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Förord 

 

Vi vill tacka alla studenter som svarat på vår enkätundersökning och bidragit med oerhört 

värdefulla åsikter som har varit av stort värde för oss. 

Ytterligare tack vill vi rikta till de företag som ställt upp och tagit sig tid till telefonintervjuer 

där vi också fått tillgång till värdefull information. 

Vi vill även tacka de studenter och Högskolemäklarna som varit inblandade i och arrangerat 

Mäklardagen i Gävle. 

Det absolut största tacket vill vi rikta till vår handledare Jonas Kågström som genom arbetet 

varit en otroligt inspirerande källa och ständigt kommit med nya infallsvinklar och lösningar 

på våra problem. 

Slutligen tackar vi varandra för de tre år vi studerat tillsammans på Högskolan, arbetet har 

krävt mycket tid och ork och krävt stort engagemang och därför är vi glada att vi kunnat 

komplettera varandra i vårat skrivande. 

 

Gävle den 2010-05-27 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Andersson   David Broberg Engstrand 
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ABSTRACT 

 

 

Titel Mäklardagen i Gävle – Modell – och teoriutveckling 

Nivå Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Författare   Erik Andersson 

   David Broberg Engstrand 

 

Handledare   Jonas Kågström 

 

Datum   Juni 2010 

 

Syfte Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka 

vad det är som påverkar mäklarstudenter vid 

Högskolan i Gävle när de väljer sin framtida 

arbetsgivare.  Vi har valt att undersöka Mäklardagen 

i Gävle som rekryteringsverktyg. Därutöver har vi 

även för avsikt att undersöka mäklarföretagens arbete 

för att nå ut till studenterna. 

Metod De empiriska data som vi samlade in gjordes med 

hjälp av en enkätundersökning till 

fastighetmäklarstudenterna på Högskolan i Gävle. 

Enkätfrågorna baserades på olika påståenden om 

företagen och deras medverkan, detta för att få ett 

ställningstagande men också för att få reda på om 

studenterna har samma uppfattning som vi. För att 

sedan ta reda på hur företagen i själva verket vill 

framställa sig genomförde vi sex telefonintervjuer 

med utvalda företag som vi ansåg stod ut i mängden 

på ett eller annat sätt. Detta gjordes för att vi skulle få 

en uppfattning om vad som får studenterna att välja 

ett visst företag samt hur företagen vill profilera sig. 

 

 

Resultat och Slutsats Våra slutsatser visar främst att Mäklardagen i Gävle 

utgör en stor del i både mäklarföretagens rekrytering 

och studenternas sökande efter en framtida 

arbetsgivare. Studenternas uppfattning av företagen 

påverkas inte i lika stor utsträckning som vi förväntat 

oss utav sidoaktiviteter som anordnas under dagen. 
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Gällande mäklarföretagens roll som arbetsgivare 

under Mäklardagen så är det personliga mötet 

höjdpunkten under dagen, det är också där de skapar 

ett intryck som studenterna sedan bär med sig. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning Eftersom tidigare forskning gällande 

rekryteringsdagar som Mäklardagen i Gävle är ytters 

begränsad så ser vi behovet av breddning inom ämnet 

som stort. Något som skulle kunna vara intressant att 

studera vidare är respektive företags agerande på 

Mäklardagen utifrån arbetsgivarens perspektiv. 

Vidare skulle en belysning av huruvida employer 

branding och employee branding används av 

företagen på Mäklardagen vara intressant att ta del 

av. 

 

Uppsatsens bidrag Vi ser vår studie som ett hjälpmedel och verktyg för 

mäklarföretagens förståelse av studenternas val av 

framtida arbetsgivare. De slutsatser vi kommit fram 

till kan vara av stor nytta för de medverkande 

företagen i deras arbete med studentrekrytering.  

 

Nyckelord Mäklardagen, Rekrytering, Employer Branding, 

Påverkande faktorer, Varumärke, Profilering. 
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ABSTRACT 

 

 

Title   Real Estate Agents Day – A recruitment tool 

Level   Bachelor of Science in Business Administration 

Authors   Erik Andersson 

   David Broberg Engstrand 

 

Supervisor   Jonas Kågström 

 

Date   June 2010 
 

Aim Our purpose in this paper is to examine what it is 

affecting the real estate students at the University of 

Gävle in choosing their future employer. We have 

chosen to examine Real Estate Agents Day in Gävle 

as recruitment tools. In addition, we also intend to 

examine brokerage firms work to reach out to 

students. 
 

Method Methods The empirical data we collected were 

carried out using a questionnaire survey of real estate 

students at the University of Gävle. The survey 

questions were based on different claims about the 

companies and their involvement, in order to obtain a 

more correct position but also to find out if students 

have the same view as us. To then find out how 

companies actually want to present themselves, we 

conducted six telephone interviews with selected 

companies that we felt stood out from the crowd in 

one way or another. This was done so that we could 

get an idea of what it is that makes the students 

choosing a particular company and how companies 

want to brand themselves.  
 

Result and conclusions Our findings show that mainly Real Estate Agents 

Day in Gävle is a major part in both Real Estate 

agent firms and recruitment of students search for a 

future employer. Students' perception of companies 

is not affected as much as we expected out of the side 

activities organized during the day. Regarding Real 

Estate firms as employers during the Real Estate 

Agents Day as the personal meeting is the highlight 
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of the day, it is also where they create the impression 

that the students then carries with him. 
 

Suggestions for future research Since previous research concerning the recruitment 

of days Real Estate Agents Day Gävle was extremely 

small, we see the need for diversification in the 

substance as a whole. Something that might be 

interesting to study further is each company's 

conduct at the Real Estate Agents Day from the 

employer perspective. Moreover, a lighting of 

whether the Employer Branding and Employee 

Branding used by companies at the Real Estate 

Agents Day be interesting to see. 

 

Contribution of the thesis We see our study as an aid and tool for Real Estate 

firms understanding of students' choice of future 

employer. The conclusions we reached can be of 

great benefit to the participating companies in their 

efforts in student recruitment.  

 
 

Keywords Real Estate Agents Day, Recruitment, Employer 

Branding, Influencing factors, Brand, Beading. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Mässor är någonting som har funnits i århundraden, från början fungerade de mer som 

handelsplatser där varor utbyttes, men idag handlar det mer om marknadsföring och skapandet 

av nätverk.
1
 Mässorna möjliggör för företagen att få det personliga mötet som idag annars kan 

vara väldigt svårt.
2
 Eftersom det idag finns oerhört många företag inom varje bransch så blir 

det många gånger besvärligt för företagen att nå ut till kunden och få fram sitt budskap. 

Flertalet företag väljer numera att avstå från platsannonser i tidningar och på internet av den 

enkla anledningen att det inte ger någonting.
3
 

Mäklardagen på Högskolan i Gävle är en årligen återkommande mässa som arrangeras av 

Högskolemäklarna där mäklarföretag bjuds in till medverkan för att kunna knyta kontakter, 

men främst rekrytera studenter för praktik och eventuellt jobb. På mässan så får företagen två 

alternativ till montrar där de fritt får disponera en yta med egen marknadsföring, information 

och give-aways. Företagen får dessutom en montervärd/värdinna tilldelad som står till deras 

förfogande under hela dagen för att hjälpa dem och informera studenterna och skapa 

kontakter.
4
 Under dagen så minglar studenterna runt på mässområdet samtidigt som det 

genomförs rekryteringsintervjuer, speedrekryteringar, gästföreläsningar och andra aktiviteter. 

Det hela avslutas på kvällen då en bankett hålls där studenter, företag och lärare är inbjudna 

som en avrundning på dagen. 

Vi har tre år i rad besökt Mäklardagen, till en början av ren nyfikenhet och senare för att 

skapa oss en uppfattning av företagen samt hitta eventuella framtida arbetsgivare. Eftersom vi 

båda känner de personer i Högskolemäklarna som de två senaste åren har arrangerat mässan 

så har vi haft möjligheten att få en extra bra inblick i hur företagen arbetar och hur de vill 

framstå på mässan. Vi hoppas att slutresultatet av denna uppsats kan ge oss ökad förståelse för 

studenternas uppfattning av företagen, vad som får dem att välja just ett företag men även hur 

företagen själva vill bli uppfattade. 

1.2 Problembakgrund 

 
Branschen för fastighetsmäklare håller på att förändras och går mot ett generationsskifte. Allt 

fler mäklare utbildas och kravet på utbildningen har blivit hårdare med åren, samtidigt som 

större delen av mäklarkåren successivt går i pension. Utbildningskravet var under åren 1984 

till 1998 av mildare karaktär där det endast behövdes en kortare teorikurs. 1998 höjdes kravet 

                                                           
1
 http://www.fairlink.se/web/Massans_historia.aspx, 2010-04-22 

2
 http://www.fairlink.se/web/Trender.aspx, 2010-04-22 

3
 Elisabeth Fogelström, ”Din egen marknadsföring” 2010-04-15 

4
 http://maklardagen.se/maklardagen.php, 2010-04-22 

http://www.fairlink.se/web/Massans_historia.aspx
http://www.fairlink.se/web/Trender.aspx
http://maklardagen.se/maklardagen.php
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till åttio högskolepoäng och idag är kravet hundratjugo högskolepoäng samt tio veckor 

praktik.  

Enligt de senaste fem årens statistisk har antalet registrerade mäklare ökat med sexton 

procent
5
, vilket visar på att branschen fortfarande är attraktiv och att allt fler utbildar sig till 

fastighetsmäklare. Idag är utbildningskravet från fastighetsmäklarnämnden två års 

högskolestudier med inriktning på ekonomi, juridik och fastighetsförmedling
6
 därför tror vi 

att många provar på utbildningen just på grund av den korta studie tiden men även 

möjligheten att lägga till ett år för att få en kandidatexamen. 

Rekryteringsdagar som Mäklardagen på Högskolan i Gävle är en viktig dag för företagen, 

både för att marknadsföra sig själva men också för att passa på och träffa mäklarstudenterna 

och kunna påverka dem i deras val av framtida arbetsgivare. De mäklarföretag som idag har 

rekryteringsbehov annonserar i stort sett endast ut detta på företagets egen hemsida med 

anledningen att rekrytering på annat sätt inte visat sig fungera
7
. 

Den årliga ökningen av nyrekryteringar i branschen tror vi beror delvis på att en mäklare inte 

kostar arbetsgivaren lika mycket som en anställd på företag med fast lön och kollektivavtal. 

De flesta mäklare jobbar idag utefter provision vilket gör att de fasta kostnaderna som 

arbetsgivaren har på den anställde inte blir så stora. 

Många studenter har svårt att veta var i Sverige de vill arbeta, men också på vilket företag. De 

flesta har en åsikt eller en förutfattad mening om de olika företagen, men tar inte tillfället i akt 

och låter företagen motbevisa detta eller kanske bygga på den redan positiva synen på dem. 

Vi tror att studenterna inte tar för sig tillräckligt av den kunskap och erfarenhet som faktiskt är 

tillgänglig på Mäklardagen, när i stort sett hela branschen är samlad på ett och samma ställe. 

Mäklardagen är enligt oss ett gyllene tillfälle för en student inne på första, andra eller tredje 

året att ta kontakt med ett mäklarföretag och få en praktikplats eller ett framtida jobb. 

Mäklardagen i Gävle har funnits sedan 2002 och är en årligen återkommande rekryteringsdag 

på Högskolan i Gävle, mässan arrangeras av Högskolemäklarna som är en ideell förening 

bestående av fastighetsmäklarstudenter. År 2010 medverkade 19 företag.  

1.3 Målgrupp 

 

Vi kommer att rikta in oss på studenter som läser vid Högskolan i Gävle på 

fastighetsmäklarprogrammet idag och som varit på Mäklardagen för att få en bild av vad de 

tycker. Sedan kommer vi även rikta in oss på mäklarföretagen som ställer ut på Mäklardagen 

för att ta reda på vad deras strategi är och hur de gör för att locka mäklarstudenter till sig. 

                                                           
5
 www.fastighetsmaklarnamnden.se; 2010-05-14 

6
 www.fastighetsmaklarnamnden.se, 2010-05-14 

7
 Elisabeth Fogelström, Din egen marknadsföring, 2010-04-15 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/


12 

 

1.4 Syfte 

 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka vad det är som påverkar mäklarstudenter 

vid Högskolan i Gävle när de väljer sin framtida arbetsgivare.  Vi har valt att undersöka 

Mäklardagen i Gävle som rekryteringsverktyg. Därutöver har vi även för avsikt att undersöka 

mäklarföretagens arbete under dagen för att nå ut till studenterna. Vilka olika strategier som 

används och i vilken utsträckning dessa påverkar studenterna. 

1.5 Problemformulering 

 
 Vi har utefter den situation vi beskrivit i bakgrunden uppmärksammat följande problem: 

 

 Vad det är som gör att en student väljer ett visst företag? 

 

 Vilka påverkande faktorer finns vid just Mäklardagen i Gävle? 

 

 Hur vill företagen framställa sig på Mäklardagen i Gävle? 



13 

 

2. METOD 

 

I metoden kommer vi ta upp de verktyg vi använt oss av för att samla in fakta. Det urvalet vi 

gjort vid intervjuer samt litteraturen vi valt att använda oss av. Vi kommer även förklara hur 

vi har gått tillväga för att få fram informationen och de avgränsningar vi varit tvungna att 

göra. 

 

2.1 Val av ämne 

 

När vi påbörjade vårat tredje år på programmet Real Estate Management vid Högskolan i 

Gävle valde vi att bygga på vår treåriga examen med en mäklarexamen. Detta påverkade vårt 

val av ämne till uppsatsen. Vi upplevde båda stor osäkerhet kring vilket företag vi ville arbeta 

på och såg där en möjlighet till att ta reda på vad det är som gör att vi studenter väljer ett 

företag samt vad företagen gör för att vi skall välja dem. 

Vår första tanke var att skriva om en fastighetsmäklares första tid på jobbet och vilket stöd 

denne får från arbetsgivaren, men efter ett andra möte med handledaren Jonas Kågström 

universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle då vi sökte efter artiklar som berörde ämnet, fann 

vi en artikel om rekryteringsaktiviteter vilket vi tyckte var mer intressant att skriva om.  

Därför tyckte vi Mäklardagen i Gävle var ett passande val eftersom vi båda har besökt 

Mäklardagen tre år i rad och på den tredje mässan dessutom båda fått kontakt med varsitt 

företag. Valet av ämne underlättade också för oss i inhämtandet av information eftersom vi 

hade egna erfarenheter av att själva besökt mässan och dessutom själva studerar på Högskolan 

i Gävle. 

2.2 Val av metod 

 

I metodläran skiljer man på kvalitativ och kvantitativ metod. 

Den kvalitativa metoden används för att få en djupare förståelse för den insamlade 

informationen. Här är forskaren själv med som en del av insamlingen där ställda 

intervjufrågor kan omformuleras för att förklaras bättre och där svaren får en djupare 

innebörd. Undersökningarna blir mer känslosamma där svaren kan uttryckas i flera 

dimensioner, exempelvis vid en djupintervju så förmedlas inte bara svaret oralt utan även 

genom gestikulering och ansiktsuttryck. kvalitativ metodik delas ofta in i olika 

tillvägagångssätt som är djupintervjuer, fältstudier, interventionsstudier och deltagande 

observation. I en intervju finns möjligheten att anpassa frågorna utefter individen och ställa 
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följdfrågor. 
8
 Nackdelen med den kvalitativa metoden är att svaret inte får någon bredd utan 

speglar mer flertalet individers tolkning och åsikter. 
9
 

Den kvantitativa metoden är ett sätt att samla in information som är mätbar där resultatet kan 

presenteras i siffror. Metoden möjliggör en bredare informationsinsamling med större 

svarsfrekvens. För att få ett så noggrant resultat som möjligt är det fördelaktigt att använda sig 

av skalor med intervaller i undersökningen. Vid bearbetning av undersökningen så går 

informationen endast åt ett håll och respondenterna har därför ingen möjlighet att förklara sina 

svar. Resultatet blir därför mer vinklat åt hur forskaren tolkaren och uppfattar svaren.
10

   

2.3 Val av litteratur  

 

Vi har valt att söka information om ämnet via litteratur som kommer från Stadsbiblioteket i 

Gävle och Biblioteket på Högskolan i Gävle. Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar 

som vi inhämtat på högskolans databas för att få en mer trovärdig grund att stå på i 

framställning av uppsatsen. 

Till en början hade vi problem att hitta relevant litteratur för vårat ämne, därför fick vi rådet 

av vår handledare Jonas Kågström att leta efter litteratur som behandlade teoriavsnittet 

rekrytering på ett mer allmänt plan. 

2.4 Datainsamling 

 

För att få fram empirisk data har vi använt oss av vetenskapliga artiklar tagna från högskolans 

databas, för att få mer stöd i det vi skriver och bättre förståelse för den information vi samlar 

in. Den empiriska datan är även till för att utveckla och granska teorin. Vid insamling av data 

är det viktigt att tänka på hur man tolkar den, genom att använda oss av både en kvalitativ och 

kvantitativ metod så får vi en bredare inblick i insamlingsmaterialet.
11

 Som kvantitativ metod 

valde vi att göra en enkätundersökning som innehöll påståenden gällande medverkande 

företag på Mäklardagen som vi sedan skickade ut till studenterna. Detta för att få en 

uppfattning om vad studenterna själva tyckte om företagen.  Den kvalitativa metoden utförde 

vi genom telefonintervjuer med nyckelpersoner på de av oss utvalda företagen som 

medverkade på Mäklardagen.  

2.5 Intervjuer 

 

För att få en inblick i hur företagen jobbar under Mäklardagen utförde vi telefonintervjuer 

med ansvariga personer på företaget. Fördelen med en intervju är att man som intervjuperson 

kan ställa motfrågor för en djupare förståelse av de ställda frågorna.
12

 

                                                           
8
 Wallén, G, 1996 s. 74-76 

9
 Andersen, H, 1994 s. 71 

10
 Ibid, s. 70. 

11
 Eriksson, L –T, Wiedersheim-Paul, F, 2006, s. 119 - 120  

12
 Eriksson, L –T, Wiedersheim-Paul, F, 2006, s. 98 



15 

 

Vi valde telefonintervjuer som vi spelade in efter godkännande, detta eftersom de personer vi 

ämnade tala med var svåra att få tag på och när de väl hade tid att prata så var det väldigt svårt 

att boka in en fysisk intervju. 

Frågorna vi ställde till intervjupersonerna på företagen var av öppen karaktär för att skapa en 

bättre relation till intervjupersonerna. Vi försökte få intervjupersonerna att tala öppet om 

dagen och vad syftet med deras medverkan egentligen var, för att sedan vid behov täcka upp 

med eventuella följdfrågor för en djupare förståelse. 

2.6 Val av företag 

 

På 2010 års Mäklardag deltog nitton stycken företag vilket gjorde att det ej fanns tid för oss 

och genomföra intervjuer med samtliga företag.  Vi valde att intervjua de sex företagen som 

vi ansåg kunna ge oss nyttig information, samt enligt oss utmärkte sig under Mäklardagen . 

De företagen vi valde att ta kontakt med var: Fastighetsbyrån, Notar, Husman Hagberg, 

Skadiamäklarna, Erik Olsson samt Svensk Fastighetsförmedling.  

Vi valde sex stycken stora bolag som samtliga har personer vars arbete endast går ut på att 

rekrytera personal till de olika kontoren. Syftet med urvalet var att kunna få en bra bild av hur 

planering och strategi sker inför Mäklardagen i Gävle. Eftersom vi riktade in oss på de lite 

större mäklarföretagen som har erfarenhet från både branschen samt medverkan på 

Mäklardagen i Gävle, hade vi förhoppningen om att få så mycket information som möjligt av 

intervjuerna. 

Valet av företag grundar sig även i vilka företag som vi ansåg stod ut i mängden jämfört med 

de övriga. De som gjorde någonting anmärkningsvärt för att försöka synas mer än de övriga 

företagen. Detta återspeglas även i vår enkät som vi skickade ut till 

fastighetsmäklarstudenterna för att få deras reflektion på de lite mer annorlunda aktiviteterna 

under dagen. 

2.7 Val av intervjupersoner 

 

Vi valde att intervjua den eller de personer på respektive företag som hade ansvar för och var 

med och planerade Mäklardagen i Gävle. Vid en första kontakt med de valda företagen 

förklarade vi vårt syfte och därefter blev vi vägledda av företaget till rätt person. Vi ville här 

ta reda på om det var en eller flera personer som var involverade i rekryteringen på 

Mäklardagen.  

2.8 Intervjumetod 

 
Vi genomförde sex stycken telefonintervjuer med respektive företags rekryteringsansvarige 

eller motsvarande som också hade det övergripande ansvaret för företagets medverkan på 

Mäklardagen. Vi förklarade vårat syfte med intervjun samt vad den skulle användas till. För 

att lättare kunna sammanställa materialet från intervjuerna valde vi att spela in dem, vi 
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frågade därför varje intervjuperson om detta gick bra. Intervjuerna gjordes med 

högtalartelefon för att vi båda skulle höra svaren och ha möjlighet att anteckna, Vi 

sammanställde sedan svaren och gick igenom inspelningen en gång till efter intervjun för att 

se till så vi fått med allting. 

2.9 Enkätundersökning 
 

För att få studenternas syn på Mäklardagen och de medverkande företagen så genomförde vi 

en enkätundersökning, vi utformade en internetbaserad undersökning som studenterna kom åt 

via en länk som vi publicerade på den portal där studenternas alla kurser läggs ut med 

information. Länken skickades ut till studenter på Fastighetsmäklarprogrammet som läser 

första, andra samt tredje året. Undersökningen riktade sig främst till de som hade besökt 

Mäklardagen i Gävle och deltagit i aktiviteterna. Enkätundersökningen bestod av femton 

påståenden som vi tagit fram genom våra egna reflektioner under dagen, påståendena 

grundade sig på vissa företags aktiviteter som vi ansåg stå ut i mängden bland övriga 

medverkande företag. 

De flesta påståendena hade betygsskalan 1 – 5, där 1 stod för ”instämmer inte alls” och 5 

”instämmer helt”. Graderingen av skalan gjorde vi för att få en så bra bild som möjligt av vad 

studenterna tycker om företagen, men även för att lättare kunna ställa upp resultatet i 

diagramform för en mer överskådlig bild. Vi använde oss även utav några flervalpåståenden 

där svaren var givna från början. 

 

2.10 Avgränsning 

 
Vi har valt att avgränsa oss till Mäklardagen på Högskolan i Gävle. Anledningen är delvis att 

övriga städers mäklardagar eller liknande evenemang är utspridda över hela året och i städer 

över hela Sverige, vilket hade gjort vårat arbete betydligt svårare och mer tidskrävande. 

Eftersom vi valt att rikta in oss på Mäklardagen i Gävle och dess aktiviteter som berör 

deltagande och medverkande kommer vi ej reflektera över uppföljningsarbetet och 

rekryteringsprocessen som sker efter Mäklardagen. 

Vi har i Teoridelen varit tvungna att välja ett bredare synsätt, där vi valde att belysa: 

Rekrytering, Mässdeltagande samt Marknadsföring. Samtliga teoriavsnitt är beskrivna ur en 

mer allmän synvinkel, detta pågrund av brist på litteratur i ämnet vi valt att rikta in oss på. 
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3. TEORI 

 

I detta avsnitt har vi valt att framställa den fakta och litteratur som vi tycker är viktig och kan 

relateras till det valda ämnet. Framställningen syftar till att ge läsaren en inblick i ämnet, 

samt att lättare kunna förstå senare analys och slutsats. 

 

3.1 Mässor 

 
Vid en nyanställning idag räcker det inte i de flesta fall med att bara skicka CV utan de flesta 

arbetsgivare vill oftast träffa den sökande personligen för att få en uppfattning om hur 

personen är. Olika mässarrangemang är under kraftig tillväxt där olika aktörer satsar mer och 

mer på just medverkande i mässarrangemang. Bara i norden arrangeras runt ca 350 stora 

mässor årligen.
13

  De deltagande företagen och utställarna investerar och satsar runt 3,5 

miljarder bara på att ställa ut och delta i mässor runt om i landet. Just Mäklardagen i Gävle år 

2010 då nitton företag ställde ut för att få träffa första -, andra – och tredje års studenter som 

läser fastigehtsmäklarprogrammet, detta visar att företagen vill synas oavsett storlek och vill 

rekrytera innan studenterna är färdiga med sin utbildning. 

Utvecklingen de senaste tio åren i vad företag satsat på mässdeltagande14
 

År Mkr +/-  Andel av reklam 

invest 

2000 3848 + 20% 8,2 

2001 3656 -   5% 7,6 

2002 3729 +  2% 7,8 

2003 3729     0% 7,7 

2004 3282 -  12% 6,4 

2005 3446 +   5% 6,2 

2006 3928 + 14% 6,5 

2007 3496 - 11% 5,5 

2008 3846 + 10% 5,9 

2009 3384 -  12% Ingen uppgift 

2010 3452 +   2% Ingen uppgift 
Källa: irm 

 

Den personliga kontakten är idag något som blivit allt viktigare för ett företag både för att 

träffa sin målgrupp personligen men också för att få fram företagets budskap. Som utställare 

är man ansiktet utåt för företaget. På mässor är det kunden eller målgruppen som själv söker 

upp företaget för att lyssna och titta vad just detta företag kan erbjuda, detta kallas interuption 

marketing. 
15

. Det är därför noga vilka som väljs ut för att representera företaget i montern för 

att föra fram budskapet, men även att själva montern är lockande för att nå den målgrupp som 

                                                           
13

 www.fairlink.se  2010-05-16 
14

 www.fairlink.se 2010-05-16 
15

 www.massguru.se 2010-05-16 

http://www.fairlink.se/
http://www.fairlink.se/
http://www.massguru.se/
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eftersträvas. De som besöker mässor idag är mer målinriktade och har oftast planerat innan 

vilka de vill träffa. Det gäller därför som mässutställare att var aktiv och förberedd, för att 

kunna möta besökarnas förväntningar och kunna stå till svars vid frågor.
16

 

Oftast får mässutställaren bara några minuter på sig att förmedla den bild som företaget står 

för och berätta vilka det är, allt som mässutställaren gör eller säger är något som påverkar 

besökarens uppfattning antingen positivt eller negativt. De besökande kan vara både 

intressenter, kunder, journalister eller till och med konkurrenter vilket gör att allt den 

utställande förmedlar påverkar bilden av varumärket. Det är då viktigt att företaget har en 

strategi för vad det vill få ut av mässdeltagandet, om det är för att göra reklam för företaget, 

att rekrytera eller förmedla för att få ut bästa möjliga resultat
17

. 

3.2 Påverkande faktorer vid rekrytering  

 
Rekrytering är ett viktigt verktyg för att hitta arbetstagare med rätt kompetens för företaget. 

Det har sedan lång tid tillbaka funnits många olika metoder för att hitta rätt kompetens, det 

som forskare behandlar inom ämnet är de olika metoder som används för mänskliga resurser 

och organisatoriska verksamheter som lockar potentiella sökande
18

. Vid rekryteringsprocessen 

har forskare försökt se hur en rekryterare kan påverka en arbetssökandes beslut genom att 

jämföra teori och forskning inom marknadsföring för att dra paralleller där emellan. Där har 

forskarna ansett att unik och bra image hos företaget har en betydande roll för den 

arbetssökandes beslut under rekryteringen. Där den sökandes preferenser styr vilken syn den 

har på företaget som den söker jobb hos. Vid mässrekrytering får den sökande en bild av 

företaget via de som står i företagets monter, om då besökaren inte har någon kunskap sedan 

tidigare om företaget så blir mötet med företagets representant i montern dennes första 

intryck
19

. 

Vid rekryteringens tidigare stadium har forskning visat att det finns ett tydligt samband 

mellan intryck och avsikter från den sökande till val av besluten efter. Forskning visar på två 

tydliga egenskaper en rekryterare använder sig utav, dessa består av kunnighet om den 

arbetssökande, jobbet som söks men även företagen samt kunskapen att kunna läsa av den 

arbetssökandes personlighet.
20

 Är det då en duktig rekryterare som medverkar vid en mässa så 

tar den arbetssökande med sig det positiva intrycket. 

En informativ rekryterare som är positiv och omtänksam uppfattas som mer effektiv, vilket 

gör att rekryteraren lättare kan informera den arbetssökande om företaget. Detta är väldigt 

viktigt efter som den sökande får ett intryck av företaget via rekryteraren som fungerar som en 

förmedlare mellan den sökande och själva företaget. De intryck en sökande får är avspeglade 

på hur rekryteraren har framställt företaget och hur duktig rekryteraren varit på att övertyga 
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 www.massguru.se 2010-05-16 
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 Collins, C, J & Stevens, C, K, 2002, sid. 4-5 
19

 Collins, C, J & Stevens, C, K, 2002, sid 5 
20

 Collins, C, J & Stevens, C, K, 2002, sid. 7-9 
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den sökande.
21

  Oftast förekommer give-aways eller gratis saker från företagen i montrarna 

när de står på mässor, detta underlättar att locka till sig studenter. Det blir då lättare för 

rekryteraren att börja göra reklam för företaget samt öppna en inledande dialog för att se vad 

det är för typ av person. 

En rekryterare som får feedback gör att rekryteringen kan effektiviseras till nästa rekrytering 

då de går igenom processen och ser vad de kan förändra och göra bättre. Även utbildning av 

rekryteraren kan effektivisera arbetet. En strategi från företagets sidakan vara att välja 

rekryterare utefter den attityd och de personliga drag som företaget bäst tycker stämmer 

överrens med deras egna värderingar och vad företaget står för. På så sätt är det lättare för 

rekryteraren att hitta rätt personer till tjänsten och företaget slipper kostnader i form av 

felrekryteringar.
22

 

Forskning visar även att en rekryterare som har en stark personlighet och är väldigt informativ 

i sitt arbete uppfattas som mer personlig och uppmärksammande. En intervju där rekryteraren 

ställer svåra frågor till den sökande visar sig vara positiv eftersom den sökande får visa sin 

förmåga att kunna hantera och besvara även tuffa frågor. Detta leder också till att intervjun 

blir mer avslappnad och rekryteraren får ut mer om den arbetssökande känner sig bekväm.  
23

 

Rekryteraren kan vid montern ställa öppna och mer lättsamma frågor till besökaren för att 

fånga dess uppmärksamhet, för att sedan om personligheten är intressant fortsätta med mer 

personliga frågor. 

3.3  Rekrytering 

 

Rekrytering är kostsamt och tidskrävande för många företag, det är viktigt att hitta den typ av 

person som företaget eftersöker. Att anställa fel person kan bli dyrt för ett företag och 

medföra problem.
24

 Att bara skicka in ett CV idag ger oftast inte jobb, detta eftersom 

företagen värderar högre att träffa den sökande personligen. Därför anser vi att en mässa som 

Mäklardagen i Gävle är ypperlig för detta. 

Det gäller att vid rekryteringsbeslut även veta vilken typ av person man är ute efter. Vilken 

position den anställde kommer ha i företaget, vad för typ av utbildning som är önskvärd, 

tidigare erfarenheter, men även se till de personliga egenskaperna
25

.  

På så sätt får företaget en bra bild av vad det är för typ av person de söker, detta gör det även 

lättare för företaget om det är många sökande på en och samma tjänst att kunna göra ett urval 

från de sökande som passar bäst in på den eftersökta profilen. När en person skall anställas till 

en grupp bör det inte finnas fler personer med samma kompetens utan snarare personer som 

kompletterar varandra med olika egenskaper.
26
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Det finns olika sätt att hitta personen företaget söker, det kan vara internt på företaget, genom 

att leta efter duktiga medarbetare på andra företag vilket kallas ”headhunting”, annonsera i 

tidning, lägga ut en annons på internet, anlita ett rekryteringsbolag eller delta i mässor. 

Vanligast för fastighetsmäklarföretagen idag är att först lägga ut vilka tjänster som finns 

lediga på företaget och även vilket område som det gäller. När ett mäklarföretag behöver en 

fastighetsmäklare med kort varsel så är internrekrytering och ”headhunting” fördelaktigt 

eftersom företaget då värvar anställda som kan börja arbeta direkt.   

I internrekryteringen genomsöks det egna företaget efter en anställd med den önskade 

kompetensen och erfarenheterna. De anställda kan få söka tjänsten själva alternativt att man 

förlitar sig på rekommendationer av den sökandes nuvarande chef 
27

. Vid headhunting letar 

företaget hos andra bolag efter en person som uppfyller de ställda kriterierna, detta 

rekryteringsalternativ tar ofta längre tid eftersom företaget måste övertala personen som blir 

”headhuntad” att byta till just deras företag. Det kan i vårat sammanhang exempelvis vara en 

fastighetsmäklare som det går bra för på ett företag och blir intressant för ett annat. 

Internet är något som används av de flesta idag och är ett bra verktyg för företaget vid 

rekrytering då de kan annonsera den lediga tjänsten på sin egen hemsida. Den arbetssökande 

kan skicka in ansökan via annons med sitt CV och arbetsgivaren kan på så sätt göra ett urval 

redan där och välja vilka de vill gå ytterligare ett steg med i processen för nyrekrytering.
28

  

Att anlita ett rekryteringsföretag gör att de egna företaget sparar tid på att hitta ny personal 

men är dessvärre dyrt att använda sig av. Rekryteringsföretaget får det även svårt att hitta just 

den som företaget vill ha och får här endast hålla sig till de kvalifikationer som företaget 

efterlyser.
29

 Att använda sig av rekryteringsföretag är idag inte så vanligt förekommande i just 

fastighetsmäklarbranschen, det är då mer vanligt att företaget har en egen anställd som har 

hand om endast rekrytering. 

När man sedan fått in tillräckligt med ansökningar så görs en sammanställning av de sökande 

som man sedan jämför med de krav på kvalifikationer som ställs. Sammanställningen kan 

göras utefter: Namn, personnummer, när person kan tillträdda tjänsten, löneanspråk, 

utbildning, tidigare arbeten och referenser.
30

 

3.4 Urval 

 
När urval sedan skall göras bestämms vilka som ska välja ut de personer som sökt tjänsten 

och som skall nyanställas, de olika personerna kan vara: personalchefen, VD:n, 

rekryteringsansvariga eller en tillsatt grupp
31

. De skall tillsammans försöka hitta den person 

som de anser passar i både personlighet och kvalifikationer som företaget önskar. Vanligast i 

mäklarföretagen är att den rekryteringsansvarige på företaget tillsammans med den ansvarige 
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på det kontor som söker personal tillsammans går igenom och tar fram de personer de tror 

passar in för just detta kontor. Oftast är det kontorschefen som i slutändan bestämmer, 

rekryteraren är bara med och tar fram urvalet. 

Vanliga urvalsmetoder är observationsstudier, provtjänstgöring, tester, referenser och 

intervjuer. 

Vid observationsstudier får urvalspersonerna observera den sökande vid olika gruppövningar 

för att undersöka dennes beteende och lösningar på olika problem vid praktiska övningar. 

När företaget använder sig av provtjänstgöring så får den sökande provjobba på företaget 

innan den blir helt anställd, detta görs för att se om den sökande klarar av tjänsten och om den 

är rätt person.  

Tester görs på olika sätt för att se vad den sökande är för typ av person där rekryteraren ser på 

de personliga egenskaperna hos individen. 

Referenser utgör de tidigare arbetena som den sökande varit på och även betyeng från 

exempelvis Högskola eller Universitet, detta genom att ta reda på om information som den 

sökande uppgivit stämmer och få reda på om det finns negativ information om personen. 

Även saker som inte kommer fram vid intervju samt arbetsprestationer. Om personen vid 

tidigare yrken har varit i säljbranschen men med annan inriktning under lättar detta mycket 

för ett mäklarföretag att få reda på arbetsprestationer som kan relateras till mäklarjobbet 

eftersom det innefattar mycket säljteknik.  

Intervju är den valigaste metoden vid urval dels för att företaget får träffa den sökande 

personligen men också för att kunna göra reklam för det egna företaget. Det viktiga vid 

intervjun är att ha bra och relevanta frågor och helst inte frågor som kan besvaras med ja eller 

nej. Det gäller här för arbetsgivaren att ha förberett intervjun så att de får ut viktig och 

betydande information om den sökande. För att intervjun skall vara så uttömmande som 

möjligt gäller det att få den sökande att känna sig tillfreds och trygg vilket ger bättre svar på 

frågorna. Är den sökande trygg kan den öppna sig mer och släppa på viktig betydande 

information. 
32

 

Vid intervjun gäller det att se till att inget kan störa som exempelvis mobiltelefonen eller 

andra på företaget. Som arbetsgivare får du heller ej diskriminera den sökande som kan vara 

blind eller ha något handikapp utan du som intervjuare skall se till att behandla alla lika. För 

att få ut bra information bör det vara två från avdelningen eller företaget som sedan efter 

intervjun kan diskutera med varandra om personen är lämpad och vad de båda fick för intryck 

av personen. 

Syftet med intervjun är att få fram om den sökande har de krav som ställs för tjänsten, om den 

passar in i företaget, har den kunskap och sociala kompetens som krävs.  
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Det är även ett perfekt tillfälle att berätta om företaget och hur det är uppbyggt, även om den 

sökande inte skulle få jobbet kan den sprida vidare positiva intryck om företaget. 
33

  

3.5 Anställning 

 
När väl företaget bestämt sig för vem de vill anställa efter intervjuerna skall kontrakt skrivas 

vilket binder företaget med den nyanställde, där finns det skriftlig fakta om avtal, lön, när 

tjänsten börjar gälla och vilka förpliktelser en nyanställd åtar sig. Den nyanställde får även vid 

start en introduktion på företaget och möjlighet att gå runt och hälsa på blivande 

arbetskamrater.
34

 Som anställd på mäklarföretag kan kontraktet handla om vilken provision 

eller fast lön som den nyaställde kommer få och vilka förpliktelser den har till företaget samt 

eventuella förmåner som milersättning, tjänstebil eller tjänstetelefon. 

I och med anställning skall arbetsgivaren bestämma vilken typ av anställningsform den 

nyanställde skall få om det är tillsvidareanställning, visstidsanställning eller provanställning. 

Vid kollektivavtal är företaget bundet till (LAS 1982:80) Lagen om anställningsskydd
35

. 

Tillsvidareanställning är den vanligaste formen idag för anställning och det innebär att den 

anställde inte har någon bestämd tid som anställningen pågår och den måste bli uppsagd för 

att tjänsten skall upphöra. Tidsbegränsad anställning är när en tjänst bara pågår under en viss 

tid, exempelvis om någon på företaget skall vara mamma ledig eller tjänstledig får en 

nyanställd ta över den tjänsten under en viss period och blir sedan när tiden löpt ut uppsagd. 

Det är viktigt att det står i avtalet hur länge tjänsten gäller så den anställde är medveten om 

det. Tidsbegränsad anställning är ej vanligt förekommande inom mäklarbranschen om det inte 

är en person som måste vara ledig på grund av personliga skäl. 

Provanställning är att den anställda får prov jobba på företaget för att företaget skall kunna se 

om den anställde passar till tjänsten och företaget. Provanställning är max 6 månader och den 

kan inte förlängas till ytterligare en provanställning. Provanställningen går sedan över till att 

bli en tillsvidareanställning om den förlängs
36

. Provanställning är mest vanligt förekommande 

inom mäklarbranschen, här får företaget en chans att se hur du som person är som mäklare 

och om det går bra för dig kan tjänsten bli förlängd och därefter fast. 
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3.6 Det personliga varumärket, hur det skapas och hur det används vid 

rekrytering 

3.6.1 Varumärkeskapital 

Varumärkeskapitalet är den sammansättning av de tillgångar och förpliktelser som kan 

kopplas till ett företags varumärke. Varumärkeskapitalet delas in i tre olika typer, 

varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet samt varumärkesassociationer. Dessa tre ger var 

och en företaget konkurrensfördelar, men måste också förvaltas aktivt för att behålla sin 

styrka
37

. 

3.6.2 Varumärkeskännedom 

Denna typ av varumärkeskapital ses som en självklarhet av många företag, men kännedomen 

kan skapa flertalet konkurrensfördelar som samtliga stärker varumärket. Medvetenheten 

skapar en trygghet hos kunden och påverkar synen på varumärket, vilket ofta leder till en 

positiv syn på företaget. 

En dominant varumärkeskännedom är svår att sudda ut och genererar en varaktighet i 

människors medvetande som för företaget i slutändan blir en hållbar tillgång. I dagens 

extrema exponering av olika företags varumärken är det svårt att stå ut och locka till sig 

kunder på så sätt, därför kan det vara en fördel att skilja sig och anordna exempelvis ett event 

som innehåller en tävling eller liknande
38

. Ett företag som exempelvis Fastighetsbyrån som 

ägs av Swedbank genererar en otroligt stor varumärkeskännedom tack vare bankens starka 

varumärke. Eftersom Swedbanks kontor finns i hela landet har Fastighetsbyrån kunnat 

etablera sig även på mindre orter och därför gjort sig känd på marknaden väldigt fort. 

3.6.3 Varumärkeslojalitet 

Lojaliteten till ett företag är för många en bekvämlighet. Att byta varumärke kan likställas 

med att byta eller bryta en vana, göra ett avbrott i tryggheten. En stor kundstock med lojala 

kunder skapar en otroligt stor konkurrensfördel för ett företag. Det är även lättare för ett 

företag att behålla redan existerande kunder, vilket också blir billigare och mindre 

energikrävande. Här kan vi åter igen ta exemplet med ett mäklarföretag som är kopplat till 

eller ägt av en bank där bankens kunder av bekvämlighet väljer just det företaget
39

. 

3.6.4 Varumärkesassociation 

Förknippningen som görs med ett företags varumärke är väsentlig för att skapa bestående 

affärstillgångar. Varumärkesassociationen är allting som kunden förknippar med varumärket, 
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de tankar och bilder som kommer upp när ett företag nämns
40

. Ett företag jobbar med detta är 

Skandiamäklarna vars logotype är framtagen av designern Hanna Werning, syftet med 

samarbetet var att modernisera Skandiamäklarnas profil och uttrycka vad de står för som är: 

”trygghet och trovärdighet”. Även företagets typsnitt som används i objektsbeskrivningar, på 

hemsidan och på all tryckt reklam är specialdesignad med namnet ”Real Estate”
41

.  

 

Nedan illustreras ett exempel: 

 

 

 

 

 

 

  

  Bild tagen från: www.skandiamaklarna.se 

 

3.6.5 Employer branding – Arbetsgivarens varumärke 

Brett Minchington (2006) beskriver begreppet i sin bok ”Your employer brand” på följande 

sätt: 

“The image of the organization as a „great place to work‟ in the minds of current employees 

and key stakeholders in the external market (active and passive candidates, clients, customers 

and other key stakeholders).” 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att employer branding går ut på att företaget differentierar 

sina egenskaper som arbetsgivare från sina konkurrenters, vidare beskrivs det i termer av 

förmåner som är både ekonomiskt och psykologiskt fördelaktiga. De definierar fenomenet 

som den process där en arbetsgivares identitet byggs upp. Processen beskrivs i tre steg, först 

analyseras företagets organisatoriska kultur, kvalitén på medarbetare och service. Därefter 

marknadsförs detta externt till potentiella nya medarbetare, rekryteringsbyråer och liknande 

institutioner.  
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Det är också väldigt viktigt att de anställdas varumärke stämmer överens med företagets 

övriga varumärkesarbete. Den interna marknadsföringen av arbetsgivarens varumärke är det 

tredje steget. Detta är ytterst viktigt eftersom den innehåller det interna löftet om hur företaget 

skall vara, men är också en del av organisationskulturen. Den interna marknadsföringen syftar 

till att skapa ett engagemang kring de mål som sätts upp i företaget.  

Arbetsgivarens varumärke utvecklas i syfte att överrensstämma med företagets eget 

varumärke, skillnaden är dock att företagets varumärke endast exponeras extern samtidigt 

som arbetsgivarens varumärke riktas både internt och externt. Vidare menar de att en 

potentiell anställd skapar sin uppfattning av arbetsgivaren och dess varumärke genom de 

varumärkesassociationer som de innehar av företaget.  

Employer Branding är speciellt viktigt för tjänsteföretag vars huvudsakliga uppgift är att 

förmedla en tjänst. Dessa företag är beroende av de anställdas kompetens och färdigheter som 

i slutändan avspeglar sig i synen på hur det är att arbeta på företaget. 

3.6.6 Employee Branding – Den anställdes varumärke 

Vikten av detta begrepp beskrivs även det av Brett Minchington (2006) på ett väldigt tydligt 

sätt: 

“Before you can think of selling your brand to customers, you have to sell it to your 

employees. How the brand is positioned in the minds of consumers is heavily dependent on a 

company‟s employees” 

Mangold & Miles (2005) beskriver employee branding som den process där den anställde 

internaliserar företagets varumärke och projicerar det mot kunder och andra utomstående. 

Företaget får då möjlighet att nå ut med den bild de vill att allmänheten skall ha av dem. 

Förmedlingen av det önskade budskapet med företagets värderingar och målsättning bör 

strömma ut genom de anställda med en kontinuitet. Därför är det också viktigt att den bild 

som de anställda ger av företaget går i linje med företagets egna önskemål om hur de vill bli 

framställda.   

Vidare beskriver de att employee branding gör den anställdes arbetssituation mer behaglig 

och trivsam eftersom personalomsättningen minskar, både de anställda och kunderna blir mer 

tillfredsställda vilket också leder till lojalitet hos kunderna
42

. Den varumärkesprofil som de 

anställda förmedlar till allmänheten av företaget är svår att få konstant, men om det lyckas så 

skapas en ständig bild av varumärket och företaget positionerar sig i kundens medvetande
43

. 

Mangold & Miles (2007) förklarar också att den anställde är företagets ansikte utåt, vilket gör 

att den anställde har möjlighet att genom god kundservice skapa en väldigt stark lojalitet hos 

kunden gentemot företagets varumärke.  
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Mangold & Miles (2007) belyser även vikten av att det psykologiska kontraktet mellan 

anställd och arbetsgivare upprätthålls för att synergin parterna emellan skall fungera. Det 

psykologiska kontraktet motsvarar de oskrivna regler och förväntade prestationer som den 

anställde skapar hos sin arbetsgivare. Eftersom kontraktet endast existerar i den anställdes 

sinne så blir det svårt för företaget och veta hur den anställde tänker. Därför är det också 

viktigt att budskapet som företaget förmedlar internt är tydligt. Nya potentiella medarbetare 

skapar sig en bild av vad arbetsgivaren vill ha i utbyte för de förmåner som de förväntas ge
44

.  

Nedan illustreras en modell utav Mangold & Miles (2007) över hur den anställdes kunskap och 

förståelse för företaget samspelar med det psykologiska kontraktet. 

Figur 1 
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på faktorer som finns i organisationer där de anställda befinner sig i någon utav 

rutorna kan vid ”Injured Reservs” eller ”Strike-Out Kings” vara ett stort antal anställda, där 

det inte kommuniceras vad företagets mål och visioner är. Exempel på organisationer med 

”Rookies” och ”All-Stars” är företag som har god kommunikation i alla led, där budskapet når 

ut till alla på ett sätt som alla förstår. För att en organisation skall kunna upprätthålla det 

psykologiska kontraktet så menar Mangold och Miles (2007) att organisationen inte skall ge 

tomma löften som sedan inte hålls utan hålla det de lovar och försöka uppmuntra de anställda 

istället
46

. 
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Vi har även valt att göra en egen modell som illustrerar hur de olika rekryteringsprocesserna 

kan se ut, där Mäklardagen i Gävle fungerar som ett kompletterande verktyg vars betydelse 

blivit större och större. Här kopplas mäklarföretagen samman med studenterna på 

Mäklardagen i Gävle som sedan utgör en kärna (det röda) för själva rekryteringen. Den första 

varianten av modellen visar hur de olika rekryteringsprocesserna kan se ut oavsett bransch där 

en akademisk utbildning behövs. I den andra modellen så ser vi att mäklarbranschen med 

Mäklardagen i Gävle kan implementeras i modellen och visar här att Mäklardagen fungerar 

som ett rekryteringsverktyg som har en anknytning till alla tre komponenterna.  

Figur2.
47
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4. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING OCH INTERVJUER 

 

I detta kapitel har vi sammanställt våra empiriska data vi samlat in. Vårt tillvägagångssätt är 

att vi först skickade ut en enkät till studenterna och att vi intervjuat Mäklarföretag. Vi 

kommer i resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna presentera svaren på enkäten 

och ställa det mot svaren från företagen. 

 

4.1 Enkätundersökning 
 

Under årets Mäklardag där 19 mäklarföretag medverkade så hade respektive företag en 

monter där representanter stod och informerade studenterna. Under dagen så genomfördes två 

Speedrekryteringar och en inspirationsföreläsning, därutöver så hade vissa företag egna 

aktiviteter. För att nämna några så hade Notar en tävling med frågor om det egna företaget där 

studenterna tävlade om tio tusen kronor i kontanter, Fastighetsbyrån arrangerade en tävling 

som gick ut på att gissa längden på en linje samt svara på diverse frågor om företaget, 

studenterna tävlade här om att vinna en laptop. Ytterligare nämnvärt var att Erik Olsson för 

andra året i rad bjöd på semlor i sin monter. Dessa olika aktiviteter genomfördes med syftet 

att locka till sig studenter, en del av dem har vi använt oss av i enkätundersökningen och en 

del i intervjuerna. 

Vi valde efter årets Mäklardag i Gävle som genomfördes i februari 2010 att skicka ut en enkät 

om dagen till studenter som läser fastighetsmäklarprogrammet årskurs ett, två och tre på 

Högskolan i Gävle. Vi ville se om övriga studenter uppfattat och lagt märkte till utmärkande 

aktiviteter under dagen. Syftet var också att ta reda på vilken bild studenterna hade av 

företagen efter att de besökt Mäklardagen men även om det var något speciellt som påverkat 

dem. Vi valde efter möte med vår handledare Jonas Kågström att istället för att ha frågor i 

enkäten använda oss av påståenden för att få respondenterna att ta ställning och undvika 

neutrala svar utan åsikt. Påståendena kom från intryck och utmärkande aktiviteter under 

dagen, där vi ville ta reda på om respondenterna fått samma uppfattning som vi. Varför vi 

valde detta tillvägagångssätt var för att det ej fanns tid till att göra intervjuer med varje 

enskild student samt för att få in så många svar som möjligt. Då det är många studenter som 

inte studerar på campus utan även läser programmet på distans gjorde vi en webbaserad enkät 

för att lättare nå ut till studenterna, där de då kunde sitta hemma och svara på frågorna eller 

när de helst hade tid. Enkäten är uppbyggd med svarsalternativ samt en skala från ett till fem, 

där ett står för ”instämmer inte alls” och där fem står för ”instämmer helt”. På frågan fem och 

nio så står ett för till det ”till det sämre” och fem står för ”till det bättre”. Vi fick totalt in 

åttiosex svar på enkäten. Av det åttiosex svarande så var det tre som ej varit på mäklardagen 

och åttiotre som varit på mäklardagen. Antalet kvinnor var femtiosex stycken och trettio som 

var män. 
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Studenterna från de olika programmen som besökte mässan var. 

 

Fastighetsmäklarprogrammet =                                71 stycken  

Fastighetsekonomi – Real Estate management =       6 stycken 

Ekonomprogrammet =                                                9 stycken 
 

Vilket år studenterna är inne på 

År 1 = 19 st 

År 2 = 37 st 

År 3 = 24 st 

År 4 = 5 st 
 

Vilken termin är studenten inne på 

1:a = 0 

2:a = 19 

3:e = 0 

4:e = 44 

5:e = 3 

6:e = 20 

7:e = 4 

8:e = 1  

Har slutat på skolan = 6 
 

 

4.1.1 Påverkande faktorer  

Utifrån enkäten och vad respondenterna svarat har det som vi trodde utmärkt sig ej haft så stor 

betydande roll i studenternas uppfattning av företagen. Erik Olssons semlor var det många 

som uppmärksammade men inget som gjorde att studenten ändrade uppfattning om företaget. 

Vi tror här att semlorna fick studenterna att lägga märke till företaget oavsett om de tog en 

semla eller bara såg att det bjöds, men det gav varken bättre eller sämre syn på företaget utan 

fungerade mer som en dragningskraft för att locka studenterna till deras monter. 

 

 

 

 

 

 

Likaså Notars tävling om tio tusen kronor där många såg att de hade en tävling med en stor 

vinstsumma, vilket gjorde att de kom till montern och dessutom i många fall deltog. Här var 

det fler respondenter som tyckte att tävlingen gav intryck av desperation från företagets sida. 

Studenterna tyckte även att tävlingen inte var avgörande för om de var intresserade av 

företaget eller inte. Vi tror att när något företag har en tävling med ett pris som sticker ut gör 
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det att fler blir lockade oavsett vilket företag det är som anordnar tävlingen. Om de då 

använder sig utav en tävling eller liknande som dessutom handlar om företaget så kan de på så 

sätt fånga upp studenter till montern samtidigt som de förmedlar företagets buskap. 

 

 

 

 

 

 

Det bästa intrycken enligt respondenterna gjorde Fastighetsbyrån, Svensk 

Fastighetsförmedling och Husman Hagberg, alla tre företagen hade relativt stora montrar med 

många anställda på plats för att ta till vara på studenterna och bemöta deras frågor. De tre 

företagen hade inget speciellt som stack ut varken monterutseende eller någon spektakulär 

aktivitet. Dessa tre är bland de större byråerna i Sverige och behöver därför enligt oss inte 

sticka ut för att synas. Vi anser att detta beror på att studenterna vet sedan innan rätt mycket 

om just dessa tre företag, pågrund av deras storlek och att de finns spridda över hela Sverige. 

De behöver inte hävda sig på samma sätt som det mindre mäklarföretagen. Därför menar vi 

att studenterna föredrar de företag som är så neutrala som möjligt och håller en låg profil. 

Sämre intryck fick studenterna av Robert Palm, Mäklarringen och Södermäklarna dessa tre 

hade inget speciellt i deras montrar som stack ut. När ett företag är relativt litet och okänt 

behövs något för att locka till sig studenterna, en dragningskraft för att få studenterna till just 

deras monter. Det kan vara en tävling med något fint pris som Notar hade eller något 

intressant som det andra företagen inte har. Även om inget av företagen behöver rekrytera så 

är mäklardagen ett marknadsföringsverktyg vilket gör att den information som företagen 

sänder ut under dagen fungerar som reklam. Därför menar vi att alla företag måste se sitt möte 

med studenterna som det första och marknadsföra sig som om studenten inte visste någonting 

om dem. De intryck studenterna får under Mäklardagen blir en stor del av deras uppfattning 

om de olika företagen och kan redan där avgöra vilket företag de väljer. Får studenten ett 

dåligt intryck av ett företag på Mäklardagen så menar vi att detta följer med studenten i 

framtiden oavsett om det är som konsument eller arbetstagare. 

 

4.1.2 Personliga kontakten och rekryteringen 

Speedrekryteringarna och intervjuerna var det många som hörde talas om men ville ej delta i, 

trots att chansen fanns att få en snabb pratstund med ett företag personligen. Som vi skrev i 

rekryteringsavsnittet tidigare så är det personliga mötet viktigt för företagen och få lära känna 
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personen bakom CV:t. Enligt oss vill studenterna hellre passa på att gå runt till så många 

företag som möjligt för att samla information för att sedan välja ut de företag de vill satsa mer 

på och därefter försöka boka en intervju med de företagen efter Mäklardagen i Gävle. 

 

 

 

 

 

 

 

Give-aways var inte heller något som var av betydande roll när en student gick runt bland 

företagen. Detta fungerar som en lockelse från företagens sida för att få studenten till montern 

och där börja prata om arbete eller marknadsföra sig. Studenterna tycker inte att give-aways är 

ett desperat sätt av företagen för att locka till sig studenter. 

Trettiosex stycken håller med om att mäklardagen är det bästa sättet att få jobb och nitton 

tyckte inte att det var det bästa sättet. Detta anser vi beror på att studenterna antingen redan 

har fått ett jobb eller kommit i kontakt med ett företag innan Mäklardagen ägde rum. 

4.1.3 Uppfattningar och intryck från studenterna om företagen 

Företagen satsade på marknadsföring, men även att rekrytera ny personal. Det var många 

studenter som skapade sin första uppfattning av ett företag på Mäklardagen i Gävle 2010. 

Detta anser vi beror på att om man inte tidigare varit i kontakt med något av företagen så är 

kontakten på Mäklardagen den första uppfattningen man får av företaget.  Media utgör ej så 

stor del i vilken uppfattning som ett företag får, enligt oss beror det på att media tenderar till 

att försköna och förvränga verkligheten. Däremot var det många studenter som utgick från 

rykten och vad de hört av andra. Detta kan bero på att en närstående eller vän använt sig av ett 

visst mäklarföretag och sedan rekommenderar detta vidare till andra. 

Vid val av mäklarföretag tycker det flesta studenter att storlek på provision, företagets rykte 

och möjligheten att starta/ta över ett eget kontor är viktigt. Garantilön var däremot inte är lika 

viktigt, därför menar vi att om studenterna kommer i kontakt med ett företag som har ett gott 

rykte och möjlighet till avancemang så prioriterar de bort möjligheten till garantilön.  
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Banketten som var dagens avslutning hölls på Engeltofta, där i en mer avslappnad miljö var 

det många studenter som tyckte att de fått en bättre kontakt med företagen. Enligt oss beror 

detta på att det blir mer privat och inte jobbrelaterat. Studenter som var blyga på dagen, kände 

mer av den avslappnande miljön och kan då ta steget att gå fram till någon på ett företag och 

prata. Även på kvällen fick en del av studenterna en negativ syn på vissa företag, vilket måste 

ha varit att några även där ville sticka ut eller uppfört sig olämpligt. Detta kunde då ge 

studenterna en annan uppfattning av ett företag än vad det hade tidigare. Det var inte många 

studenter som gjorde bort sig vilket var ett positivt resultat enligt oss. För det är ju något som 

företagen kan uppfatta som negativt mot studenten. 

Till sist var det många studenter som pågrund av Mäklardagen i Gävle kommit i kontakt med 

ett företag vilket är ett steg i rätt riktning eftersom det är därför de medverkar. Det var även en 

del som fått både praktik och blivit lovade jobb just genom Mäklardagen. Vilket visar att 

dagen har en betydande roll i både företagens rekrytering och marknadsföring men även för 

att studenten lättare skall komma i kontakt med företagen. 

4.2 Intervjuer 
 

Vi har i sammanställningen av intervjusvaren valt att inte namnge intervjupersonerna, detta 

val gjorde vi för att ta hänsyn till intervjupersonernas integritet. Intervjuerna gjordes via 

telefon och spelades efter intervjupersonernas godkännande in på band. Sammanställningen 

läggs upp utefter tematiska rubriker där vi samlat flera frågor och därifrån diskuterar svaren. 

Samtliga sex intervjuade företag medverkade på Mäklardagen i Gävle år 2010 och har även 

medverkat tidigare år. De personer vi talade med var alla nyckelpersoner för Mäklardagen i 

Gävle på sitt respektive företag. Urvalet av företag gjordes utefter vår egen uppfattning, vi 

valde sex företag som vi tyckte utmärkte sig under dagen samt har en längre 

branscherfarenhet. 
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För att förenkla sammanställningen av intervjuerna så har vi valt att ge varje företag ett fiktivt 

namn för att texten skall bli mer löpande och lättförståelig. Nedan följer en lista på de företag 

vi valde att intervjua. 

Företag:    Fiktivt namn: 

Erik Olsson    ”Erika” 

Fastighetsbyrån   ”Fredrika” 

Husman Hagberg   ”Henrik” 

Notar    ”Niklas” 

Skandiamäklarna   ”Stefan” 

Svensk Fastighetsförmedling  ”Sandra” 

 

4.2.1 Företagens medverkan 

Samtliga sex företag har alltid minst en person som är ansvarig för planeringen och upplägget 

inför Mäklardagen. Niklas berättar att på Notar så har det alltid funnits en person som är 

ansvarig, men just vem det är har varierat från år till år. Dock så kommer det från och med i år 

finnas en person som alltid har hand om företagets medverkan på dagen. Företagen är också 

eniga om att planeringen inför Mäklardagen påbörjas minst en månad innan, med undantaget 

från Erik Olsson där Erika förklarar att man följer upp dagen direkt efter för att få en bild av 

hur det gick. På Husman Hagberg tar de tillfället i akt redan på hösten i samband med den 

årliga företagspresentationen att marknadsföra sig som ett av företagen på Mäklardagen. 

Sandra förklarar att Svensk Fastighetsförmedling ser Mäklardagen som oerhört viktig och 

planerar därför deras medverkan flera månader innan, men då planeras alla mässor som 

företaget medverkar på i hela Sverige. 

När företagen väljer ut vilka personer som skall vara på plats som representanter så beror det 

ofta på hur rekryteringsbehovet ser ut bland de olika kontoren på respektive företag. Sandra 

på Svensk Fastighetsförmedling förklarar att de var tolv personer på plats under 2010 års 

Mäklardag, vilket hon i efterhand har insett var för många. Hon tror att det kan bidra till att 

studenterna inte vågar sig fram till företagets monter. 

Niklas från Notar berättar att de har ett ”mäklarråd” där flera väldigt framgångsrika mäklare 

sitter med och det är delvis därifrån som Notar väljer sina representanter till Mäklardagen. 

Många av företagen väljer franchisetagare med rekryteringsbehov som representanter under 

dagen. 

Fredrika berättar att deras monter består av två stycken rekryterare som kompletteras med ett 

antal mäklare från hela Sverige. Henrik på Husman Hagberg menar att de försöker vara mer 

på studenternas nivå och lite mer avslappnade. De har därför flera ambassadörer som 

representerar Husman Hagberg under hela året samt självklart under Mäklardagen. 

Ambassadörerna är själva studenter som studerar vid Fastighetsmäklarprogrammet på 
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Högskolan i Gävle, under Mäklardagen så tror Henrik att studenterna lättare vågar sig fram 

till montern för att ställa frågor om företaget när det står någon där som de antingen känner 

eller åtminstone själv är student.  

Skandiamäklarnas urval av representanter under dagen skiljer sig också från år till år, de som 

varje år är givna är personerna från Huvudkontoret, sedan får mäklare och franchisetagare 

runt om i landet komma med intresseanmälan. Vissa kan ha rekryteringsbehov och vill därför 

medverka, vilket självklart är lämpligt menar Stefan. 

4.2.2 Syfte till medverkan 

Syftet med företagens medverkan på Mäklardagen är för de flesta en kombination av 

rekrytering och marknadsföring. Stefan berättar att Skandiamäklarnas huvudsyfte är utan 

tvivel rekrytering, sedan kommer marknadsföringen mycket av sig själv i och med att de är 

där med sin monter. Vidare förklarar Stefan att han vill att det hela tiden ska hända någonting 

i montern, någon form av aktivitet som får studenterna att stanna upp och bli nyfikna. Notar 

vill med sin medverkan trygga sin personal och ta del av de färdigutbildade studenter som 

skall ut på marknaden för att arbeta berättar Niklas.  

Husman Hagberg vill förmedla en känsla för hur de är som arbetsgivare och vad de har för 

värderingar inom företaget, de vill att studenterna ska känna sig bekväma förklarar Henrik. 

Niklas från Notar förklarar att ”gör man på rätt sätt under dagen så går marknadsföringen 

och rekryteringen hand i hand”. 

Sandra menar att Svensk Fastighetsförmedling hela tiden vill vara ”top of mind” hos 

studenterna eftersom det är relativt svårt och hitta mäklare idag, därför gäller det också att 

finnas och synas där studenterna själva är. 

4.2.3 Profilering 

Under dagen försöker företagen på olika sätt locka studenterna till sina montrar, det delas ut 

diverse give-aways i form av godis, pennor, nyckelband och semlor. Vissa företag sticker ut i 

mängden som exempelvis Notar vars största lockelse var en tävling där studenterna genom att 

svara på frågor om företaget tävlade om att vinna 10 000 kronor i kontanter. Niklas på Notar 

förklarade att de alltid försöker stå ut lite i mängden, vilket de även satsar på i sina annonser 

och i sin marknadsföring till vardags. I montern är det fler som satsar på reklamsaker att ge 

bort, Erika på Erik Olsson berättar att deras ”goodie-bags” är väldigt populära, där de samlar 

lite information om företaget tillsammans med godis, pennor och annat smått och gott. ”Vi 

har alltid jättemycket godis” säger Erika och detta uppskattar studenterna väldigt mycket, men 

i år hade de precis som föregående år även semlor. Erika förklarar att semlorna hade de förra 

året eftersom Mäklardagen var på just fettisdagen, men eftersom de var så uppskattade så blev 

det semlor även i år trots att det inte var fettisdagen. 
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Skandiamäklarna skiljer sig från mängden genom att ha en specialdesignad monter designad 

av Hanna Werning med färger och mönster som förknippas med företaget och dess varumärke 

berättar Stefan. 

4.2.4 Studenternas medverkan och rekryteringen 

Alla de företag som vi har intervjuat var eniga om att studenterna som besökte Mäklardagen i 

Gävle 2010 var väldigt engagerade och framåt. Däremot så borde fler förbereda sig med lite 

frågor som de vill ha svar på av företagen på Mäklardagen menar Stefan, därför har de på 

Skandiamäklarna alltid medarbetare som har erfarenhet och är väl insatta i företaget för att på 

bästa sätt kunna svara på eventuella frågor.  

Själva rekryteringen blir ofta långsiktig eftersom vissa inte har studerat färdigt, andra kanske 

har planer på resor efter examen. Därför är det viktigt att skapa en relation till studenterna 

förklarar Sandra på Svensk Fastighetsförmedling. Hon berättar också att det är bra att använda 

sig av ”employer branding” genom att marknadsföra sig som en god arbetsgivare och visa hur 

det är att vara anställd på företaget och attrahera studenterna på det sättet. 

Fredrika på Fastighetsbyrån tycker att studenterna måste våga ställa frågor, de måste förstå att 

företagen är där för deras skull och för att informera dem. Erika på Erik Olsson menar att 

studenterna agerar olika beroende på var i utbildningen de är, vissa är inne på första året och 

andra sista terminen, vilket också gör att de nyare studenterna självklart blir mer avvaktande. 

4.2.5 Företagens uppfattning om studenterna 

När det gäller studenternas uppfattning av företagen så menar flera av intervjupersonerna att 

den personliga kontakten är oerhört viktig för att kunna göra ett gott intryck. Studenterna är 

inte i kontakt med mäklarföretag speciellt ofta annars, vilket gör att företagen verkligen måste 

ta tillfället i akt menar Stefan på Skandiamäklarna. På Husman Hagberg så gör de ingen 

skillnad på om studenterna är i början eller slutet av sin studietid, utan försöker behandla alla 

likadant och ge alla en chans säger Henrik. Erika på Erik Olsson tycker tvärtom och menar att 

det är alldeles för få andra – och tredjeårsstudenter, eftersom det är de företagen vill åt. Det är 

de studenterna som kan komma ut och jobba relativt omgående. Därför bör man i 

schemaläggningen inte ha några lektioner över huvud taget på hela dagen. 

Var i Sverige studenterna kommer ifrån lägger företagen ingen större vikt vid, de flesta 

förklarar att de gärna vill ha människor från hela landet. På Notar vill de ha anställda som 

kommer från hela Sverige berättar Niklas, men på deras företag så kommer de flesta från 

Stockholm eller norrland. Henrik säger att på Husman Hagberg har de väldigt svårt att 

rekrytera mäklare till kontor som ligger i mindre städer och orter, trots att det finns anställda 

som kommer från dem så söker sig nästan alla till de större städerna. 

Under dagen så delar studenterna ut en hel del CV:n till de arbetsgivare där de önskar jobba. 

Företagen tar ofta emot dem för att sedan återkoppla efter Mäklardagen med möjlighet till ett 

personligt möte. Ett företag som inte vill ha in studenternas CV:n under dagen är 
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Fastighetsbyrån, Fredrika förklarar att de riskerar att komma på villovägar eller försvinna, 

därför tar de namn och telefonnummer under dagen för att sedan återkoppla inom kort efter 

dagen. När en student lämnar in sitt CV eller får en kontakt med ett företag så skickas många 

vidare till det kontor som studenten gärna vill jobba på. Erik Olsson bjuder in studenterna till 

Stockholmskontoret för en intervju där de bedömer om personligheten stämmer överens med 

de grundläggande kraven de har, exempel på dem kan vara kundkontakt, försäljning och 

kvalitet. 

Intervjupersonerna var också eniga om att de tror studenterna förväntar sig att få svar på sina 

frågor och information om hur det är att jobba på respektive företag. Organisationsmässigt 

tycker samtliga intervjupersoner att Mäklardagen i Gävle fungerar utmärkt. Upplägget är bra 

och det märks att arrangören börjar få rutin menar Stefan på Skandiamäklarna. Fredrika på 

Fastighetsbyrån påpekar att informationen från arrangörerna kunde vara lite tydligare och 

endast komma från en person för att underlätta arbetet. Henrik på Husman Hagberg förklarar 

att arrangörerna är lyhörda och tar fasta på den kritik de får av företagen.  

Det är även flertalet av intervjupersonerna som påtalar att det är positivt att dagen blivit 

kortare och mer effektiv. Tidigare så var det enligt många lite väl utdraget, vilket medförde 

mycket dötid för personerna i montern. Alla företag ser mycket positivt på banketten på 

kvällen där stämningen blir lite mer avslappnad. Sammantaget är företagens inställning till 

Mäklardagen mycket god, de anser också att dagen är oerhört viktig för både studenterna och 

branschen.  
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5. ANALYS 

 

I detta avsnitt av uppsatsen kopplar vi samman teori och empiri från föregående kapitel 

genom att använda teorin som en grund för att kunna analysera de svar vi fått genom enkäten 

och intervjuerna. 

 

 

Efter att ha studerat ämnets teori och forskning, samt genomfört en omfattande empirisk 

undersökning bestående av en enkätundersökning till studenterna och intervjuer med sex olika 

företag kan vi konstatera att Mäklardagen i Gävle är ett bra rekryteringsverktyg och en viktig 

del i rekryteringsprocessen. Detta gäller likväl mäklarföretag som studenter, eftersom näst 

intill hela branschen är representerad under en dag. 

De medverkande företagen får genom Mäklardagen en möjlighet att marknadsföra sitt 

varumärke, men även vid rekryteringsbehov träffa potentiella nya medarbetare och på plats 

kunna hitta personer som passar in på företagets profil. Mäklarföretagen använder sig idag 

oftare av mässor som ett verktyg för rekrytering och marknadsföring
48

. 

5.1 Mäklardagen som rekryteringsverktyg 
 

Den personliga kontaken mellan företaget och den potentiella nya medarbetaren är en del i 

själva rekryteringsprocessen dels för att företaget får en bild av hur den nya medarbetaren är 

som person och för att den nya medarbetaren får en bild av företaget från personerna som 

jobbar där. Vilket vi kan hålla med om eftersom att yrket är så pass säljinriktat är det viktigt 

med personliga kontaken. Om studenten kan sälja in sig själv till ett företag han/hon vill jobba 

på, kan förhoppningsvis studenten med stor sannolikhet kunna göra samma sak när den sedan 

skall börja sälja åt företag. 

På mäklardagen kommer studenter som söker jobb eller som vill veta mer om företag själv dit 

och söker upp företag, vilket även är stor fördel för företagen att potentiella nyrekryteringar 

själva kommer till och söker upp företag. Istället för att företaget skall behöva lägga ut 

annons, få in ansökningar och sedan skall försöka välja ut utifrån CV personer de tror skulle 

kunna passa utan att ha träffat personen för att sedan göra intervjuer. Är betydligt mer 

komplicerad process anser vi.  

Flera företag vi intervjuade var överens om att Mäklardagen i Gävle var en viktig del i deras 

rekryteringsprocess. Och att vi fick fram från enkäten att många studenter kommit i kontakt 

och till och med fått jobb på något mäklarföretag vilket visar dess betydelse. 
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Vi märkte också att de faktorer som var påverkande för studenten ej var vilket företag som 

hade mest attraktiva priser eller bäst give-aways utan det var bara som en lockelse från 

företagen att fånga studentens uppmärksamhet och få dem till montern. De som lockade 

studenterna till montrarna var att antingen hade man bestämt sig innan för vilka företag man 

ville besöka eller så var det något speciellt som studenten blev lockad av när den väl var på 

Mäklardagen. 

5.2 Uppfattning och påverkande faktorer 
 

Vid vår enkät undersökning med studenterna var det många som svarade att det fått förändrad 

uppfattning av många företag efter Mäklardagen i Gävle, en del uppfattningar hade förändrats 

till det bättre och vissa till det sämre. Detta anser vi beror på att studenternas tidigare 

uppfattning grundar sig på rykten och framställningen i media, vilket enligt oss är två osäkra 

källor för studenterna.  

När studenten väl besökt Mäklardagen och fått kontakt med företagen i deras montrar, får 

företagen chansen att skapa en mer rättvis bild av sig själva. Hela sjuttiosex procent av 

respondenterna svarade i enkäten att deras egen uppfattning från Mäklardagen var av störst 

vikt. 

Detta beror enligt oss på de utav företagen utvalda personer som i montern skall marknadsföra 

sig som arbetsgivare och förmedla sitt företags värderingar. Dessa personer blir företagets 

ansikte utåt och står för den uppfattning studenten får. Detta förklaras även i teorin att där 

personliga kontakten är något som företagen värderar högt för att få fram sitt budskap till sin 

målgrupp. 
49

 

När studenten sedan skall välja företag den kan tänkas jobba för är det sjuttioåtta procent som 

svarat att de går efter företagets rykte. Sextiosju procent har svarat att det går efter vart 

företaget är lokaliserat. Vi delar här vår mening med respondenterna pågrund utav att de flesta 

vill jobba på ett företag som har bra rykte och som sedan väljs efter vart respondenten vill 

jobba. Valet av lokalisering är för att studenten antingen är i ett område som den känner till 

och är uppvuxen i eller väljer ett område där bostäderna har hög omsättningshastighet som till 

exempel Stockholms innerstad. 

Något som förvånande oss i enkätundersökningen var respondenternas svar vid val av företag 

att hela fyrtiosex procent valde företag efter om det fanns möjlighet att ta över och starta ett 

eget kontor. De vill vara mäklare och vara egen företagare med sitt egna kontor. Här ser vi en 

tydlig målsättning och att ambition finns att vilja utvecklas som person till att bli självständig. 

Tävlingen om tiotusen kronor och semlorna var inget som påverkade eller förändrade 

studenternas uppfattning om företagen, men fick dem att gå till deras montrar och vara med 

och delta. Många svarade att det varit med i tävlingen, här ser vi att de mindre företagen som 

till exempel Notar använder sig av utstickande aktiviteter för att locka studenterna till just 
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deras monter. Medans andra företag som tillexempel Erik Olsson använder sig av semlor och 

vill bjuda på saker för att de vill visa sin status. När vi intervjuade Niklas på Notar förklarade 

han att det i sin marknadsföring alltid försöker sticka ut, därför valde de att ha en uppseende 

väckande tävling. 

Vid intervjun med Erika på Erik Olsson sa hon att de alltid använder av någon form av give-

aways som sticker ut, däribland semlorna, goodiebags och massa godis. 

Respondenterna tyckte att give – aways inte var något som påverkade deras val ej heller var 

det något som påpekade deras syn på företaget. vi anser att det är bra att företagen bjuder på 

någonting som tillexempel godis eller liknande, vilket gör att studenten söker sig till montern. 

Det är även bra att studenternas syn på företaget ej påverkas av vad som finns i montern i 

form av give – aways eller dylikt.  

 

5.3 Mäklardagen som marknadsföringsverktyg 

 
När det gäller företagens marknadsföring av sig själva som arbetsgivare ser vi stora likheter i 

de svar vi fick från intervjuerna med företagen och det Backhaus och Tikoo (2004) talar om, 

där företagen försöker skilja sig från sina konkurrenter genom att förmedla en känsla av hur 

det är att arbeta hos dem. Detta anser vi vara ett bra sätt att kombinera marknadsföring av det 

egna varumärket med rekrytering av ny personal.  

Även de personer som medverkar på mässan och representerar sitt företags varumärke spelar 

en stor roll i studenternas uppfattning precis som Mangold & Miles (2007) förklarar, 

intervjupersonerna förstärker detta ytterligare när de berättar att de anställda som 

representerar företaget under dagen är framgångsrika mäklare och franchisetagare. 

Detta anser vi vara en väldigt viktig del i företagens medverkan, eftersom studenterna annars 

inte får så många tillfällen att träffa hela branschen. Den eller de personer som står i 

respektive företags monter representerar hela det företaget och dess varumärke, därför är det 

enligt oss av största vikt att då ha en person som verkligen motsvarar den bild företaget vill att 

besökarna skall ha, precis som Mangold & Miles (2005) beskriver där den anställde projicerar 

varumärket mot besökarna.  

Ser vi till de aktiviteter som vissa företag anordnar som exempelvis Notars tävling om tio 

tusen kronor så lyckades företaget verkligen med att synas, åttiosju procent av de svarande 

studenterna säger sig ha lagt märke till tävlingen varav fyrtio procent av dem dessutom deltog 

i den. Om ett företag anordnar en aktivitet under dagen ser vi detta som ett sätt att försöka 

synas mer, vilket vi också förknippar med företag som i övrigt inte syns så mycket eller vill 

ha mer uppmärksamhet än de har för tillfället. 
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6. SLUTSATS   

 

 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på vilka faktorer som påverkar studenterna vid deras val 

av mäklarföretag som framtida arbetsgivare. Vi har även valt att undersöka hur företagen 

jobbar på Mäklardagen med rekrytering, marknadsföring och hur der vill bli framställda. Här 

har vi använt oss utav enkäter till studenterna med olika påståenden för att se om studenterna 

ansåg sig påverkade av de olika aktiviteterna som tog plats under dagen.  

De frågor vi har valt att svara på i problemformuleringen är: 

 Vad det är som gör att en student väljer ett visst företag? 

 Vilka påverkande faktorer finns vid just Mäklardagen i Gävle? 

 Hur vill företagen framställa sig på Mäklardagen i Gävle? 

Sedan har vi lagt till en punkt som komplettering till frågeställningarna där vi i ett kortare 

stycke förklarar vad vi anser att företagen bör göra för att locka studenter och bibehålla sin 

roll som attraktiv arbetsgivare mot studenterna. 

Kring den forskning som gjorts om just rekrytering har vi främst använt oss av vetenskapliga 

artiklar, men även en del litteratur. Det framhålls i flera artiklar att de personer som respektive 

företag låter representera dem är nyckelfaktorer i studentens val av arbetsgivare. 

Mäklarföretagen använder sig av Mäklardagen i Gävle för att marknadsföra sitt varumärke, 

men även för att marknadsföra sig som arbetsgivare och rekrytera studenter. 

 

6.1 Medverkande företag på Mäklardagen  
 

Efter våra intervjuer med Mäklarföretagen som medverkar på Mäklardagen i Gävle kan vi 

konstatera att samtliga företag är positivt inställda till dagen som helhet. Där får de möjlighet 

att träffa många studenter under en dag vilket spara oerhört mycket rekryteringstid. Företagen 

får på mässan visa upp sitt varumärke och vad de står för, samt vid rekryteringsbehov även 

chans att hitta nya framtida medarbetare. För de studenter som inte har så stor kunskap om 

branschens aktörer finns här ett bra tillfälle att få information direkt från företagen själva.  Vi 

anser därför att Mäklardagen är det bästa sättet för företagen att både marknadsföra sig och 

rekrytera eftersom det personliga mötet möjliggör en direkt kontakt mellan student och 

företag. Vi ser hela scenariot som en win-win situation där studenten får möjligheten att välja 

bland väldigt många arbetsgivare och företagen har möjligheten att välja bland många 

studenter och kan dessutom själva ta initiativet till en intervju eller liknande. 
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När vi frågade företagen vad syftet med deras medverkan var så svarade samtliga rekrytering 

och vilket bra tillfälle Mäklardagen i Gävle var för just detta. De flesta företagen var också 

överens om att deras medverkan för att rekrytera medförde en naturlig marknadsföring. Vi 

håller med och anser att medverkan, rekrytering och marknadsföring går hand i hand under 

Mäklardagen. Vid frågan om vad företagen själva tror att studenterna förväntar sig av dagen 

och företagen som medverkar så var svaren väldigt entydiga, de flesta trodde att studenterna 

ville ha svar på de frågor de ställde och eventuellt få en möjlighet till praktik eller vidare 

intervju. Vi menar precis som företagen uttryckte i intervjuerna att studenterna måste visa 

framfötterna mer och ta för sig. Mäklarföretagen har rekryteringsbehov, men ett jobb är 

ingenting man får hemskickat på posten utan någonting man måste kämpa för. Därför anser vi 

att studenterna verkligen måste ta tillfället i akt och ta till vara på möjligheten de har när 

större delen av branschen är representerad under ett och samma tak. 

6.2 Studenternas syn på mäklardagen  

 

Tack vare enkätundersökningen så har vi kunnat ta del av studenternas åsikter och deras syn 

på mäklarföretagen som medverkar. Den generella uppfattningen bland studenterna var att 

företagen satsade mer på att marknadsföra sig än att verkligen rekrytera studenterna. Sextiotre 

procent av studenterna ansåg att företagen främst försökte marknadsföra sig, medan fyrtioåtta 

procent menade att företagen försökte värva studenten till sitt eget företag. Anledningen till 

detta anser vi vara att vissa företag inte hade lika stort rekryteringsbehov som andra och 

satsade därför på marknadsföringen till större del. 

Någonting som förvånade oss var studenternas svar på påståenden om de lite mer udda 

tävlingarna och aktiviteterna som anordnades, där studenterna inte såg det som en påverkande 

faktor i deras val av företag. Dock var aktiviteterna och alla give-aways ett sätt att locka till 

sig studenter, vilket företagen enligt vår mening verkligen lyckades med. Ytterligare en sak 

som vi trodde skulle vara mer påtagligt var garantilönen, studenterna värderar alltså inte en 

garantilön lika mycket som exempelvis: hög provision, en viss lokalisering på kontoret eller 

möjligheten att förvärva eller starta upp ett eget kontor. Här ser vi studenterna som under 

detta års Mäklardag är över lag lite yngre och därför enligt oss mer villiga att ta risker 

gällande olika tryggheter som exempelvis lönen. 

Det var många studenter som efter sitt besök på Mäklardagen ändrade uppfattning om vissa 

företag. Detta visar på att mäklardagen är en viktig mässa som knyter samman företagen med 

studenterna och låter respektive part bekanta sig med varandra. Den utgör också en viktig del 

i rekryteringsprocessen för företagen, där den fungerar som ett hjälpmedel i letandet efter 

potentiella nya medarbetare. På samma sätt fungerar den för studenterna som får hjälp i sin 

process att hitta en framtida arbetsgivare. 

Det som studenterna värderade absolut högst var företagets rykte där hela sjuttioåtta procent 

ansåg det som en viktig parameter. Studenten väljer med andra ord företag utefter dess rykte, 

vilket för oss är förståeligt eftersom studenten som aktiv mäklare sedan skall kunna stå för 

samma saker som företaget gör. De studenter som väljer företag med sämre rykte värderar 
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istället andra faktorer som tillexempel högre provision, garantilön eller möjlighet att ta över 

kontor. 

6.3 Företagens profilering 

 

De företag som medverkade på Mäklardagen i Gävle 2010 var alla överens om att studenten 

står i fokus. Men samtidigt är det viktigt för dem att göra ett så bra intryck på studenten som 

möjligt. När det gäller marknadsföringen av sitt varumärke så använder flertalet företag sig 

utan så kallad ”employer branding” där de låter exempelvis franchisetagare som driver egna 

kontor runt om i landet representera företaget och dess värderingar. Genom att studenten får 

träffa den person som i slutändan blir deras närmaste chef så får de också vetskap om hur det 

är att arbeta på just det företaget. Något som gör studenten ytterligare medveten om 

företagsklimatet är om företaget tillämpar ”employee branding” då en anställd representerar 

företaget och vad det står för, här finns då möjligheten att verkligen få reda på hur det är att 

arbeta på företaget. Vi anser att en kombination av dessa två marknadsföringsstrategier vore 

det bästa eftersom studenten då får en helhetsbild, men även möjligheten att ställa frågor till 

både potentiella chefer och medarbetare. 

Vi ser också att både ”employer branding” och ”employee branding” är otroligt viktiga 

eftersom ett mäklarföretag som förmedlar en tjänst är så beroende av kvalitén som förmedlas. 

Därför är det också väldigt viktigt att chefer och anställda på företaget lever upp till det rykte 

som varumärket har och att alla levererar samma budskap inom hela företaget. 

För att då nämna punkten angående vad företagen kan göra för att attrahera studenterna så kan 

vi säga följande. De bör fortsätta med aktiviteter som står ut i mängden eftersom dessa ej 

skapar en negativ syn vilket vi ser på svaren i enkätundersökningen. Någonting annat som de 

också bör satsa på är att vara mer inbjudande i montrarna och försöka lägga sig på 

studenternas nivå för att kunna skapa ett inledande samtal som sedan kan leda till någonting 

bra för både student och företag. Vidare anser vi att alla företag bör vara med under kvällen 

för att under mer avslappnade förhållanden fortsätta kontakterna eller till och med skapa nya. 

Detta behöver inte göras av samtliga som medverkat under dagen utan vår tanke är bara att 

det skall finnas någon som representerar företaget under kvällen precis som på dagen. 

Som tidigare nämnt bör företagen enligt oss vid varje möte med en ny student se denne som 

en blank sida utan tidigare information, erfarenhet och kunskap. De bör hela tiden förmedla 

samma budskap till alla studenter och se till att personer med hög social kompetens finns på 

plats under Mäklardagen och representerar företaget. 
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6.4 Modellutveckling 

 

 

För att återkomma till den egna modellen som är anpassad utefter Mäklardagen där vi vill visa 

hur rekryteringsprocessen går till och kan illustreras. Den klassiska synen på rekrytering 

innefattar att studenten själv söker upp ett företag och därigenom får möjlighet till en 

anställning eller vice versa där företaget söker upp potentiella nya medarbetare. Denna typ av 

rekrytering kan enligt oss bli påverkad av studentens okunskap om företagen, vilket kan leda 

till att förutfattade meningar påverkar möjligheten till val av arbetsgivare.  

På samma sätt kan ett företag som har rekryteringsbehov gå miste om studenter som de vid en 

första anblick inte skulle välja. Därför menar vi att Mäklardagen i Gävle fungerar perfekt som 

ett rekryteringsverktyg som kopplar samman studenter och företag, där både studenter och 

företag får en ärlig chans. Denna modell förstärker vårat argument för att Mäklardagen i 

Gävle är ett oerhört effektivt rekryteringsverktyg för mäklarföretagen, samtidigt som den 

underlättar otroligt mycket för studenterna när de ska skapa sig en uppfattning om vilka 

aktörer som finns på marknaden. Sammanfogar vi de tre cirklarna skapas en synergi som är 

till fördel för båda parter, vi menar att rekryteringsdagar eller mässor borde utvecklas mer och 

implementeras i samtliga branscher där en högskole – eller universitetsutbildning krävs. Detta 

skulle underlätta för alla inblandande. 
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Denna modell som illustrerar huruvida kunskapen och förståelsen om det egna företaget når 

hela vägen fram till den anställde samt om det psykologiska kontraktet upprätthålls.  

Här ser vi en koppling till företagens profilering på Mäklardagen där de försöker förmedla ett 

buskap som innehåller deras egna värderingar och vad deras varumärke står för. Detta görs 

också genom anställda på företaget samt rekryteringspersonal, dessa personer måste därför 

vara helt införlivade i företagets värderingar och dess kultur. Studenterna har som arbetstagare 

förväntningar på sin arbetsgivare, men även förväntningar på vad arbetsgivaren kommer att 

ställa för krav på dem. Om den bild studenten skapat av detta inte överensstämmer med 

verkligheten så blir alltså det psykologiska kontraktet kränkt.  

Därför anser vi att företagen bör jobba mycket på representanternas kunskap, eftersom de är 

frontfigurer och bidrar till större delen av studenternas uppfattning om företaget. Om 

mäklarföretagen vid tillämpning av employer branding lyckas förmedla varumärket och allt 

som det står för så kommer studenternas psykologiska kontrakt inte kränkas eller brytas när 

de börjat jobba. Vi anser också att detta kan bidra till en minskning av personalomsättningen 

bland mäklarföretagen, då studenterna inte får en så stor omställning när de börjar arbeta. 

Detta gynnar både hela branschen och de enskilda företagen. 
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7. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 

 

Eftersom tidigare forskning gällande rekryteringsdagar som Mäklardagen i Gävle är ytters 

begränsad så ser vi behovet av breddning inom ämnet som stort. Något som skulle kunna vara 

intressant att studera vidare är respektive företags agerande på Mäklardagen utifrån 

arbetsgivarens perspektiv. Vidare skulle en belysning av huruvida employer branding och 

employee branding används av företagen på Mäklardagen. 
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Svarsalternativen var: 

- Hörde jag aldrig talas om 

- Hörde jag talas om, men ville ej deltaga 

- Hörde jag talas om, men fick ej möjlighet att deltaga 

- Deltog jag i med ett företag 

- Deltog jag i med flera företag 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Syftet med att göra intervju med företagen var för att vi ville få en inblick hur det jobbade på 

Mäklardagen i Gävle. Vi ville ta reda på om det låg någon strategi bakom deras agerande 

under dagen. Vi ville även undersöka om den bild och de intryck vi hade fått av företagen på 

Mäklardagen var samma bild som företaget ville förmedla. 

Vi inledde samtliga intervjuer med följande: 

 

Hej! Mitt namn är________ och jag studerar vid Högskolan i Gävle till fastighetsmäklare. Vi 

är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i ekonomi och har valt Mäklardagen i Gävle 

som ämne. 

 

Vi vill med uppsatsen försöka ta reda på hur studenterna uppfattar företagen, vilka de söker 

sig till och varför. 

 

Men även hur företagen själva vill profilera sig och bli uppfattade samt hur de arbetar för att 

locka till sig studenter som potentiella framtida medarbetare. 

Vi valde även att komplettera vissa frågor om det var någonting som företagen tyckte var 

otydligt. 

 

Vi frågade även om det gick bra om vi spelade in samtalet 

Efter intervjun tackade vi för deras medverkan och för att de tog sin tid att svara på våra 

frågor. 

Vi meddelade samtliga företag att de kommer få ta del av uppsatsen när den är färdigställd. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till Mäklarföretag 

Vilken befattning har ni på företaget? 

Man/kvinna? 

Hur många är ni på företaget som har hand om rekrytering? Hur många av 

dessa har hand om Mäklardagen i Gävle? 

Hur lång tid innan planerar ni för Mäklardagen i Gävle? 

Hur behandlas ett cv som ni får in från en student på Mäklardagen i Gävle? 

Hur gör ni för att locka en student till er monter på Mäklardagen i Gävle? 

Vad är ert huvudsyfte med att medverka på Mäklardagen? 

Hur gör ni för att på bästa sätt nå ut till studenterna? 

Tror ni att Mäklardagen är en väsentlig del av hur studenterna uppfattar er? 

Vad tror ni studenterna förväntar sig av företagen på mäklardagen? 

Vilka jobbar i er monter under Mäklardagen? 

Efter mäklardagen i Gävle, hur går ni vidare med de studenter som sök 

jobb/praktikplats? 

Vilka typer av studenter försöker ni få till ert företag? 

Vad tycker ni studenterna bör tänka på när det besöker företagen på 

Mäklardagen? 

Vad tycker ni om Mäklardagen i Gävle som rekryteringsaktivitet? 
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Bilaga 4. Modell över Employer Branding, Figur 1 
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Bilaga 5. Egendesignad modell, Figur 2 
 

 


