 

 

Reliability – Pålitlighet – Leverera sina löften 

Pålitlighet är en väldigt eftertraktad egenskap. En pålitlig person uppfyller sina åtagande 

gentemot andra. I en kundrelation är detta väldigt viktigt för en kund måste känna att han kan 

lita på säljaren och att denne uppfyller det han lovar om pris, leverans, service och 

problemlösning. 
48

 

 

Responsiveness – Mottaglighet – Vilja förstå och hjälpa 

Mottaglighet handlar om att förstå kundens signaler om dennes vilja och behov men att även 

kunna ändra om sin utformning av arbetet om man märker att man missuppfattat kundens 

åsikt eller att kunden helt enkelt bytt åsikt. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på 

kunden och lyssna på denna och dennes behov. Ta vara på alla åsikter, frågor och klagomål 

som kunden kan ha.
 49

  

 

Assurance – Försäkran – Få kunden att känna sig säker i affären 

Faktorn om försäkran handlar om att de anställdas kunskap, artighet och deras förmåga att 

inge förtroende ger en säkerhet till kunden.
50

 Att kunden känner sig säker i en affär beror 

främst på den person som kunden haft störst kontakt med. 

 

Empathy – Förståelse– Behandla kunderna som individer 

Förståelse definieras som den omtänksamma, individuella uppmärksamhet som företaget 

tillhandahåller sina kunder.
51

 Som företag ser man till att tjänsten blir unik för varje kund och 

att kunden inte blir en i mängden. Företaget ser till att kunderna är unika och de ser till att 

kundernas behov är förstådda. 

 

Tangibles – Påtaglighet – Representera tjänsten fysiskt 

Påtaglighet definieras som det utseende av de fysiska förutsättningarna, utrustning, anställda 

och kommunikationsmaterial.
52

 

 

 

Vi har nu beskrivit hur den funktionella kvalitén kan vara uppdelad i fem olika faktorer. Med 

hjälp av dessa fem faktorer så är det lättare att analysera varje kunds upplevda kvalité för att 

sedan jämföra denna med den förväntade kvalitén vilket är Kundgapet i den tidigare nämnda 

GAP- Modellen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing – Integrating customer focus across the firm  s.117 
48 Ibid. s.116 
49 Ibid. s.117 
50 Ibid. s.117 
51 Ibid. s.120 
52 Ibid. s.120 
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Kapitel 4 – Empiri 

I detta kapitel går vi igenom det material vi fått in i vår intervjuundersökning och 

sammanfattar det för att få en bra bild av resultatet av undersökningen. 

4.1 Empirins uppbyggnad 
 

För att läsaren ska få en bra förståelse för yrket och vad det innebär så har vi valt att börja 

med att låta mäklarna ge sin beskrivning av yrket. Vi har skrivit en sammanfattning av de 

intervjuer vi genomfört med sju olika mäklare. Sammanfattningen är en flyttande text med 

olika passande citat tagna direkt från intervjuerna. Citaten kan antingen bekräfta den text som 

är skriven runt om det eller visa en enstaka mäklares åsikt. 

 

I nästa steg får läsaren en chans att läsa en sammanfattning på studenternas intervju om deras 

förväntningar. Här har vi valt att skriva en flyttande text på samma sätt som i mäklarnas 

sammanfattning med undantaget att här har vi valt att göra det fråga för fråga för att lättare 

kunna analysera olika aspekter av intervjuerna. För att läsa de fullständiga intervjuerna med 

både fastighetsmäklarna och fastighetsmäklarstudenterna se bilagorna. 

4.2 Mäklarnas beskrivning av yrket 
 

Fastighetsmäklarnas bild av yrket var att det är ett mycket varierande arbete med många olika 

arbetsuppgifter allt från kontorsarbete med många telefonsamtal och papper att skriva, den 

sociala biten med visningar och chansen att träffa många olika människor och den säljande 

biten med intag då man verkligen får skapa ett förtroende mellan sig själv och kunden. Det är 

ett väldigt socialt yrke vilket mäklarna tar upp som något positivt och en av anledningarna till 

att de valt att bli mäklare. 

 

”Tycker det är kul att träffa folk. Som mäklare är du både säljare, psykolog, bollplank, 

enklare typ av jurist, ekonom…”
53

 

 

Man får hantera olika sorters människor i varje ny situation, varje ny försäljning innebär en 

mängd nya människor. Det gör att man som mäklare måste lära sig att hantera alla dessa på ett 

bra sätt, de måste vara en verklig kameleont, sätta sig in i människors liv och vinna deras 

förtroende. Det är inte bara arbetsuppgifterna som är varierande utan även arbetstiderna. 

 

”Arbetsbelastningen är väldigt ojämnt, vissa veckor jobbar man 12 timmar per dag och andra 

veckor är det 8 timmars arbetsdag med mycket fikaraster och struntprat med kollegorna”
54

 

 

Att arbetstiderna är så varierande kan bero på många olika saker, hur mycket objekt som finns 

ute för försäljning på marknaden är en viktig del. Mäklare kan också styra själv hur mycket de 

vill arbeta genom att ta på sig fler eller färre objekt och på så sett påverka sin arbetstid. Vill 

mäklare vara ledig en dag kan de ta på sig lite mindre och planera sin egen kalender efter det 

                                                
53 Bilaga 1, Intervju 2 
54 Bilaga 1, Intervju 4 
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och är därför själv ansvarig för sin arbetstid. Detta är också ett sätt för mäklaren att påverka 

sin lön. 

 

”Samt att man kan påverka sin lön, jobbar jag stenhårt kan jag tjäna riktigt bra, men jag kan 

också välja att jobba lite lagom och få en ”normal Svenssonlön””
55

 

 

De flesta mäklare har en helt provisionsbaserad lön så hur mycket de tjänar är direkt relaterat 

till hur mycket de säljer och hur mycket de arbetar. 

 

”Att lönen är provisions baserad är både den största nackdelen samt fördel”
56

 

 

Att det både är en fördel och nackdel är för att om de har energi och viljan så kan de tjäna 

väldigt mycket pengar som mäklare. De kan välja att arbeta extremt hårt en månad för att 

tjäna extra mycket pengar för att nästa månad ta det betydligt lugnare.  Nackdelen är att 

många upplever osäkerheten med provisionslön extremt stressande och trivs inte alls med att 

inte veta om man nästa månad kommer få någon lön alls. Vid frågan om vad dessa mäklare 

skulle vilja förändra med sitt yrke var det just lönen och avtalen som de flesta tog upp.  

 

”Nackdel: Provisionsjagandet, att inte få lön. Se till att få en grundlön!!”
57

 

 

De ville att lönen skulle bestå av en fast del och en provisionsdel precis som många konsulter 

har och att även mäklaryrket ska innefattas av ett kollektivavtal så de har rätten till 

tjänstepension. De tror att många väljer att byta yrke pga. av lönesystemet och bristen på 

kollektivavtal. 
58

 

 

En annan anledning mäklarna tar upp om varför de tror att så många inte fortsätter med yrket 

efter utbildningen är att många inte är beredda att arbeta så mycket kvällar och helger som 

yrket ofta kräver. 

 

”Helgjobb ser jag också lite negativt på, dock skulle jag aldrig hinna med om jag inte la 

visningar på helgerna (något som mina chefer även kräver att jag gör).”
59

 

 

Att det blir så mycket kvällar och helger beror mycket på att de måste planera sin arbetstid 

efter kundernas behov. Då de flesta kunder har egna arbeten att skötta blir det lätt så att de 

flesta vill lägga mötena med mäklaren efter att deras arbete är slut för dagen. Det betyder i de 

flesta fall efter fyra på vardagarna och helger. Som mäklare kan man försöka styra sina 

kunder till viss del till tidigare möten, speciellt de som inte arbetar på dagarna t.ex. 

pensionärer och skiftjobbare. Att mäklaren hela tiden försöker anpassa sig till de tider som 

passar bäst för kunden beror troligtvis på att mäklarna använder det som en konkurrensfördel. 

Genom att alltid behaga kunden och ställa upp de tider som passar dem (oftast kvällar och 

helger) så hoppas de på att kunden ska tycka bra om dem, anlita och rekommendera dem igen.  

 

”Ska man göra sitt livs största affär så kanske man måste kunna flexa på jobbet, boka om 

frisören och se till att komma på våra visningstider”
60

 

                                                
55 Bilaga 1, Intervju 4 
56 Bilaga 1, Intervju 7 
57 Bilaga 1, Intervju 3 
58 Bilaga 1, Intervju 1 
59 Bilaga 1, Intervju 4 
60 Bilaga 1, Intervju 3 
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Om en mäklare motsätter sig detta och propsar på att kunden ska anpassa sig efter mäklarens 

tider så är det lätt att kunden jämför detta med andra mäklare och väljer en av dem för att det 

är bekvämare för kunden själv.  

 

Alla dessa ovan nämnda faktorer gör att mäklaryrket är väldigt speciellt och man måste 

verkligen inse och älska de fördelar mäklaryrket medför för att orka med all den stress som 

yrkets nackdelar medför.  

 

”Men det goda överväger det dåliga. Samtidigt kan jag fortfarande känna att det inte är 

säkert jag gör detta resten av livet.”
61

 

4.3 Studenternas förväntningar 
 

Vilka förväntningar har du på yret nu? 

 

Studenterna förväntar sig att det ska vara ett väldigt roligt och varierande arbete med många 

chanser att få ta tag i nya situationer. 

 

“Att det ska vara ett roligt och varierande yrke, även fast man utför samma arbetsuppgifter så 

är det aldrig samma personer och samma objekt vilket gör att den ena dagen aldrig blir den 

andra lik.”
62

 

 

Variationen är viktig då det gör att yrket sällan blir tråkigt. Men de flesta är överens om att 

yrket kommer innebära många och hårda arbetstimmar. De är medvetna om att en mäklare får 

offra mycket av sin egentid för att hinna med alla kundmöten som ofta får läggas på kvällar 

och helger. 

 

”Sen att mäklarna får jobba mycket, det är mycket kvällar och helger men man kan ändå 

planera sin tid själv, man är inte fast på kontoret från nio till sex utan kan planera sin dag 

mer fritt det tycker jag är bra.”
63

  

 

Just att planera sin egen tid ganska fritt är det ganska många som tar upp som en fördel med 

mäklaryrket. De tror att man som mäklare kan få en bra balans på arbetet genom att själva ha 

hand om sin kalender och boka in mötena själv och på så vis styra tiderna så mycket som 

möjligt. Att arbeta så många timmar tror de flesta lönar sig bra i slutändan då många har 

förhoppningar på att tjäna ihop till en hyfsad lön. 

 

”Självklart har jag också höga förväntningar på lönen och önskar därför ingenting annat än 

att jobba enbart på provision” 
64

 

 

Men bara för att de arbetar många timmar i veckan betyder det inte att lönen kommer hem 

med posten direkt. Mäklare måste sälja mycket för att få en bra lön, vilket som helt ny 

mäklare kan vara en utmaning. En del av respondenterna uttrycker därför en rädsla att det ska 

                                                
61 Bilaga 1, Intervju 5 
62 Bilaga 2, Intervju 7 
63 Bilaga 2, Intervju 5 
64 Bilaga 2, Intervju 4 
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vara extra tufft precis i början och de hoppas att hamna på ett bra kontor som hjälper och 

stöttar dem igenom den hårda första perioden. 

 

”Att man ska bli väl omhändertagen på det kontoret man kommer till. Att de lär upp en 

ordentligt så att de inta bara kastar ut en och säger här är dina grejer, börja jobba.” 
65

 

 

De tror att det kan behövas lite extra stöd i början för att man sedan ska kunna stå på egna 

ben. 

 

”…när jag faktiskt kommer ut i yrket att få hjälp från en kontorschef eller från själva 

branschen att faktiskt kunna bli jävligt duktig, kunna sälja och faktiskt prestera något” 
66

 

 

 

Har dina förväntningar ändrats något sedan du började på högskolan? 

 

De flesta av studenterna är överens om att deras förväntningar har ändrats i någon grad. Det 

som några tar upp som de hade andra förväntningar på innan är arbetstiderna. De hade 

uppfattningen att det inte skulle vara fler timmar än ett vanligt kontorsarbete. 

 

”Nja lite det här med hur tidskrävande det är att vara mäklare, jag trodde nog i början att det 

var lite mer ett 9-16 jobb med bara lite kvällsvisningar”
67

 

 

De har nu insett att en fastighetsmäklare arbetar lite fler timmar än så och oftast inte bara 

vanliga kontorstider. Det var många som tidigare hade en mer lättsam bild av mäklaryrket, att 

man ganska lätt tjänade bra med pengar utan att behöva arbeta allt för hårt. 

 

”Ja det har de gjort, innan jag kom till högskolan hade jag nog den där dåliga, eller inte 

dåliga men felaktiga bilden, att det var ganska glidigt, att man hade ganska schysst lön, man 

körde runt i en fet bil och man behövde inte göra så mycket för att tjäna sina pengar.”
68

 

 

Att det i större utsträckning skulle finnas möjlighet till fast lön med bonus var det också några 

som trodde. Rent allmänt var bilden på lönen något som många hade fått en ny uppfattning 

om. De som inte hade så bra uppfattning om vad yrket innebar innan de påbörjade sina studier 

anser nu att de fått väldigt mycket kunskap om yrket, att de nu förstår vad det går ut på.  

 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

 

Innan studenterna påbörjade sina studier på högskolan så tyckte många att de påverkades 

mycket av sin omgivning, sin familj och sina vänners åsikter.  

 

”Innan man började plugga var det väl mest den bild man fick av andra, den media gav en 

och vad folk i sin omgivning sa.” 
69

 

 

                                                
65 Bilaga 2, Intervju 6 
66 Bilaga 2, intervju 5 
67 Bilaga 2, Intervju 2 
68 Bilaga 2, Intervju 5 
69 Bilaga 2, Intervju 1 
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Personerna i ens omgivning kanske egentligen inte har någon erfarenhet av fastighetsmäklare, 

så deras bild som de förmedlar till andra kanske inte alltid är den bästa och mest korrekta 

vilket kan leda till att många har lite felaktig bild innan de börjar studierna. 

 

”Då hade man kanske inte egentligen en så bra syn av yrket eftersom deras bild kanske inte 

alltid var helt korrekt”
70

 

 

Media är en annan sak som påverkar studenternas förväntningar mycket, alla rubriker och 

nyheter om fastighetsmäklare är något de flesta tar åt sig av på något vis och de påverkar ens 

förväntningar på fastighetsmäklare. Är man intresserad av att bli mäklare så tar man åt sig 

extra mycket av vad media skriver om yrket för att försöka få sig en bild av yrket. 

 

”Media, definitivt media” 
71

  

 

En del av studenterna hade egen personlig erfarenhet av mäklarna, vissa mer och vissa 

mindre. De som bara hade träffat någon enstaka mäklare under kortare perioder hade fått 

intrycket att det var ett simpelt och flådigt yrke. 

 

”Det var nog mycket av mäklare som man sett och pratat med, som enligt mig verkade ha ett 

schysst liv, de glider runt i snygga kläder, snygga bilar och det kändes som de hade jävligt 

mycket fritid”
72

 

 

De som hade mer erfarenhet var de som hade genomfört en del av sin praktik innan de började 

studera eller arbetat som mäklarassisten eller visningsvärd. Tack vare dessa erfarenheter hade 

de fått en hyfsat bra bild av mäklaryrket tyckte de själva. 

 

”Det var nog det att jag pluggade till mäklarassistent. Det var då jag insåg att det här var 

någonting som jag ville göra ”
73

 

 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

 

Det som de flesta tar upp som påverkar dem mest just nu är de många 

företagspresentationerna som hålls på skolan.  

 

”Inget är så bra som när företagen själva kommer hit och berättar om hur de upplever 

yrket”
74

 

 

På företagspresentationerna kommer olika mäklarföretag och presenterar sitt företag och 

berättar hur de idag arbetar som mäklare. Det ger en mycket bra bild av hur yrket är och hur 

det känns att arbeta som mäklare. Andra tillfällen mäklare kommer och pratar med 

studenterna är på Mäklardagen.  

 

                                                
70 Bilaga 2, Intervju 1 
71 Bilaga 2, Intervju 7 
72 Bilaga 2, Intervju 5 
73 Bilaga 2, Intervju 9 
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”… det är väl mycket vår mäklardag när man får chansen att prata mycket med många olika 

företag och se mer hur varje företag arbetar och se att det finns så mycket olika arbetssätt 

inom yrket”
75

 

 

Den är bra för då får studenterna prata med mäklare ansikte mot ansikte utan att en hel klass 

lyssnar utan de kan prata mer avslappnat och ställa frågor som de kanske inte vågar på 

företagspresentationerna. 

En del av studenterna har även påbörjat och en del till och med gjort färdigt sin praktik. Det är 

självklart något som påverkat deras förväntningar på yrket då de själva har fått följa med 

mäklare i deras arbete och känt på hur arbetet är. 

 

”Det är nog att jag gjort mycket av min praktik, är nästan helt klar med praktiken”
76

 

 

Att en del har genomfört sin praktik påverkar inte bara dem utan kan också påverka deras 

klasskamrater då de pratar och berättar om sin erfarenhet från praktiken vilket påverkar deras 

klasskamraters förväntningar.  

 

”Det är nog mest kompisar som har gjort sin praktik redan som man pratar med”
77

 

 

Så till största del är det mäklare som påverkar studenternas förväntningar mest i dagsläget. 

 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

 

Det var lite blandat vad studenterna hade för förväntningar på utbildningen. En del var väldigt 

insatta i vilka kurser som skulle komma medans andra inte var särskilt insatta alls. En del 

hade väldigt höga förväntningar då Högskolan i Gävle hade rykte om sig att vara den bästa 

mäklarutbildningen i Sverige. 

 

”Man hade hört innan att Högskolan i Gävle hade ju den bästa mäklarutbildningen”
78

 

 

Andra hade inte särskilt höga förväntningar alls på utbildningen utan såg det mer som ett steg 

att ta för att bli mäklare. 

 

”Mina förväntningar på utbildningen var faktiskt inte så höga utan såg det mer som en 

transportsträcka till att kunna få min mäklarregistrering.”
79

 

 

Lite beroende på vilka förväntningar de hade innan de påbörjade sina studier så har de lite 

olika uppfattningar hur dessa förväntningar har uppfyllts. Men överlag anser många att 

utbildningen har varit ganska bra.  

 

”Jag tycker utbildningen är bra. Det känns som dem försöker förbättra den hela tiden, de 

försöker ta in väldigt mycket utav den verkliga världen och knyta an till yrket också”
80
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De tycker att utbildningen ger en väldigt bred grund att stå på då det innehåller väldigt mycket 

olika ämnesgrupper. Många tar också upp säljutbildningen som något väldigt positivt.  

 

”Något som jag tycker har varit väldigt bra är säljtekniken som vi hade. Den gav väldigt 

mycket. Jag tycker att skolan har gått in mycket på försäljningsbiten i huvudtaget, vilket är 

bra då jag tror at det är en viktig del när du jobbar som mäklare.”
81

 

  

Det är något skolan borde satsa ännu mer på. Det är också positivt att högskolan börjat 

använda sig av mäklare som föreläsare i vissa kurser. Speciellt då några av studenterna tog 

upp att det var varierande kvalité på lärarna i vissa kurser. En del ansåg också att vissa kurser 

borde riktas mer mot mäklaryrket då de tycker att det ändå är en yrkesutbildning. 

 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

 

Det som skiljer mäklaryrket mest från andra yrken är den provisionsbaserade lönen, det är 

något många av studenterna tar upp som den första och största skillnaden.  

 

”… det faktum att det är provisionsbaserad lön gör verkligen att man måste tagga till det är 

väl inte så många andra yrken som har det”
82

  

 

Det är få andra yrken som har ett helt provisionsbaserat lönesystem utan många har en fast del 

och en del som är provisionsbaserad. Det faktum att varje mäklare måste se till att sälja 

mycket för att få ihop till en bra lön gör att konkurrensen om objekten är stor. 

 

”Det är nog att det är ett så tufft yrke med sådan extrem konkurrens, man konkurrerar till och 

med sina arbetskamrater på kontoret om att få flest och bäst objekt eftersom man jobbar helt 

för sig själv och inte för ett gemensamt mål som man gör på de flesta andra företag.”
83

 

 

Det är till och med hög konkurrens inom kontoret då alla vill tjäna så bra som möjligt. Några 

av studenterna tror att detta skulle kunna bli bättre om man fick ett lönesystem där det var 

delvis fast lön eller att det var en gemensam provisionslön för kontoret, på så sätt att alla 

arbetade tillsammans för att få in så hög provision som möjligt till kontoret och sedan dela 

den sinsemellan. Förutom lönen och den hårda konkurrensen tror många att yrket är mer 

varierande än andra yrken då varje dag ser annorlunda ut. 

 

”Ja andra är nog mer fasta, man har mer fasta rutiner och saker man ska göra varje dag”
84

 

 

De tror också att det är mer flexibelt än andra yrken och att man själv får planera sin tid på 

bästa sätt. Den sociala biten i yrket tror de också att många andra yrken saknar. 
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Kapitel 5 – Analys & Slutsats 

I detta kapitel analyserar vi de delar som vi har presenterat i tidigare kapitel och jämför 

dessa mot varandra. Vi kommer sedan att föra en diskussion om varför vi fått det resultat vi 

fått och vad det har för betydelse. 

5.1 Analys  
 

I denna del så analyserar vi empirimaterialet för att kunna dra olika slutsatser och ställa detta 

mot den teori vi tidigare har beskrivit. Grunden till detta är att först analysera studenternas 

uttryckta förväntningar mot den bild de intervjuade mäklarna gett av yrket.  

5.1.1 Analys av mäklarnas svar kontra studenternas förväntningar 
 

De förväntningar studenterna verkar ha om att arbetet är väldigt socialt stämmer bra överens 

med den bild mäklarna gett i sina beskrivningar. Det är enligt mäklarna en av de stora 

fördelarna med yrket och man måste tycka om att arbeta med människor för att trivas som 

mäklare. Det är ungefär det studenterna har uttryckt i sina svar också, att de valt just 

mäklaryrket för att få ta del av många olika människors liv och hjälpa dem i deras olika 

livssituationer.  

 

Studenterna är väl medvetna om att lönen som mäklare oftast är helt provisionsbaserat men de 

flesta ser detta som en morot att arbeta hårdare. De anser att man genom detta lönesystem har 

stora möjligheter att tjäna bra med pengar, men att de pengarna bara följer av hårt arbete. 

Studenterna är inställda på att få arbeta hårt i början för att bygga upp sin kundkrets och börja 

tjäna pengar. Detta stämmer på sätt och vis överens med det mäklarna säger, det är helt 

provisionsbaserat men det är något de flesta av våra intervjuade mäklare vill ändra så att det 

blir fast lön med bonussystem. De tycker att det skulle vara skönare att veta att en lön kom 

varje månad och att det även skulle minska konkurrensen mellan mäklarna. 

 

Som tidigare nämnt är studenterna villiga att arbeta hårt för att tjäna pengarna. Men de tror 

också att man som mäklare har stora möjligheter att styra över sin tid och att man inte behöver 

sitta inne på kontoret hela dagen om man inte vill. Enligt mäklarna är arbetsbelastningen 

väldigt ojämn beroende på antalet objekt som de får in. Att man kan planera sin tid är något 

de håller med om men att man ändå måste ta hänsyn till sina klienters tider så helt fritt är det 

inte enligt de intervjuade mäklarna.   

 

Vi märker här att det inte är så stor skillnad på vad studenterna förväntar sig och det de 

intervjuade mäklarna beskriver som en verklighet. Det påvisar då att Kundgapet i Grönroos 

modell är ganska litet. Det är det gapet som uppstår om kundens förväntningar inte uppfylls 

av företaget. Om företaget misslyckas med att uppfylla förväntningarna som kunderna har så 

blir gapet väldigt stort. Gapet blir mindre och mindre desto mer företaget arbetar för att 

uppfylla kundernas förväntningar. Nu när studenternas förväntningar överensstämmer med 

mäklarnas beskrivning är alltså gapet litet och de flesta studenterna borde därför vara nöjda 

med yrket precis som en köpande kund skulle vara med en produkt som uppfyllde dennes 

förväntningar. Studenterna och branschen har närmat sig varandra. Det som enligt modellen 
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gör att gapet minskar är just att det kunden förväntar sig ska levereras faktiskt levereras. Så är 

nu fallet här också då studenternas förväntningar har ändrats sen utbildningen påbörjades.  

5.1.2 Analys av studenternas svar på intervjuerna 
 

Förutom skillnader och likheter mellan mäklarnas bild av yrket och studenternas 

förväntningar så har vi genom vår undersökning kommit fram till en del andra intressanta 

uppgifter.  

 

Vi kan konstatera utifrån studenternas svar att deras förväntningar har ändrats sedan de 

började på högskolan. Många beskriver sina förväntningar som helt annorlunda nu mot innan 

de började studera. Kundgapet såg alltså annorlunda ut innan utbildningen påbörjades. 

Anledningen till detta säger många vara den kontakt med företagen och mäklare de får genom 

utbildningen och andra aktiviteter inom skolan, så som företagspresentationer och 

mäklardagen. Enligt Grönroos så bidrar därför företagen och deras mäklare till att Gap 4 ska 

minska genom att själva promota yrket så som de upplever det. I Gap 4 är det, som vi tagit 

upp ovan, branschen/ företagen som gör vad de kan för att påverka studenternas förväntningar 

på yrket genom olika kommunikationskanaler. Det är precis vad de gör genom att ställa upp 

på företagspresentationer och mässor, de kommer då i direkt kontakt med studenterna och kan 

göra sitt bästa för att hjälpa dem att förstå vad yrket innebär. De tycker också att själva 

utbildningen har spelat en roll i det hela. Många är väldigt nöjda med sin utbildning då de 

anser att många av kurserna har varit intressanta och väsentliga. Men de tror fortfarande att 

den kan bli bättre. Många av dem önskar en mer säljande del i utbildningen. Detta bekräftas 

av Hedströms undersökning.
85

 De är väldigt nöjda med kurserna Säljteknik & Etik och 

Förmedlingskursen. Båda är väldigt inriktade mot säljardelen av yrket och ger en klar bild av 

hur yrket kommer att vara.  

 

Det är en skillnad på vad det var som påverkade studenternas förväntningar då och det som 

påverkar studenternas förväntningar i dagsläget. Innan utbildningen påbörjades så var det 

många som blev påverkade av sin omgivning, media och redan färdiga mäklare. Egentligen är 

det ungefär samma saker som påverkar dem nu också men de tar åt sig av dessa faktorer på 

andra vis nu. Tidigare blev de påverkade av sin omgivning, omgivningen hemma på sin 

hemort, av sin familj och av sina inte allt för insatta vänner. Omgivningen de har idag är ofta 

sina vänner som också är mäklarstudenter. De har under utbildningens gång lärt sig att sålla 

bland medias alla rubriker om mäklare och tar in det till en viss del. Redan färdiga mäklare är 

också en stor påverkan nu, men nu är det inte mäklare som råkar gå förbi på gatan i sina fina 

kostymer utan nu har de chansen att faktiskt prata med mäklarna och få höra deras åsikt vilket 

ger en större påverkan än bara åsynen av dem. Om man jämför detta med det som togs upp i 

upplevd kvalité teorin (Figur 2) tidigare är det framförallt imagen som mäklarna förmedlar 

mot studenterna som har ändrats. Rykte och word-of-mouth, den bild som omgivningen ger 

till studenten är också en stor del som har förändrats under studietiden. Yrket däremot är så 

gott som oförändrat och den tekniska kvalitén är därför densamma som innan studenterna 

påbörjade sina studier. Den funktionella kvalitén kan vi i denna uppsats inte svara på om den 

är samma eller om den ändrats då vi inte undersökt företagen. Men det mest troliga är att den 

borde vara ganska lik då företagen inte ändrat sig särskilt mycket utan det är hur de lyckats 

påverka studenterna som har ändrats. Den totala upplevda kvalitén har ändrats mot för innan 

och det som skapat förändringen till största del är att den förväntade kvalitén har förändrats. 

                                                
85 E. Hedström, Fastighetsmäklarutbildningen – uppfyller den dagens behov 
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Anledningen till att förväntningarna spelar så stor roll i valet om att hoppa av utbildningen 

och lämna yrket går att se genom Social Exchange teorin. När studenterna påbörjar sina 

studier så har de vissa ovan nämnda förväntningar (roligt och socialt arbete, goda chanser till 

bra lön), deras CL. De tycker då att deras CL är så högt jämfört med CL alt, deras 

förväntningar på andra yrken, att de anser att deras bästa alternativ är att påbörja sina studier 

och bli mäklare. De gör en investment. Under studiernas gång påverkas studenterna av sina 

kurser och olika kontakter med branschen och många av deras förväntningar ändras (De kan 

inse att arbetet inte är så lätt som de först trodde och att lönen kanske inte kommer bli precis 

så bra som de tänkt sig.) CL byter då position. För vissa blir den mycket högre då de tycker att 

dessa nya erfarenheter gör mäklaryrket mer attraktivt medan det för dem som väljer att hoppa 

av utbildningen och lämna yrket, gör att mäklaryrket tappar status och de finner inte det lika 

tilltalande i den form det nu har tagit. CL´s nya position jämförs igen mot CL alt och beroende 

på vart den ligger så ser CL alt mer eller mindre attraktivt ut. Har CL sjunkit så mycket att CL 

alt överträffar de förväntningar som CL har med sig så väljer man istället att byta inriktning 

och påbörja ett annat yrke. När och om detta sker är helt individuellt då varje person bildar sin 

egen uppfattning och styr sina val utifrån den. 

5.2 Slutsats 
 

De slutsatser vi kan dra från denna analys är att förväntningarna som studenterna har på 

fastighetsmäklaryrket stämmer ganska bra överens med den bild som de aktiva 

fastighetsmäklarna beskriver. De teorier vi beskrivit tidigare ansåg vi kunde vara ett bra 

redskap för att analysera varför det var skillnader mellan studenternas förväntningar och 

yrkets verklighet. Nu när en sådan skillnad inte hittats så har vi inte samma behov av dessa 

framtagna teorier i samma utsträckning som vi tänkt oss från början. Däremot så har vi sett att 

det skulle ha fungerat bra att använda dessa för att analysera en skillnad om en sådan hade 

existerat. Detta trots att den ursprungliga tanken med modellerna inte var att analysera en 

sådan situation.  

 

Det som påverkar studenternas förväntningar har ändrats sedan de började på högskolan och 

det som påverkar dem i första hand nu är redan aktiva mäklare i form av 

företagspresentationer, mäklardagen och praktik. 

 

Studenterna tycker att utbildningen är ett bra steg på vägen mot att bli en bra mäklare men den 

kunde bli bättre. Framförallt önskar många ännu mer säljutbildning. 

5.3 Diskussion 
 

När vi analyserat de resultat vi fått i undersökningen så ser vi att studenternas förväntningar 

på yrket stämmer ganska bra överens med den bild mäklarna beskrivit. Det resultat vi trodde 

vi skulle få då vi utgick från Simonsson & Tallboms uppsats var att det skulle finnas stora 

skillnader på förväntningarna och yrket, att kundgapet i Grönroos modell skulle vara stort, 

men så verkar inte fallet vara i vår studie. Det vi tror ligger till grund för att vårt resultat inte 

blev det vi hade räknat med är valet av målgrupp i denna studie. Studenternas förväntningar 

har ändrats under utbildningens gång vilket stämmer med vad Hedström
86

 kommit fram till i 

sin uppsats. Där tog hon upp att över hälften av studenterna tycker att deras förväntningar har 

                                                
86  E. Hedström, Fastighetsmäklarutbildningen – uppfyller den dagens behov s.15 
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ändrats. Studenterna i vår studie tog upp att det var mycket tack vare företagspresentationerna, 

Mäklardagen och kontakten med branschfolket som deras förväntningar ändrats till vad de är 

idag. Detta bekräftas också av Hedströms
87

 uppsats.  

 

Att förväntningarna ändrats är som vi nämnt ovan på grund av att studenterna har fått mer 

erfarenhet, en erfarenhet som utbildningen och kontakten med andra mäklare har givit dem. 

Enligt den teori som Winter har om förväntningar så är det just erfarenhet som påverkar våra 

förväntningar. Genom att kombinera våra olika erfarenheter så skapar vi oss en bild av hur 

liknande framtida situationer kommer att se ut. Enligt samma teori så är förväntningar väldigt 

betydelsefulla för en individ, men han menar då inte att det är det bästa med att ha för många, 

kanske snarare tvärtom.
88

 

 

Vår tro om fördelar och nackdelar av för mycket eller för lite förväntningar är ungefär som 

följer. Om en person har för mycket förväntningar i livet så ökar det risken för att bli 

besviken. Utan några förväntningar alls så blir man aldrig besviken och det är inte så svårt att 

förstå vilken av de två personerna som är mest positiv då den aldrig stöter på några motgångar 

eller bakslag. Blir man alltid besviken på allt så borde man bli mer negativ och nedstämd 

medans om man aldrig blir besviken utan alltid blir glatt överraskad så känns livet enklare och 

man borde bli mer positiv. Men är det egentligen säkert att inte ha några förväntningar alls är 

det bästa? Vi tror att om en person aldrig har några förväntningar på sig själv, borde personen 

ha svårt att motivera sig själv att fortsätta när något är väldigt tungt. Utan några förväntningar 

så är det svårare att sätta bra mål för sig själv vart man vill nå i livet. Som vi nämnt tidigare så 

är mål en stor motivationsfaktor för många individer och för många företag. Har man inga 

mål med livet så motiverar man aldrig sig själv att bli bättre och då utvecklas man aldrig som 

person. Om personen ifråga inte hade förväntningar på sig själv att klara av en svår uppgift så 

borde den alltså inte bli besviken på sig själv om den ger upp, om den inte blir besviken på sig 

själv i en sådan situation vad är det då som får den att gå vidare och slutföra uppgiften, den 

blir ändå inte besviken utan är ganska likgiltig till om uppgiften blir slutförd eller inte. Utan 

förväntningar så slutar man att pusha sig själv till att bli bättre och hur lycklig är man 

egentligen då, om man aldrig tror på sig själv och inte har några framtidsmål att uppnå. 

Utifrån detta tror vi att en balans mellan dessa två extremsituationer är det bästa. 

 

Detta handlar dock mest om personliga förväntningar på sig själv men är inte helt fel att ta 

upp innan analysen av relationen mellan studenterna och utbildningen/branschen för att belysa 

hur viktiga och betydelsefulla vi tycker att förväntningar faktiskt är. Vi tror att om studenten 

går in med för höga förväntningar så blir det så gott som omöjligt för utbildningen och yrket 

att nå upp till de förväntningarna. Men skulle ingen ha några förväntningar på mäklaryrket 

och utbildningen så tror vi inte så många skulle söka sig till det yrket, det skulle bli mer ett 

yrke man tog för att man inte hittade något annat. Ingen skulle söka sig till det för att de hade 

det som mål och önskan att bli fastighetsmäklare. Då är det risk för att utbildningen skulle få 

betydligt färre ansökningar vilket skulle kunna leda till mäklarbrist runt om i landet. Därför 

tror vi inte att det vore bra varken för utbildningen eller yrket att studenternas förväntningar 

skulle försvinna. Däremot skulle det vara bra om både utbildningsanordnarna och branschen i 

ett tidigare skede kunde påverka de framtida mäklarna och deras förväntningar. Att redan 

innan de påbörjade sina studier få dem att förstå vad yrket verkligen innebär så att de fick 

förväntningar som stämde bättre överens med yrkets verklighet. Då tror vi att många som 

klarat antagningen och fått en plats på utbildningen skulle kunna tacka nej och ge sin plats till 

någon som faktiskt slutför sina studier och blir en fastighetsmäklare som verkligen vill vara 

                                                
87 Ibid. 
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det. På så viss tror vi att man skulle få en bättre och mer motiverad mäklarklass med en högre 

examineringsgrad. 

 

Som vi nämnde i inledningen så var Walmsleys teori att arbetsgivarna behövde en bra bild av 

arbetstagarnas förväntningar för att på så sätt bli den bästa och mest attraktiva arbetsgivaren. 

Av det vi kunde utläsa ur mäklarnas svar i vår intervju så var det bland annat lönen och 

anställningsvillkoren som de främst vill se en förändring på i deras yrke. Att mäklaryrket 

fortfarande kör helt på provisionsbaserad lön kan om man ser till Walmsleys artikel bero på 

att den tidigare generationen är nöjda med vad de har och känner sig vana att arbeta under de 

villkoren och därmed inte har några förväntningar på något annat.
 
Den nya generationen som 

börjar komma in på marknaden mer och mer har andra krav på sitt yrke.
89

 De är inte vana att 

arbeta på helt provisionsbaserad lön och kan därför se det som ett problem. De kan också vilja 

att kollektivavtal utformas. Med detta påstår vi självklart inte att det är det som alla nya 

mäklare vill ha utan att det var en åsikt om ändring några av de mäklare vi intervjuat uttryckt. 

Men när vi jämför detta med vad studenterna svarat så ser några av dem väldigt positivt på 

provisionsbaserad lön. Om det är på grund av bristande erfarenhet eller om de verkligen 

kommer trivas med den arbetssituationen vet ingen förrän de faktiskt prövat det. 

5.4 Fortsatt forskning 
 

Vi anser att det skulle vara intressant om man gjorde ytterligare studier inom detta område, då 

vår studie visar att studenternas förväntningar har ändrats under studiernas gång. Det skulle 

därför vara intressant att se hur deras förväntningar var innan de påbörjade sina studier. För 

att se det på bästa sätt skulle vi rekommendera att genomföra intervjuer med de blivande 

fastighetsmäklarstudenterna. Det skulle mest troligt ge ett annorlunda resultat än det vi har 

presenterat i denna studie. Den studien skulle också kunna ligga till grund för ytterligare 

studier hur fastighetsmäklarbranschen tillsammans med utbildningen kan hjälpa de blivande 

studenterna att få en bättre bild av yrket och på så sätt förhoppningsvis minska antalet 

studenter som i slutändan inte blir fastighetsmäklare. För att få en mer tydlig bild av det vi 

kommit fram till i denna studie kan man också göra en mer geografiskt utbredd studie genom 

att intervjua studenter runt om i Sverige och se om de har samma bild som den studenterna 

här i Gävle har gett av sina förväntningar på fastighetsmäklaryrket.  
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Bilaga 1- Intervjuer med mäklarna 

Intervju 1 
 

Ålder?  
35 år   
 

Kön?  
Man 

 

Hur skulle du beskriva mäklaryrket? 

Flexibelt säljaryrke där vi hjälper människor i vad som ofta är deras livs största affär.  

 

Vad är de stora nackdelarna och fördelarna? 

+: Flexibelt, träffar nya människor, bra fördelning mellan tiden på kontoret och ute på 

”fältet”.  

-: Flexibiliteten medför att det kan vara svårt att hitta en balans mellan arbete och fritid. 

 

Vad var det som fick dig att vilja bli mäklare? 

Flexibelt, träffar nya människor, bra fördelning mellan tiden på kontoret och ute på ”fältet”.  

 

Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började studera? 

Hade jobbat som mäklare utomlands innan så hade redan en bra inblick i hur yrket funkar. 

 

Hur tycker du att de stämde överens med hur du upplever ditt arbete idag? 

Bra. 

 

Vad var det som påverkade dina förväntningar mest tror du? 

Erfarenheten från branschen. 

 

Varför tror du att det är så många utbildade mäklare som inte arbetar med det efter  

utbildningen? 

Den stora arbetsbördan i kombination med arbetstiderna, lönen och sist men inte minst 

felaktiga förväntningar och inställning till yrket. Avsaknad av kollektivavtal, vilket medför att 

varje enskild måste förhandla till sig tjänstepension och sånt. 

 

Om du kunde ändra på en sak med ditt yrke vad skulle det då vara? 

Att mäklarbranschen också tecknar kollektivavtal. Den provisionsbaserade lönen borde 

utvecklas till en grundlön och bonus. 

 

Vad tror du om att man skulle lägga in praktiken i studieplanen så att alla hade fem 

veckors praktik per läsår för att man lättare skulle få en rättvis bild av yrket?  

Bra men tycker att 5 veckor inom studieplanen räcker och de resterande 5 utanför. 

 

Tror du det skulle göra att fler faktiskt skulle fortsätta med yrket? 

Ja, de med fel förväntningar och förhoppningar borde inse att det är dags att byta inriktning i 

ett tidigare skede.  
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Intervju 2 
 

Ålder? 

39 

 

Kön? 

Kvinna 

 

Hur skulle du beskriva mäklaryrket? 

Varierande arbetsuppgifter, fritt arbete, periodvis stressigt, socialt 

 

Vad är de stora nackdelarna och fördelarna? 

Nackdelar: Provisionsbaserad lön, därmed osäker lön månad till månad, periodvis väldigt 

stressigt, obekväma arbetstider,  

Fördelar: Fritt och socialt arbete, kan tjäna bra i bra tider, trevligt arbete 

 

Vad var det som fick dig att vilja bli mäklare? 

Gillar att arbeta med försäljning. Har tidigare säljerfarenhet så jag är van vid kundkontakter. 

Gillar det fria arbetet. Tycker det är kul att träffa folk. Som mäklare är du både säljare, 

psykolog, bollplank, enklare typ av jurist, ekonom… 

 

Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började studera? 

Se ovan.  

 

Hur tycker du att de stämde överens med hur du upplever ditt arbete idag? 

Mina förväntningar motsvarar till största del mina upplevelser av yrket. Sämre pensionsavtal 

än jag väntat mig. 

 

Vad var det som påverkade dina förväntningar mest tror du? 

Utbildningsinnehållet från högskolan. Referenser från kompisar som arbetar som mäklare. 

 

Varför tror du att det är så många utbildade mäklare som inte arbetar med det efter  

utbildningen?  

Missvisande bild av yrket i media. Osäker lön i och med att den är provisionsbaserad, slitigt, 

obekväma arbetstider. 

 

Om du kunde ändra på en sak med ditt yrke vad skulle det då vara? 

En grundlön samt arvode i enlighet med vanliga konsulter, dvs möjlighet att ta betalt per 

timme. 

 

Vad tror du om att man skulle lägga in praktiken i studieplanen så att alla hade fem 

veckors praktik per läsår för att man lättare skulle få en rättvis bild av yrket?  

Kanske hade hjälpt, men jag tror att det är först när du har arbetat i ca 1 år som du förstår hur 

det verkligen är. 

 

Tror du det skulle göra att fler faktiskt skulle fortsätta med yrket? 

Vet ej 
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Intervju 3 
 

Ålder?  

Snart 40 

 

Kön?  

Kvinna 

 

Hur skulle du beskriva mäklaryrket?  

Roligt, stimulerande, stressande. 

 

Vad är de stora nackdelarna och fördelarna?  

Nackdel: Provisionsjagandet, att inte få lön. Se till att få en grundlön!! 

Fördel: Frihet under ansvar. Träffa så mycket folk i olika situationer i 

livet. 

 

Vad var det som fick dig att vilja bli mäklare?  

Fick chansen att testa assistent jobbet och fick då upp ögonen för jobbet. 

 

Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började studera?  

Visste mycket väl vad det innebar i.o.m. 3-4 år som mäklarassistent. 

 

Hur tycker du att de stämde överens med hur du upplever ditt arbete idag?  

Fullt ut. 

 

Vad var det som påverkade dina förväntningar mest tror du?  

Vet ej! 

 

Varför tror du att det är så många utbildade mäklare som inte arbetar med 

det efter utbildningen?  

Just den stress man upplever med lönebilden. Alla krav och den negativa uppmärksamhet man 

får i bl.a media. Är inte ett yrke utan en livsstil. Man är ALLTID mäklare och får frågor 

nästan jämt om det, speciellt i en mindre ort. 

 

Om du kunde ändra på en sak med ditt yrke vad skulle det då vara?  

Lönen och att spekulanter måste inse att vi också har arbetstider. Ska man göra sitt livs största 

affär så kanske man måste kunna flexa på jobbet, boka om frisören och se till att komma på 

våra visningstider. 

 

Vad tror du om att man skulle lägga in praktiken i studieplanen så att alla 

hade fem veckors praktik per läsår för att man lättare skulle få en rättvis 

bild av yrket?   

Tror nog att det vore en mycket bra grej. Frågan är om studenterna verkligen har fått den rätta 

bilden av en mäklares vardag. Man blir inte miljonär bara för att man är färdig utbildad 

mäklare. Är inte så lätt som alla säger. Vår arbetsinsats kan spela mindre roll om räntor går 

upp, marknaden svänger. Vi är så sårbara och kan egentligen inte påverka vår arbetssituation 

så mycket. 

 

Tror du det skulle göra att fler faktiskt skulle fortsätta med yrket?  

Nej 
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Intervju 4 
 

Ålder? 

 25 

 

Kön?  
Kvinna 

 

Hur skulle du beskriva mäklaryrket?  

Ett mycket socialt yrke. Arbetsbelastningen är väldigt ojämnt, vissa veckor jobbar man 12 

timmar per dag och andra veckor är det 8 timmars arbetsdag med mycket fikaraster och 

struntprat med kollegorna. Ett riktigt säljarbete där man som mäklare alltid måste vara på g. 

Jag jobbar enbart på provision vilket man lär sig att leva med, men det är ändå ett 

stressmoment som ibland blir negativt. Jag har arbetat både i Stockholm och nu i Linköping, 

otroligt olika arbetsmiljöer. Många bollar i luften och man kan aldrig riktigt ta ledigt. 

 

Vad är de stora nackdelarna och fördelarna?  

Den största fördelen är att man själv kan påverka arbetstiderna, har man planerat bra kan man 

ta ledigt en fredag för att få lite mer helg. Samt att man kan påverka sin lön, jobbar jag 

stenhårt kan jag tjäna riktigt bra, men jag kan också välja att jobba lite lagom och få en 

”normal Svenssonlön”. Nackdelarna är att man aldrig vet hur nästa månad kommer att gå – 

dvs, får jag någon lön och kan jag betala mina räkningar. Helgjobb ser jag också lite negativt 

på, dock skulle jag aldrig hinna med om jag inte la visningar på helgerna (något som mina 

chefer även kräver att jag gör).  

 

Vad var det som fick dig att vilja bli mäklare?  
När jag var 12 år så flyttade min familj, vi tittade då på många hus och jag tyckte det verkade 

roligt att vara mäklare. Jag var även intresserad av arkitektur och satt ofta och hittade på olika 

planlösningar som jag sparade i en pärm. Jag var nog redan i slutet av högstadiet ganska säker 

på att jag ville bli mäklare….. 

 

Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började studera? 

.....när jag väl sökte till högskolan hade jag förstått att det inte bara handlade om hus och 

inredning utan att det var ett sälj-jobb. (Minns inte riktigt faktiskt). Troligtvis trodde jag att 

mäklaryrket till största delen bestod av visningar och jag trodde nog att man satt på kontoret 

och glatt åkte ut till någon som ville sälja sin lägenhet och fixade det! (Dvs, jag förstod inte 

hur tuff konkurrensen var och att man hela tiden är tvungen att vara vass och ligga i 

framkant). Men under studieåren blev man än mer införstådd att det verkligen var ett sälj-

jobb. Jag gjord även praktik redan första ”sommarlovet” vilket ledde till att jag då förstod mer 

av arbetet.  

 

Hur tycker du att de stämde överens med hur du upplever ditt arbete idag?  
Se föregående fråga, kom in lite på det där. När jag väl studerade och hade gjort det ett tag 

(gick tre år), tror jag att jag hade en ganska bra bild av hur yrket var. Men som sagt, innan jag 

började studera vet jag inte riktigt vad jag hade för förväntningar. Under de år som jag 

studerad lyssnade jag på ett flertal mäklarföretags presentationer och fick då upplevelsen att 

de jobbade dygnet runt (vilket de säkert gjorde, då det var högtryck på marknaden.) Jag har 

inte upplevt jobbet så, utan att det är mycket i vågor.  
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Vad var det som påverkade dina förväntningar mest tror du?  

Som många andra (allmänhet, medier med mera) tror jag att man få sina förväntningar från 

det man ser. Dvs, då allmänheten stöter på en mäklare, är det nog oftast under en visning, man 

får uppfattningen av att mäklare ”bara” har visningar. 

 

Varför tror du att det är så många utbildade mäklare som inte arbetar med det efter  

utbildningen?  

Anledningen till att många väljer att lämna mäklaryrket tror jag beror på att man inte kommer 

igång, dvs, man säljer inget de första månaderna och får då ingen lön, man orkar inte länge, 

man lessnar och tappar tron på sig själv. Av de som kommer igång men ändå väljer att lämna 

yrket tror jag beror på att de inte trivs med arbetstiderna, ovissheten om lönen, säljbiten och 

konkurrenssituationen.  

 

Om du kunde ändra på en sak med ditt yrke vad skulle det då vara?  
Att konkurrensen skulle vara lite minde. (det är kul och bra med konkurrens, men är lite för 

mycket av den varan.) 

 

Vad tror du om att man skulle lägga in praktiken i studieplanen så att alla hade fem 

veckors praktik per läsår för att man lättare skulle få en rättvis bild av yrket? 

 Absolut, är helt galet att praktik inte är en del av studieplanen.  

 

Tror du det skulle göra att fler faktiskt skulle fortsätta med yrket?  
Vet inte hur många som skulle välja att hoppa av studierna efter att ha gjort praktik. Tror att 

många som gör praktik tycker att det är kul, men man får inte uppleva den press och ovisshet 

om lönen som först visar sig när man börjar jobba.  

Intervju 5 
 

Ålder? 

 29 

 

Kön?  

Kvinna 

 

Hur skulle du beskriva mäklaryrket?  

Väldigt omväxlande, man vet aldrig hur en dag ska se ut. Man träffar väldigt olika typer av 

människor. Så det gäller att kunna bemöta alla olika typer också. 

 

Vad är de stora nackdelarna och fördelarna?  

Fördelarna är att det är väldigt kul och omväxlande. Man har aldrig tråkigt. Nackdelarna är att 

det ibland är lite jobbiga arbetstider och när man jobbar på provision så vet man aldrig riktigt 

vad man ska tjäna nästa månad. 

 

Vad var det som fick dig att vilja bli mäklare?  

Jag är väldigt social och kände att det skulle passa mig att få träffa många människor men 

samtidigt så lockade den juridiska biten också. 
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Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började studera?  

Att det skulle vara väldigt kul, men också tufft pga arbetstider och lönen. Jag tänkte från 

början att det här är kanske inget man jobbar med resten av sitt liv pga att det är ganska 

jobbiga arbetsförhållanden emellanåt. Därför läste jag också en treårig linje så jag har en fil 

kand. i ekonomi att falla tillbaka på. Sedan vet man ju inte om jag någonsin kommer använda 

den. Det får tiden utvisa. 

 

Hur tycker du att de stämde överens med hur du upplever ditt arbete idag?  

Det stämmer ganska bra överens. Det är väldigt kul, men jobbigt stundtals. Men det goda 

överväger det dåliga. Samtidigt kan jag fortfarande känna att det inte är säkert jag gör detta 

resten av livet. Det är ju väldigt konjunkturkänsligt. Om ingen köper eller säljer så tjänar man 

inga pengar. 

 

Vad var det som påverkade dina förväntningar mest tror du?  
Mäklaryrket är höjt ganska mycket till skyarna. Man tror att alla mäklare tjänar väldigt 

mycket pengar. Det gör en del men då jobbar de också väldigt mycket. För mig var det inte 

pengarna som avgjorde utan mer att det verkade väldigt kul och omväxlande. 

 

Varför tror du att det är så många utbildade mäklare som inte arbetar med det efter  

utbildningen?  
Jag tror många inser när de väl börjar att det är rätt tufft. Konkurrensen mellan mäklare är 

stenhård. Du får också vara beredd på att medla i många konflikter mellan köpare och säljare. 

Ibland uppstår det ett fel i en fastighet eller lägenhet, då gäller det att veta vad som gäller 

juridiskt. Alla förväntar sig att mäklaren ska kunna allt och går något fel så är det mäklaren 

man vänder sig till. Det är ett stort ansvar att bära. Många är kanske inte medvetna om detta 

innan man börjar arbeta. 

 

Om du kunde ändra på en sak med ditt yrke vad skulle det då vara?  

En fast grundlön tillsammans med provision. Ex 20 000 kr fast och sedan provision utöver 

det. Så att man har en grundtrygghet. Och betald semester  

 

Vad tror du om att man skulle lägga in praktiken i studieplanen så att alla hade fem 

veckors praktik per läsår för att man lättare skulle få en rättvis bild av yrket?  

Det är nog inte fel. Problemet är väl att hitta en praktikplats. Jag vet att många hade svårt att 

göra det när jag studerade i alla fall. Men fem veckor är kanske lättare att hitta än tio. Jag 

gjorde min praktik mitt i utbildningen, tycker det är bättra än att vänta tills man är färdig. Så 

får man en bild medans man pluggar. 

 

Tror du det skulle göra att fler faktiskt skulle fortsätta med yrket?  

Troligtvis, då vet man i alla fall vad man ger sig in i. 

Intervju 6 
 

Ålder?  

Snart 27 år 

 

Kön? Kvinna 
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Hur skulle du beskriva mäklaryrket? 

Omväxlande, krävande, tidskrävande, utvecklande, roligt. 

 

Vad är de stora nackdelarna och fördelarna? 

Fördelarna är att man själv kan styra sina dagar (i viss mån i alla fall), möjligheter att tjäna bra 

pengar och träffar mycket folk, de flesta bra. 

Nackdelarna är att man är konjunkturberoende, kan lika gärna tjäna 0 kr en månad som 30 tkr, 

måste alltid vara på topp för att skapa nya kunder, nya försäljningar. Många olika människor 

att hantera varav vissa kan vara väldigt svåra. Sen att man helt plötsligt har jobb upp över 

öronen och inte hinner ha ngn fritid överhuvudtaget, ska man vara ledig så är det alltid med 

reservation. 

 

Vad var det som fick dig att vilja bli mäklare? 

För att man kunde påverka mycket, intressant med boende och kontakten med människor. 

 

Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började studera? 

Att det var krävande och utvecklande! Jag hade nog mer realistiskt tanke på vad yrket innebar 

än många andra som nu har visat sig att de inte pallade trycket 

 

Hur tycker du att de stämde överens med hur du upplever ditt arbete idag? 

Väldigt väl, men ibland snäppet värre. Lätt att man blir för personlig och då inte kan släppa 

jobbet. 

 

Vad var det som påverkade dina förväntningar mest tror du? 
Samtal med människor som redan jobbade som mäklare. 

 

Varför tror du att det är så många utbildade mäklare som inte arbetar med det efter  

utbildningen? 

De tror att man kan jobba 7-4, tjäna 100 tkr i månaden och dessutom vara en person som 

knappt vågar säga hej till människor… Krävs ju att man har viljan att slita och lyckas 

attrahera människor att känna förtroende för en. 

 

Om du kunde ändra på en sak med ditt yrke vad skulle det då vara? 

Fasta arbetstider. 

 

Vad tror du om att man skulle lägga in praktiken i studieplanen så att alla hade fem 

veckors praktik per läsår för att man lättare skulle få en rättvis bild av yrket?  

Det hade varit superbra!!  

 

Tror du det skulle göra att fler faktiskt skulle fortsätta med yrket? 

Både och, kanske ska lägga någon praktikt tidigt eller kräva praktik innan man får en plats på 

en utbildning. Så att man redan sen innan vet vad yrket innebär innan man söker och börjar 

pluggar. Kanske svårt i verkligheten men hade nog gett en högre standard på de som läste till 

mäklare. 

Intervju 7 
 

Ålder? 

33 
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Kön? 

Kvinna 

 

Hur skulle du beskriva mäklaryrket? 

Socialt arbete, roliga möten med alla sorters människor. Omväxlande, ibland en hel del 

kontorsarbete, visningar, få åka ut och värdera, ta kort, intagsförsök.  

 

Vad är de stora nackdelarna och fördelarna? 

Att lönen är provisions baserad är både den största nackdelen samt fördel 

 

Vad var det som fick dig att vilja bli mäklare? 

Har alltid varit väldigt intresserad av hus och boende samt vill arbeta med människor och inte 

ha ett helt stillasittande arbete. 

 

Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började studera? 

Hade först trott att jag skulle flytta till Stockholm och visa tjusiga hus och våningar och tjäna 

massor av pengar.  

 

Hur tycker du att de stämde överens med hur du upplever ditt arbete idag? 

Jag fick direkt timanställning sista året I min hemort och fick arbete där direkt. Bor i en 

småstad. Var fantastiskt mkt roligare att jobba på sin hemort än jag hade trott, stor fördel att 

jag känner så många och att jag har en mkt god lokalkännedom. 

 

Vad var det som påverkade dina förväntningar mest tror du? 

Medias beskrivning av de fina områdena I strorstäderna och mäklare som tjänade multum.  

 

Varför tror du att det är så många utbildade mäklare som inte arbetar med det efter  

utbildningen? 

Helt klart den provisionsbaserade lönen. Jag har hus men skulle än idag inte vilja dra på mig 

för mkt höga fast kostnader då månadslönerna kan svänga en hel del. 

 

Om du kunde ändra på en sak med ditt yrke vad skulle det då vara?  

 

Vad tror du om att man skulle lägga in praktiken i studieplanen så att alla hade fem 

veckors praktik per läsår för att man lättare skulle få en rättvis bild av yrket?  

Det later bra, men det är viktigt att få en bra praktikplats där man får vara med ute på fältet, så 

man inte hamnar som en assistant, som jag gjorde på mina 10 v I Sthlm. 

 

Tror du det skulle göra att fler faktiskt skulle fortsätta med yrket? 

Jag tror att en fast lön och mer fasta tider är det som skulle göra att man behöll många. Ex att 

man vet att man jobbar kväll 1-2 dagar i veckan och att kvällsvisningarna enbart hamnar där 

samt ex schema lagt helg arbete. 
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Bilaga 2- Intervjuer med studenterna 

Intervju 1 
 

Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Jag har ganska höga förväntningar på yrket men vet att det kommer att bli väldigt svårt, eller 

svårt men man måste ju verkligen engagera sig och verkligen köra 150 % men jag tror det 

kommer bli kul och varierande. 

 

Vad innebär det när du säger höga förväntningar?  
Det är mer att jag känner mig så peppad och tycker det ska bli jättekul med praktik i sommar, 

att just jag kommer tycka att det är så kul att komma igång med att jobba. 

 

Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Nja, när det är nog mer att man fått reda på mer om yrket men inte påverkat förväntningarna 

så mycket, mer att man känner sig mer taggad att hoppa in i yrket och börja jobba. 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera?  

Innan man började plugga var det väl mest den bild man fick av andra, den media gav en och 

vad folk i sin omgivning sa. Då hade man kanske inte egentligen en så bra syn av yrket 

eftersom deras bild kanske inte alltid var helt korrekt. 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Det är väl mest andra mäklare som påverkar en nu, de mäklare som kommer på 

gästföreläsningar och sådant. 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Det är lite svårt att komma ihåg vad man tycke och tänkte då men det känns nog som att de är 

uppfyllda. Jag måste ju erkänna att jag innan jag börja här inte var så insatt i vilka kurser och 

så som erbjöds men känner mig ändå nöjd så här i efterhand och känner att ja fått en bra 

utbildning. 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Att det oftast är helt provisionsbaserat lönesystem vilket innebär att man verkligen måste 

jobba för sig själv och se till att man får kunder och gör affärer hela tiden, att det är ett lite 

osäkert yrke på det sättet. Man också att det är väldigt varierande och att man stöter på 

mycket olika folk. Nästan att man får jobba lite som psykolog, hjälpa människor i många 

olika situationer.  

 

Vad tror du att de stora för- och nackdelarna är med yrket? 

De stora nackdelarna tror jag är att det kan bli mycket kvällar och helger medans fördelen är 

att man kan planera sin tid själv och styra sina dagar ganska mycket. 
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Intervju 2 

 
Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Jag tror det är ett väldigt roligt och socialt jobb men att det är ett väldigt slitsamt jobb men att 

man får ut väldigt mycket av det. Man kommer få mycket respons av de kunder man hjälper, 

blir de nöjda kommer man få ut mycket av de, som en bekräftelse typ.  Jag hoppas att det ska 

bli lite utmaning med mycket nya situationer varje dag. 

 

Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Nja lite det här med hur tidskrävande det är att vara mäklare, jag trodde nog i början att det 

var lite mer ett 9-16 jobb med bara lite kvällsvisningar men det har väl ändrats lite mer till att 

man kan vara ledig lite mer på dagarna och jobba på kvällar och helger.  Jag trodde nog att det 

skulle vara vanligare med att fler kontor skulle ha fasta löner rakt igenom än det verkar vara 

av det man fått höra. 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Mina föräldrar hade en kompis som var mäklare och jag hade pratat mycket med honom och 

fick av honom mycket avskräckande exempel men samtidigt fick man höra mycket bra. Så det 

var väl det han sa som fick mig att bilda en uppfattning om yrket. Jag läste också mycket på 

studeras hemsida om hur de beskrev yrket. Efter deras beskrivning så trodde jag att det skulle 

vara mycket psykologi i utbildningen då det stod att man i många situationer fick agera lite 

psykolog men det är ingen psykologi alls, så det vart jag kanske lite besviken över när jag 

läste igenom kursutbudet men det vart ganska bra ändå. 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Nu är det mycket läraren i kursen vi läser just nu för han är väldigt insatt i yrket och kan 

berätta och förklara på ett väldigt bra sätt hur yrket fungerar. Men tidigare under utbildningen 

har det varit företagspresentationerna och mässor och liknande där man kommer i kontakt 

med olika mäklare. Sen har jag gjort min praktik vilket gett mig mycket inblick i yrket. 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

 Jag hade inte så mycket förväntningar, jag hade ju aldrig pluggat på högskola förut, jag 

trodde nog att det skulle vara lite lättare än det visade sig vara. Hade pratat med mina kusiner 

och de hade beskrivit det som väldigt simpelt att plugga på högskola, man kunde glida 

igenom ganska lätt. Så till min första tenta trodde jag nog nästan att jag skulle kunna plugga 

ungefär lika mycket som man gjorde vid prov i gymnasiet men så var det ju inte riktigt. Jag 

trodde också att man skulle ha mer kontakt med läraren, ungefär som i grundskolan och 

gymnasiet men så var det ju inte riktigt heller.  

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Ja andra är nog mer fasta, man har mer fasta rutiner och saker man ska göra varje dag. Plus att 

du har någon som vakar över dig hela tiden och tjatar på att man måste få någonting speciellt 

gjort en viss tid och att du verkligen är på jobbet en viss tid. Mäklaryrket är nog mer fritt du 

jobbar mer för dig själv, de tider som passar dig och dina kunder. Det är en själv som blir 

lidande om man inte gjort det man ska en dag och det är upp till en själv att se till att det blir 

gjort. Man blir nog mer driven i det här yrket pga. att man inte har någon fast lön så man 

måste verkligen ta tag i saker för att få några pengar men för vissa kan det verkligen vara 

något negativt som stressar ”skiten” ur en, det faktum att man inte vet om man får någon lön 
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nästa månad eller inte. Så därför är det nog lättare att man kan bli utbränd också. Sen tror jag 

också att personerna som arbetar med det här yrket är ganska lika varandra för det är inte alla 

människor som klarar av att ha ett så stressigt, osäkert arbete som mäklaryrket faktiskt är. Inte 

alla vill heller ha ett så socialt yrke och hela tiden jaga nya människor att träffa och lära känna 

i förhoppning att denna nya kontakt ska ge en ny försäljning. Så jag tror att eftersom det är 

ganska lika människor som arbetar som mäklare så blir det nog en ganska bra gemensamhet 

mäklare emellan. 

Intervju 3 
 

Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Mina förväntningar är att jag till att börja med ska få ett jobb, att man ska tjäna bra och att 

man får intag och det börjar gå runt, att man får den hjälp man behöver från mäklarna för att 

nå sina mål.  

 

Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Ja, jag hade inte så stor koll när jag började studera här, så då tänkte man mest att man ska 

tjäna pengar och man tänkte inte så mycket på allt det runt omkring som arbetsgivare och 

vilket stöd man kunde få. Det är det man har börjat tänka mer på nu, att det är ganska viktigt 

och att de är det som kan leda till att man kan tjäna mer så småningom. 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Jag hade inte så stor koll faktiskt så hade nästan inga förväntningar. Trodde mest att det var 

ett roligt yrke. Hade bara kollat lite på Internet sen hade vi en arbetsdag på vår skola och där 

var det en mäklare som pratade om yrket och hon var så entusiastisk och beskrev det som ett 

så roligt yrke så jag vart inspirerad mycket av det 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Svår fråga, men det är väl mycket vår mäklardag när man får chansen att prata mycket med 

många olika företag och se mer hur varje företag arbetar och se att det finns så mycket olika 

arbetssätt inom yrket. Då får man också lite chans att välja vilket företag men vill arbeta hos, 

vilka som möter ens förväntningar på bästa sätt. 

 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Mina förväntningar var väl att jag skulle få den utbildningen jag behövde för att klara av yrket 

och det känns det som man fått. Speciellt sen de införde säljutbildningen och att de använder 

sig av mäklare som lärare i vissa kurser. De som verkligen vet hur det går till ute i arbetslivet 

och vad det innebär att vara mäklare. 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Det är väl att det är ett väldigt flexibelt yrke, och det faktum att det är provisionsbaserad lön 

gör verkligen att man måste tagga till det är väl inte så många andra yrken som har det. 

Speciellt inte i kombination med det stora ansvar man har som mäklare. 
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Intervju 4 
 

Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Jag förväntar mig att man kan planera in väldigt mycket själv och lägga upp arbetet mycket 

som man själv vill. Självklart har jag också höga förväntningar på lönen och önskar därför 

ingenting annat än att jobba enbart på provision, gör man ett bra jobb så får man bra betalt. Då 

är det upp till en själv hur mycket man vill jobba och hur effektiv man är. 

 

Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Sen man började på högskolan har man fått mycket mer inblick i mäklaryrket tack vare alla 

företagspresentationer och mäklardagen. Mina förväntningar vet jag inte riktigt hur de har 

ändrats, hade inte så mycket tankar innan jag började egentligen men det man har lärt sig 

iallafall är att det är intagen och visningarna som är viktigast. Det är där man slåss mot andra 

mäklare och visningarna är där man skaffar sig nya intag. Så att man har väl blivit lite mer 

fokuserad på de två bitarna och man vill se till att man är så väl förberedd som möjligt innan 

man ska ut på de två momenten. 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Det som har påverkat är så som alla säljyrken är att det som syns i media är när någon gör fel 

och då framstår yrket som att alla mäklare de vill lura en och de går inte att lita på. Det är väl 

lite den bilden yrket har i media. Dock tycker jag det har förändrats till det positiva under de 

senaste åren. Men den bilden påverkade inte mig så mycket då jag själv vet att jag är ärlig och 

jag kommer arbeta med att sälja in förtroende så att ju fler så kallade ”skoj” mäklare det är så 

desto lättare har jag att konkurrera. Men självklart är det inte roligt att gå ut och möta 

människor som har fördomar hela tiden. 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Som jag sa tidigare så är det ju alla företagspresentationer som påverkar en mycket, där får 

man reda på hur det fungerar på just den firman, det speciella kontoret det gör att totalbilden 

blir ganska bra 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Mina förväntningar på utbildningen var faktiskt inte så höga utan såg det mer som en 

transportsträcka till att kunna få min mäklarregistrering. Sen tänkte jag att eftersom man ska 

göra sin praktik så är det där man verkligen lär sig om yrket. Men tvärtemot mina 

förväntningar så har utbildningen varit väldigt givande, förberett mig mycket på mäklaryrket. 

Har varit på ungefär 10 företagspresentationer, två arbetsmarknadsdagar där det kommer 20 

olika mäklarföretag, har haft en säljteknikutbildning där några av Sveriges bästa mäklare 

kommer och berättar hur just de jobbar. I alla kurser har lärarna vinklat utbildningen så att den 

ska ge oss mäklarstudenter så mycket kött på benen som möjligt. Så absolut, utbildningen har 

mött mina förväntningar med råge. 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Som jag inledde med så är det ett väldigt flexibelt yrke och det är upptill en själv hur långt 

man vill nå. Självklart är man beroende av att ha kolleger som stöttar en och hjälper en 

speciellt när man är ny då. Men det hänger ändå mycket på en själv. Det skiljer sig mot andra 

yrken tillsammans med att man nästan enbart jobbar på provision. 
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Intervju 5 
 

Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Att jag ska kunna tillämpa det jag faktiskt har på något sätt lärt mig här och faktiskt kunna 

nyttja det när jag kommer ut och när jag faktiskt kommer ut i yrket att få hjälp från en 

kontorschef eller från själva branschen att faktiskt kunna bli jävligt duktig, kunna sälja och 

faktiskt prestera något. Det tycker jag är väldigt viktigt. Sen att mäklarna får jobba mycket, 

det är mycket kvällar och helger men man kan ändå planera sin tid själv, man är inte fast på 

kontoret från nio till sex utan kan planera sin dag mer fritt det tycker jag är bra.  

 

Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Ja det har de gjort, innan jag kom till högskolan hade jag nog den där dåliga, eller inte dåliga 

men felaktiga bilden, att det var ganska glidigt, att man hade ganska schysst lön, man körde 

runt i en fet bil och man behövde inte göra så mycket för att tjäna sina pengar. Dessutom 

trodde jag nog att utbildningen inte skulle vara slapp men ändå inte så mycket ekonomi och 

sådant svårt. Men när jag väl började här så fick jag nog en helt annan bild av mäklaryrket, att 

det inte var så flådigt som det ser ut utåt för den som inte vet hur branschen faktiskt är 

uppbyggd. Men det vart ändå positivt för jag har alltid varit sån som tycker att ju mer man 

jobbar ju mer ska det generera och faktiskt få vara en person som hjälper någon i en 

bostadsaffär eller vad det nu må vara än att vara en som drar ner någon annan. Så på så sätt 

tycker nog jag att det är skönt att inte vara den där flådiga glassmackan som man glider på 

hela vägen.  Så på så sätt tycker jag att det är bättre. Något annat jag har tänkt på är det här 

med nya mäklarlagen. Jag var väldigt fokuserad på att jag skulle sälja villor men ju mer man 

läser här så känns det som det handlar mer och mer om bostadsrätter, mer så här snabba 

affärer, vilket jag känner mig lite mer besviken på då jag verkligen vill sälja mest villor. 

Alltså ha mer större affärer som tar lite längre tid och få en riktig relation med kunden.  

 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Det var nog mycket av mäklare som man sett och pratat med, som enligt mig verkade ha ett 

schysst liv, de glider runt i snygga kläder, snygga bilar och det kändes som de hade jävligt 

mycket fritid och det var något som lockade mig lite för jag tycker om att ha min fritid. Det 

var nog det som gav mig den bilden jag hade förut. 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Att det finns många ”dåliga” mäklare som bara vill sälja, de gör vad som helst för att få 

igenom affären, och det taggar mig till att bli mäklare och bli en bättre mäklare än dem. Det 

som också påverkat mig är alla företagspresentationer. Inget är så bra som när företagen själva 

kommer hit och berättar om hur de upplever yrket. De berättar det som är verkligt positivt och 

de hjälper verkligen en att jobba vidare, ibland har man ju verkligen svackor och känner att 

man orkar verkligen inte plugga mer men går man då på en företagspresentation så blir man 

så taggad och man vill verkligen ut och jobba så fort som möjligt. Säljtekniken tycker jag 

också gav mig en bra bild av yrket för då kom ett mäklarföretag hit och vi fick öva på alla de 

momenten som man går igenom vid en försäljning så som intag, visningar och budgivning. 

Det tycker jag att man skulle ha lagt in ännu tidigare så att man på en gång fick en bra bild av 

vad yrket innebär. För att på så vis få veta i tid om yrket och utbildningen är något för en 

själv. 
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Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Mina förväntningar var väl att jag skulle lära mig vad själva yrket skulle gå ut på, vad det är 

att vara mäklare. För mig är mäklare ett väldigt praktiskt yrke, du möter kunder och man ska 

sälja. Men det är inte det de lär ut i början av utbildningen, hela det första året består av 

ekonomi och juridik, sen på slutet så får du börja lära dig lite om hus och hur du värderar 

dem. Det tycker jag var den första kursen som var något viktigt inför yrket. Självklart är det 

viktigt med ekonomin och juridiken för att ha en grund att stå på men det är inte det som visar 

vad yrket går ut på. Därför tycket jag att det var en tuff start att komma in med och få sig själv 

att känna sig sporrad att fortsätta när man inte kände att det hörde till yrket helt och hållet. Sen 

tycker jag att skolorna ska satsa betydligt mer på sälj. Det är en jätteviktig del av yrket och 

man måste få en bättre bild av hur det ser ut på marknaden och det lär vi oss inte här. Jag 

tycker också att de ska anpassa kurserna ytterligare efter yrket så att tentorna är mer gjorda för 

mäklare, att de beskriver och frågar mer om det som är mest relevant för oss. Även i ämnen 

som ekonomi och juridik så att vi lättare ser vad vi kommer att ha användning för och på 

vilket sätt vi har användning för det. Eftersom det är en yrkesutbildning så tycker jag att alla 

kurser borde på något vis vara riktat mot det så man själv lättare kan knyta ihop det man lär 

sig. Ta upp på tentor frågor som är väldigt riktade mot situationer som är aktuella för mäklare. 

Tycker det är väldigt bra att det finns en bra studentförening för bara mäklarna som värnar om 

mäklarstudenternas behov och ordnar både företagspresentationerna och mäklardagen. 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Jag tror det skiljer sig ganska mycket från andra yrken, på så sätt att det är helt 

provisionsbaserat så du måste kunna din sak och du måste jobba för att tjäna pengar. Har du 

ett vanligt åtta till fem jobb så går man dit och gör det man ska, går hem och får betalt. Så 

funkar det ju inte riktigt, man kan gå dit och sitta där i två veckor utan att tjäna en krona och 

det beror helt på en själv. Det tycker jag personligen är en positiv grej för man måste då 

jobba, man måste anstränga sig och göra sitt bästa för att faktiskt tjäna pengar. Det passar mitt 

tänk och hur jag är som person men jag kan förstå att många tycker det är väldigt jobbigt. Det 

är också oregelbundna tider med mycket sena kvällar och helger. Jag tror nog att man ofta kan 

börja senare på dagen men jobba lite längre på kvällarna.  Det tycker jag också passar mig 

ganska bra för jag är ingen morgon människa, men för personer med familj och barn är det 

nog svårare att vara borta alla kvällar och många helger. En annan sak, fast den kanske är mer 

generell för säljyrken är att du inte kan ha en dålig dag på jobbet. En dålig dag på jobbet kan 

resultera i en dålig kontakt vilket innebär att du inte får in de objekten. Har man en dålig dag 

på ICA så händer inte så mycket. Man måste som mäklare alltid visa sin bästa sida och ligga 

på topp.  

Intervju 6 

 
Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Att man ska bli väl omhändertagen på det kontoret man kommer till. Att de lär upp en 

ordentligt så att de inta bara kastar ut en och säger här är dina grejer, börja jobba. Jag är lite 

rädd att det ska vara mycket svårare än jag tror, man hör ju många som pratar om hur många 

timmar de jobbar, ibland måste man jobba ihjäl sig typ så man är ju lite rädd att det ska vara 

så illa. Jag har sökt mäklarutbildningen för att jag tror att det är ett kul yrke där man får träffa 

mycket folk som man får hjälpa att sälja och hitta deras hem. 
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Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Ja lite, framförallt att jag inte trodde att det skulle vara så svårt som det verkar vara, annars 

tror jag inte att det har ändrats så mycket. Mer att man kanske har blivit lite uppskrämd 

av alla Stockholmsmäklare som kommer och säger att det är så tungt och det är så stressigt. 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Svår fråga, helt ärligt så vet jag nog inte varför jag faktiskt sökte till mäklare, jag har typ sagt 

det hela tiden att när jag blir stor ska jag bli mäklare utan att faktiskt veta varför jag velat det. 

Det var nog när min mormor och morfar skulle sälja sitt hus och vi fick vara med så då såg 

jag när mäklaren gjorde sitt jobb och tyckte det verkade så kul, sen efter det så har jag nog 

alltid sagt det. 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Det är nog mest kompisar som har gjort sin praktik redan som man pratar med, min lärare 

som jag har nu som själv arbetar som mäklare påverkar mig också mycket. Sen är det 

självklart också alla mäklare som kommer och berättar om sin vardag, det påverkas man 

mycket av och man får en bra bild av yrket tack vare det. 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Man hade hört innan att Högskolan i Gävle hade ju den bästa mäklarutbildningen men sen så 

när man kollade till lärarna och hur upplägget var så tycker inte jag att det var så himla bra 

faktiskt. Det har blivit lite bättre nu än första året för första året tyckte jag var riktigt dåligt, 

speciellt en del av lärarna, hur de hade planerat att man skulle hinna med allt och hur schemat 

var upplagt. Den kursen vi läser nu, Fastighetsförmedling, den tycker jag är väldigt bra men 

resten har nog varit lite sådär. 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Det är inte direkt ett nio till fem yrke, man får lägga upp och planera sin tid själv på bästa 

möjliga sätt. Man får ta mycket ansvar, men det gäller ganska många yrken. Man får träffa 

många nya människor varje dag vilket gör det till ett väldigt socialt yrke. Att man måste sälja 

in både sig själv som mäklare, företaget och sen lyckas sälja bostaden, det blir mycket som 

hänger på en själv att lyckas.  

Intervju 7 

 
Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Att det ska vara ett roligt och varierande yrke, även fast man utför samma arbetsuppgifter så 

är det aldrig samma personer och samma objekt vilket gör att den ena dagen aldrig blir den 

andra lik. Att få träffa olika människor i olika livssituationer, få prata med dem och hjälpa 

dem. Jag vill verkligen arbeta med människor och ha ett socialt arbete, sen är jag väldigt 

intresserad av fastigheter och sådant så det är därför jag har valt det här yrket. Sen vill jag 

ändå inte vara på en jättestor arbetsplats där allt blir så opersonligt, tvåhundra personer sitter i 

ett stort kontorslandskap och man känner typ tio av sina arbetskamrater. Jag vill hellre ha ett 

mindre kontor där man blir mer som en familj, fast ändå inte bara vara kanske två stycken då 

det lätt kan bli enformigt och tråkigt.  
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Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Ja! Innan hade jag nog lite mer att det skulle vara ganska lätt att tjäna mycket pengar, 

fortfarande att det skulle vara ett kul och socialt yrke men förut spelade nog pengarna in 

betydligt mer. Det kändes som ett lätt jobb liksom. Men nu vet man att det inte riktigt är så, 

speciellt i början är det nog väldigt svårt att få in mycket objekt och komma igång med arbetet 

ordentligt. Tar ett tag innan man faktiskt börjar tjäna pengar utan då jobbar man på för att få 

erfarenheten och börja bygga upp grund att stå på senare. 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Media, definitivt media. Sen pratade jag lite med några mäklare, men det var sådana som hade 

jobbat ett tag, som var kontorschefer och som tjänade mycket pengar utan att alltid behöva 

jobba så mycket som man måste göra när man är helt ny. De pratade mycket om hur bra det 

var och hur allt funkade för dem men de var ju ett tag sen de var nya mäklare på marknaden 

så de kom säkert inte ihåg hur det hade varit i början, hur mycket tuffare det var då.  

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Det är nog att jag gjort mycket av min praktik, är nästan helt klar med praktiken. Sen har man 

varit på så många företagspresentationer och fått chans att prata med många olika mäklare på 

t.ex. mäklardagen och det har nog gett en mer normal bild av yrket än innan man började på 

högskolan. Det har hjälpt mig att få en mer sanningsenlig bild av yrket, hur de faktiskt jobbar, 

vilka tider och hur mycket man kan räkna med att tjäna. 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Varierande utbildning där man kunde få en bra grund till yrket och även till många andra 

yrken om mäklaryrket inte skulle vara något man skulle trivas med. När jag var liten var nog 

mitt drömyrke jurist till det krävs toppbetyg i gymnasiet så då bytte jag spår lite. På den här 

utbildningen så får man ändå läsa en hel del juridik samtidigt som det också var lita annat som 

ekonomi, marknadsföring och sånt så det blir en väldigt bred utbildning. De förväntningarna 

tycker jag utbildningen har nått upp till, även om jag personligen tycker ekonomidelen varit 

tråkig så ser jag nyttan med den och tycker det har varit lärorikt och på slutet har kurserna 

bara blivit roligare och roligare. 

 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Det är nog att det är ett så tufft yrke med sådan extrem konkurrens, man konkurrerar till och 

med sina arbetskamrater på kontoret om att få flest och bäst objekt eftersom man jobbar helt 

för sig själv och inte för ett gemensamt mål som man gör på de flesta andra företag. Eftersom 

lönen är helt beroende på hur mycket du säljer så kämpar man verkligen för att få flest objekt, 

hade lönen varit helt eller delvis fast hade det nog bidragit till mindre konkurrens åtminstone 

inom kontoret. Sen är det också ett väldigt smutskastat yrke, när man säger att man ska bli 

mäklare då är ingen som har en neutral reaktion utan alla har en stark åsikt om yrket, antingen 

positiv men oftast negativ men ingen är helt neutral som det skulle vara om man t.ex. sa att 

man pluggade till revisor. Sen känns det också som att det är en stor risk att vara mäklare, 

man kan lätt bli prickad eller till och med avstängd om man gör fel, vare sig det är med 

mening eller olycka. Då kan man ha pluggat i två år och sen bli avstängd efter ett halvår och 

inte ha någon nytta av den tiden man lagt ner på att bli mäklare. Det är inte så många andra 

yrken där man riskerar att aldrig mer få arbeta inom yrket om man gör ett fel. Det tror jag är 

de stora skillnaderna sen finns det säkert fler mindre. 
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Intervju 8 
 

Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Jag har hört att snittet för en mäklare ligger runt 35 000 och det ger än ju en förväntning på att 

man kan tjäna en del som mäklare. Sen är det tuffare att jobba på mindre företag än vad det är 

att jobba på ett stort företag. Man kan få mer hjälp då det finns fler på kontoret och det ger en 

goda förutsättningar för att kunna lyckas få den där lönen på 35 000 i månaden. Det vore i och 

för sig bra om man skulle använda sig av gruppbaserad provision där man delar på 

provisionerna jämnt inom företaget så alla får möjligheten att få en bra lön att stå på. 

Jag förväntar mig att det ska vara ansvarsfullt och att jag kommer få ansvar vilket kommer 

leda till att jag hela tiden måste ha kött på benen. 

 

Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Inte gällande yrket. Men det handlar mycket om sälj att jobba som mäklare. Jag tror att i 

framtiden kommer det inte bara att vara själva mäklandet som kommer vara det viktiga. Man 

kommer att förväntas vara mycket bättre och mer insatt vad gäller ens säljkunskaper. Jag har 

fått uppfattningen av att man måste arbeta mer med kundrelationer för att det ska gå bra på 

lång sikt som mäklare. Jag förväntar mig att det kan bli svårare att jobba som mäklare i 

framtiden då det finns en oro runt om i världen vad gäller ekonomin. 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Vad det var som påverkade mig mest var nog det jag hörde från mina föräldrar och vänner. 

Fick höra från mina föräldrars vänner att man tjänade en hel del pengar som mäklare. 

Presterar man bra tjänar man därefter. En sak som påverkar än från medias sida är det 

negativa som tas upp. I serien ”Mäklarna” tar man inte precis upp den positiva sidan hos 

mäklare, vilket ger en negativ bild på mäklare. Något som påverkade mig positivt var det att 

man såg och hörde att det var en blandad marknad vad gäller kön och ålder vilket jag tycker 

är bra. Sen har jag jobbat som visningsvärd och genom det bildat mig en uppfattning av 

mäklaryrket. Jag gillade det och trivdes bra. En sak som jag gillar är att man inte sitter på 

samma ställe dag ut och dag in, man får sitta i bilen för att ta sig till intag och liknande, man 

träffar nya människor och man får se deras hem. Sen de mäklare jag träffat innan har 

självklart gett mig en uppfattning av hur yrket ser ut och lite vad man gör som mäklare. 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Mycket av det man får höra från lärarna ger en  inblick av hur yrket ser ut. Mats, som har 

förmedlingskursen är kunnig inom området och ger en bra info och fakta om hur det fungerar 

att jobba som mäklare, så han påverkar självklart mina förväntningar på yrket. Sen har jag lite 

kontakt med mäklare och får höra en del från dem och sen det man hör på 

företagspresentationerna gör att man bildar en uppfattning av hur yrket, men speciellt hur de 

olika företagen ser ut och hur de jobbar. 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Jag hade förväntningar om att få lära mig lite om ekonomi, juridik och försäljning. Det har väl 

ändå uppfyllts bra tycker jag. Men det har varit lite för mycket att sitta och lyssna på 

föreläsningarna. Hade räknat med att det skulle vara lite mer praktiska lektioner där man fick 

tillämpa det man lärde sig. Så det hade kunnat vara bättre på den fronten. Något som jag 

tycker har varit väldigt bra är säljtekniken som vi hade. Den gav väldigt mycket. Jag tycker att 
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skolan har gått in mycket på försäljningsbiten i huvudtaget, vilket är bra då jag tror att det är 

en viktig del när du jobbar som mäklare. 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Det är nog det att det är ett provisionsbaserat yrke. Lägger jag ner tid och energi på jobbet så 

får jag ut något av det. Har du mål att du vill bli bra och tjäna en del så får man valuta för 

nedlagd tid på jobbet. Sen så är det väldigt bra blandning på könen, då det är både män och 

kvinnor som jobbar som mäklare, och även att det finns både yngre och äldre mäklare. 

Intervju 9 
 

Vilka förväntningar på yrket har du nu? 

Mina förväntningar på yrket är att det är omväxlande, givande och jätteroligt. Men väldigt 

krävande. Jag tror att man kommer att jobba ihjäl sig i början. Men det är jag beredd att göra. 

 

Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 

Ja det har det. Jag tycker faktiskt att utbildningen oftast ger en negativ bild av yrket. Att det 

blir lite ”vargen kommer, vargen kommer” effekt. Att det är mycket farligare än vad det är att 

hoppa ut och jobba. Jag tror många blir väldigt rädda för att gå ut och jobba sen. 

Jag har ju liksom praktiserat under hela min utbildning, och mina förväntningar har bara ökat 

med utbildningens gång, positivt, för att jag har sett mer och mer av yrket samtidigt som jag 

har pluggat. Men självklart har den ändrats. Jag menar, ju mer kunskap man får desto mer 

fattar man ju verkligen hur det är, hur allting fungerar och så. Och då ökar ju förväntningarna. 

 

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Det var nog det att jag pluggade till mäklarassistent. Det var då jag insåg att det här var 

någonting som jag ville göra. Det var nog det som påverkade mina förväntningar mest. Och 

sen just att jag lyckades jobba lite på Svensk Fastighetsförmedling innan jag började plugga. 

Så jag fick ett hum om yrket. Innan det kunde jag ingenting, så det ändrade verkligen min bild 

av yrket och mina förväntningar på det, helt klart. 

 

 

Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Ja du, det är nog mina chefer tror jag. Det dem berättar för mig inför att jag ska börja jobba. 

De berättar vad deras mål är, vad de har för mål och förväntningar på mig. Så det är väl mest 

det som påverkar just nu tror jag, när jag pratar med de jag ska arbeta med. Då får man en bild 

av hur det fungerar på det kontoret, det är ju olika på alla kontor. Men då får man veta hur det 

fungerar just där och det påverkar ju självklart mina förväntningar, att jag får höra hur det 

verkligen fungerar där just jag ska arbeta. 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Jag hade jättehöga förväntningar på utbildningen. Mina förväntningar har till vissa delar 

uppfyllts, men på många ställen tycker jag att det brister. Speciellt kvaliteten på vissa av 

lärarna. Vissa block fungerar bra. Men då har man ju samma lärare, de har väldigt hög 

kompetens, typ inom juridiken. Där har vi två som verkligen kan. Och sen tycker jag att det 

brister totalt, på typ värderingsbiten. Och då om man jämför de två kurserna så tycker jag att 

de är lika viktiga. Så jag tycker tyvärr inte att utbildningen har uppfyllt de förväntningar jag 
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hade. Den gjorde det hela första hösten och halva våren. Då var det liksom tenta efter tenta, 

kurs efter kurs, vi fick plugga hela tiden. Men sen när byggtekniken började tycker jag att det 

började gå lite utför. Jag tycker att den håller måttet i början, sen tycker jag att den dalar. Det 

är precis som att utbildningen inte orkar springa hela vägen. Det är lite så det känns. Så det är 

lite trist. 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Jag tror att det skiljer sig jättemycket. Vi är jättegranskade. Nu har Rån och Rön kommit fram 

till varnade fastighetsmäklare ska publiceras på deras webbplats och stå där i ett halvt år på en 

”svart lista”. Jag tror inte att det finns något annat yrke där det förekommer, inte vad jag tror 

eller har sett i alla fall. Och då tycker jag att vissa yrken kräver att bli mer granskade, typ 

poliser och läkare. Jag tycker att det är lite häxjakt på mäklarna, och på det sättet tror jag att 

det finns inget yrke som är likt fastighetsmäklaryrket, jag tror inte det. För att köparen kräver 

väldigt mycket av dig, säljaren kräver väldigt mycket av dig och du ska enligt lag vara 

opartisk. Jag tror faktiskt inte att det förekommer någon annanstans. Om du anlitar en 

advokat, då anlitar du en advokat åt dig. Du anlitar inte en advokat åt både käranden och 

svaranden och så ska den personen vara opartisk, för det skulle aldrig fungera. Så det tror jag 

är väldigt unikt med vårt yrke och jag tror även att det är där problemet kommer ligga, att det 

är där konflikter startar. Men sen tror jag också att när man kommer hem och har haft en sjukt 

bra dag på jobbet, då tror jag inte att det finns något roligare jobb. Och jag tror att det är det 

som skiljer fastighetsmäklaryrket jättemycket från andra yrken. Jag tror att vi kommer att 

uppleva att vi får så extremt mycket mervärde på något vis, än många andra yrken. Det tror 

jag faktiskt är en jättestor skillnad. Men det är bara min personliga åsikt, det är vad jag tror. 

Det är liksom inte åtta till fem, måndag till fredag och fem veckors semester. Och jag tror att 

med det så blir yrket väldigt speciellt. 

Intervju 10 
 

Vilka förväntningar på yrket har du nu? 
Jag förväntar mig att jobba mycket, länge och ha roligt. Jag förväntar mig att komma till ett 

kontor där jag trivs och har schyssta arbetskompisar. Att ha sjukt kul, det är väl det tror jag. 

 

Har dina förväntningar ändrats något sen du började på Högskolan? 
Ja det har de väl, en del. Man har väl mer verklighetsförankring nu än vad man hade i början, 

då var det mer luddigt. Man hade inte så stor koll på vad yrket var, hur mycket jobb det 

egentligen innebar och hur mycket egen tid man skulle få lägga ner på att vara förberedd inför 

allting och så. Det känns ju som att ju mer förberedd man är desto bättre kommer det att gå i 

yrkeslivet, och det är upp till en själv. Det kanske inte var något som jag trodde riktigt så där 

från början. Jag tror inte att jag fattade hur mycket tid det var det handlade om. 

  

Vad tror du det var som påverkade dig och dina förväntningar mest innan du började 

studera? 

Jag ville bli mäklare bara för att typ ”förändra världen”. Nej men, det var lite såhär 

svartstämplat, och jag ville bli en bra mäklare som ändå kunde tjäna bra med pengar och vara 

ärlig. Men sen har man väl fattat längre in i utbildningen att det är så väldigt få personer som 

sabbar för hela yrket, och att de flesta är ändå väldigt vettiga. Men innan jag började plugga så 

var det väl, ja men jag ville ha ett fartfyllt jobb där man kunde påverka sin egen inkomst själv 

och träffa mycket folk. 
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Vad är det som påverkar dina förväntningar mest nu? 

Nu påverkas mina förväntningar mest på att hamna på ett bra kontor eftersom att jag går ut 

snart. Och att jag får bra förutsättningar för att komma igång inom yrket. Det är mycket det 

som man hör från vänner och när man går på jobbintervjuer som påverkar en mycket. Man 

minglar en del med folk från branschen och snackar mycket med kompisar som sitter i samma 

sits, och det är ju något som självklart påverkar mig. Sen är det ju ofta så att när man pratar 

med dem från branschen får man höra att det är ”guld och gröna skogar”, men det fattar man 

att det kanske inte riktigt är så. 

 

Vad hade du för förväntningar på utbildningen och hur väl tycker du att de uppfylls av 

högskolan? 

Jag tycker utbildningen är bra. Det känns som dem försöker förbättra den hela tiden, de 

försöker ta in väldigt mycket utav den verkliga världen och knyta an till yrket också, och inte 

bara köra studier och bara teori, utan det blir mycket praktik också, man får testa på mycket 

och känna hur det känns. 

 

Hur tror du att mäklaryrket skiljer sig från andra yrken? 

Jag tror det är mycket roligare. Det är därför jag väljer det. Nej, men jag tror att en av 

anledningarna till att jag valde det är för att man har möjligheten att välja själv hur 

framgångsrik man vill bli. Det har man nog kanske inte riktigt i alla yrken. Jag menar, det 

finns inte karriärmöjligheter för alla i alla yrken. Jag säger inte att det är enkelt att bli 

framgångsrik att som mäklare direkt. Men har man viljan och drivet och så, så tror jag att man 

kan lyckas. Det ligger i en själv att ta sig fram. Sen så skiljer det sig väl ganska mycket just 

för att det är ganska lätt att misslyckas också. Börjar du jobba inom till exempel hemtjänst 

kanske det inte är lika lätt att bli utan inkomst som det är att bli det inom mäklaryrket. Så det 

krävs väldigt mycket utav dig själv. Du kan inte sitta och slappa, för då händer det ingenting. 

 

 


