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ABSTRACT 

 

Titel: Fastighetsmäklarstudenters kunskap om mäklarbranschens anställningsvillkor. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Katarina Andersson och Anna Fernqvist 

 

Handledare: Tommy Gerdemark 

 

Datum: 2010-05 

 

Syfte: Under studietiden har funderingar dykt upp som kretsar kring lönevillkor, pension, 

föräldrapenning, sjukpenning och arbetsförmåner. Vi insåg att det är viktigt för oss att vi 

har bra inblick i reglerna och började fundera om de övriga studenterna på fastighets-

mäklarutbildningen har bra kunskap i detta. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur 

mycket mäklarstudenterna på Högskolan i Gävle vet om anställningsvillkor och förmåner 

inom fastighetsmäklaryrket. Om det finns tillräcklig/otillräcklig kunskap vill vi veta vad 

detta kan få för konsekvenser och för vilka.  

 

Metod: Den kvantitativa metoden bestod av en enkätundersökning med 20 standardiserade 

frågor som ställdes till studenterna i årskurs ett och två på Fastighetsmäklarprogrammet. 

Sammanlagt genererade enkäten 99 svar. Den kvalitativa delen av metoden bestod av 

öppna intervjufrågor som ställdes till fyra av de största mäklarkontoren.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet vi kom fram till är att studenternas kunskaper kring 

pensionssparande, semesterersättning, sjuklön och föräldrapenning för fastighetsmäklare 

var dåliga. De flesta var medvetna om att den vanligaste löneformen bland 

fastighetsmäklare är helt provisionsbaserad lön. Många hade förhållandevis bra inblick i 

vad en fastighetsmäklare tjänar i månaden om man jämför med statistiken som finns 

tillgänglig angående detta. När det gäller förmånerna anser vi att studenterna hade 

realistiska förväntningar kring dem.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Två förslag till vidare forskning skulle kunna vara: 

”Vad är det som gör att allt fler kvinnor väljer att utbilda sig till fastighetsmäklare?” 

eller ”Hur balanserar kvinnliga fastighetsmäklare karriär kontra livet som småbarns-

förälder?” Ett annat ämne att fördjupa sig inom är vilken betydelse anställningsvillkor 

har när studenterna söker jobb.”Vilka förmåner och villkor är att föredra framför andra 

och detta har betydelse för de nyutexaminerade studenternas val av arbetsplats?” 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan upplysa och fungera som ett hjälpmedel till berörda 

grupper såsom utbildningsanordnare av fastighetsmäklarprogrammet, studenter och 

fastighetsmäklare som en yrkesgrupp.  

 

Nyckelord: Anställningsvillkor, förmåner, löner för fastighetsmäklare, lönesystem 
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ABSTRACT  

  

Title: Real Estate students’ knowledge of the real estate business working conditions  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Katarina Andersson och Anna Fernqvist 

 

Supervisor: Tommy Gerdemark 

 

Date: 2010 – 05 

 

Aim: During the period of studies it has emerged concerns revolving around holiday 

remuneration, pensions, parental leave, sick-pay and employment benefits. We realized 

that it was important for us that we have good knowledge of these rules and therefore we 

started to think about if the other students in real estate education have good insight into 

this. The aim of our study is to investigate how much real estate students at Högskolan 

in Gävle know about employment conditions and benefits. If there is insufficient / 

inadequate knowledge we want to know what this could have implications for and for 

whom. 

 

Method: The quantitative method consisted of a survey of 20 standardized questions 

asked of students in the grades one and two at the real estate program. In total the survey 

generated 99 responses. The qualitative method consisted of open interview questions 

posed to four of the largest real estate firms. 

 

Result & Conclusions: The results of the study showed that students' knowledge of 

pensions, holiday remuneration, sick pay and maternity pay to real estate was scarce. 

Most were aware that the most common form of wages among estate agents is entirely 

commission based salary. Many had relatively good insight on what a real estate agent 

earn in a month. With regard to benefits, we think that the students had realistic 

expectations about them. 

 

Suggestions for future research: Two proposals for further research could be: "What is 

it that makes more and more women choose to become a real estate agent?" Or "How to 

balance the female estate career vs. life as a parent of young children?" Another subject 

that would also be interesting to deepen within is the importance of employment when 

students apply for jobs. "What employment benefits and working conditions are 

preferable to others and are they important for the student’s choice of work?" 

 

Contribution of the thesis: The essay can inform and serve as an aid to interested 

groups such as the persons responsible of the education at the real estate program, 

students and estate agents as a profession. 

 

Key words: Working conditions, employment benefits, salaries for real estate agents, 

salary systems  
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Förord 
 

Nu när vi ser slutet på vårt arbete vill vi passa på att tacka alla som ställt upp och hjälpt 

oss med att få färdigt uppsatsen. Vi måste erkänna att det kändes motigt till en början när 

vi tänkte på vad som väntade oss och hur många timmars skrivande som låg framför oss. 

Nu i efterhand känns allting lättare, vi ser en ljusning när arbetet snart är färdigt, detta 

tack vare de personer som ställt upp för oss och varit ett stort stöd. Tack!  

… till vår handledare Tommy för goda råd och stort stöd genom hela arbetet med 

uppsatsen 

… till familj och vänner som har behövt lyssna på allt prat och grubblande som rört 

uppsatsskrivandet 

… sist men inte minst vill vi tacka alla studenterna som ställde upp och svarade på 

enkäterna samt de tre cheferna från de olika mäklarfirmorna som tog sig tid och svarade 

på våra intervjufrågor. Tack snälla! 

 

Katarina och Anna, Maj 2010 
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1. Inledning 
_________________________________________________________________________ 

 

I inledningen kommer vi först att ta upp bakgrunden till ämnet bakom undersökningen. I 

bakgrunden skriver vi om varför det är viktigt och intressant att undersöka just vårt ämne. 

I problemformuleringen presenteras den övergripande frågeställningen som uppsatsen 

grundar sig på och här har vi beskrivit vad undersökningen handlar om. I syftet 

presenteras motivet till ämnesvalet och undersökningen. 

_________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
 

När vi började första året på fastighetsmäklarprogrammet i Gävle såg vi bara fördelarna 

med fastighetsmäklaryrket. Det verkade som ett väldigt roligt, omväxlande yrke, där man 

träffar mycket människor och har chans till personlig utveckling och karriär. I början av 

studietiden var fokus mest inriktat mot studierna och vi tänkte inte lika mycket på vad det 

egentligen skulle innebära att arbeta som fastighetsmäklare på samma sätt som vi gör idag, 

tre år senare.  

 

Vi tror fortfarande att det är övervägande positivt att arbeta som mäklare men många 

funderingar har dykt upp under studietiden som kretsar kring lönevillkor, pension, 

föräldrapenning, sjukpenning och arbetsförmåner. Det har nu blivit dags för oss att söka  

jobb och vi undrar hur vi ska förhålla oss till dessa viktiga faktorer när vi väljer de firmor 

vi ska söka oss till. Vi har funderat kring om det ens är någon skillnad hos de olika 

mäklarfirmorna när det kommer till ovanstående faktorer. Eller är det så att faktorerna 

faktiskt skiljer sig betydligt åt hos olika firmor, och att det därmed blir viktigt att tänka 

igenom de villkor och förmåner som erbjuds på marknaden för att trygga sin egen framtid, 

både privat och i yrkeslivet.  

 

Vi tror att det finns fler nyutexaminerade studenter som nu vid studietidens slut har samma 

funderingar som oss. Samtidigt tror vi att det är stora skillnader mellan 

fastighetsmäklarstudenterna när det gäller kunskap om den framtida arbetssituationen. 

Många är väl informerade och kan alla regler kring anställningsvillkor som gäller för 

fastighetsmäklare då de har hållit sig uppdaterade kring detta under utbildningen. Andra 

kanske inte har funderat kring dessa frågor ännu, utan det är något de väljer att ta itu med 

det när det väl är dags att söka arbete.  

 

Några av de frågor som har dykt upp i huvudet gällande anställningsvillkor och förmåner 

är för det första - den provisionsbaserade lönen. Under studietiden har vi bland annat fått 

reda på att de flesta mäklarkontor enbart erbjuder sina anställda hundra procents 

provisionsbaserad lön. Det här kan vara en osäkerhet för mäklaren när det är dåliga tider 

och objekten som kommer in till kontoret blir allt färre. Det kan då bli ett måste att inneha 

sparat kapital för att ens ha möjlighet att betala räkningar vissa månader och för att klara av 
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att försörja familjen. Detta känns för oss som en otrygghet och vi anser därför att det blir 

viktigt att studenterna har kunskap om detta på ett tidigt stadium av utbildningen.  

 

När det gäller pensionen för mäklare undrar vi om man har samma rättigheter till 

pensionssparande som i andra yrken, eller om man som mäklare måste tänka på 

pensionssparande helt på egen hand. Andra funderingar rör frågor kring beräkning av 

föräldrapenningen och längden av mammaledigheten för fastighetsmäklare. Det är även 

viktigt att ha kunskap om vilka förmåner man kan räkna med som mäklare när det gäller 

tillexempel tillgång till egen bil, telefon, dator, samt semesterersättning.  

 

I vår uppsats vill vi ta reda på hur det förhåller sig bland de nuvarande mäklarstudenterna 

på Högskolan i Gävle. Vi anser att bristande kunskap om de framtida anställningsvillkoren 

skulle kunna leda till problem för mäklarstudenternas egen del, men även för 

utbildningsanordnare och så även för yrkesgruppen fastighetsmäklare. Det är även tänkbart 

att resultatet blir det motsatta – att det finns en stor kunskap hos studenterna redan under 

utbildningen kring detta. En stor medvetenhet på ett tidigt skede i utbildningen skulle 

kanske kunna leda till många positiva effekter såsom att studenterna vet vad som väntar 

dem och därmed verkligen fullföljer steget till att börja arbeta som fastighetsmäklare.  

 

Vi anser att valet av arbetsplats kanske är ett av våra livs viktigaste val och om många 

arbetsplatser skiljer sig åt när det gäller anställningsvillkor och förmåner blir det ännu 

viktigare att ha kunskap och information för att välja rätt firma att söka sig till. Vi anser 

vidare att även om det visar sig att anställningsvillkor såsom lönevillkor, föräldrapenning, 

sjukpenning, semesterersättning, pension inte skiljer sig hos olika företag och inte har 

betydelse vid val av arbetsplats vill vi ändå framhålla betydelsen av att varje student som 

är intresserad av sin egen framtid och livssituation får lära sig allt när det gäller dessa 

regler.  

 

Vi har inte hittat andra studier som kan tänkas ha gjorts inom detta ämne. Vi har studerat 

liknande arbeten såsom andra c-uppsatser inom fastighetsförmedling ”Hur balanserar 

fastighetsmäklaren sitt liv och vilka prioriteringar gör de” där det finns vissa likheter med 

vår egen studie såsom information om anställningsvillkor och förmåner för 

fastighetsmäklare. Deras syfte med arbetet skiljer sig ifrån oss då de vill skapa en 

diskussion i fastighetsmäklarbranschen kring om det är nödvändigt med provisionslön eller 

inte för att lyckas som mäklare. Ett annat arbete där vi hittar likheter med vår egen studie 

är ”Fastighetsmäklare- mycket slit och dåliga villkor” men det skiljer sig betydande i 

jämförelse med vårt då det är mer koncentrerat kring lönesystem i mäklaryrket än andra 

anställningsvillkor.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Det vi vill undersöka med vår uppsats är följande två huvudfrågor: 

 

”Hur stor kunskap har mäklarstudenterna på Högskolan i Gävle om arbetsvillkor 

och förmåner inom fastighetsmäklaryrket?” 
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samt 

”Om det finns bristande kunskaper hos mäklarstudenterna, vilka konsekvenser kan 

det få och för vem?” 

 

För att kunna besvara våra huvudfrågor har vi delfrågor som knyter an till den 

övergripande frågeställningen och hjälper oss att dra slutsatser utifrån den information som 

vi fått fram.  

 

Delfrågor 
 

> Hur förhåller sig studenternas förväntningar på framtida anställningsvillkor sig i 

jämförelse med de verkliga kunskaperna? 

> Hur ser anställningsvillkor och förmåner ut inom fastighetsmäklaryrket? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur mycket mäklarstudenterna på Högskolan i 

Gävle vet om anställningsvillkor och förmåner inom fastighetsmäklaryrket. Om det finns 

tillräckliga/otillräcklig kunskap vill vi veta vad detta kan få för konsekvenser och för vilka. 

Uppsatsen kan på det viset upplysa och fungera som ett hjälpmedel till berörda grupper 

såsom utbildningsanordnare av fastighetsmäklarprogrammet, studenter och 

fastighetsmäklare som yrkesgrupp. 
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2. Metodbeskrivning 
_________________________________________________________________________ 
 

I metodbeskrivningen kommer vi att redogöra för de främsta vetenskapliga 

förhållningssätten som finns och vilket av dem som har inspirerat oss i arbetet med 

uppsatsen. Vi skriver även om vilka metoder som ligger till grund för arbetet samt hur vi 

har gått till väga vid själva undersökningen.  

______________________________________________________________ 

 

2.1 Positivismen och Hermeneutiken  
 

Forskare har genom tiderna sett olika på vad kunskap är för något och hur kunskap 

egentligen skapas. Detta har lett till att det utvecklats olika förhållningssätt inom 

forskningsmetodiken
1
. Två av de främsta synsätten är Hermeneutiken och Positivismen 

som beskrivs som motsatser till varandra
2
. I detta avsnitt vill vi nämna något om de två 

vetenskapliga synsätten då dessa innebär skilda sätt att uppfatta människan, världen, 

vetenskapen, och vad som anses som kunskap. Även om de olika förhållningssätten har 

gamla rötter, hermeneutiken sträcker sig tillbaka till 1600-talet, anses de aktuella än i dag 

och behövs för att kunna följa den kontinuerliga diskussionen om hur vetenskap bedrivs.
3
 I 

detta avsnitt beskrivs även det förhållningssätt som inspirerat oss själva genom arbetet med 

uppsatsen och som ligger till grund för det resultat vi har kommit fram till i 

undersökningen.  

 

Positivismen har sina rötter i en empirisk och naturvetenskaplig tradition som var verksam 

i mitten av 1800-talet. Positivisterna strävade efter att uppnå en enhetlig vetenskap och 

ville att alla vetenskaper skulle byggas upp på samma sätt. Positivisterna vill bedriva sin 

forskning genom empiriska studier där man kartlägger testobjektet och försöker hitta 

egenskaper hos detta som återkommer i andra fall och situationer. Detta skulle säkerställa 

logik och man var ute efter att hitta generella lagar för testfenomen som man kunde stödja 

sina resultat på.
4
 Idealet var att formulera hypoteser och teorier i form av matematiska 

formler. Ett annat kännetecken för positivismen är att man ansåg att för att kunna se 

helheten av ett problem är det bäst att dela upp det i olika delar och studera de olika 

delarna var för sig. Positivismen har inte samma status i skolbildningen längre då det anses 

förlegat att tro att det går att få fram fullständigt objektiv information, man menar att 

observatören som utför undersökningen redan har ett unikt sinne som påverkar 

observationen och gör den osaklig.
5
 

 

                                                 
1
 Patel, R. och Davidson, B, 2003, sid.26  

2
 Ibid, sid.28 

3
 Ibid, sid.26 

4
 Ibid, sid.26 

5
 Ibid, sid. 27 
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I vårt arbete med uppsatsen har vi blivit inspirerade av det hermeneutiska 

förhållningssättet
6
. Inom hermeneutiken är tolkningen den huvudsakliga 

forskningsmetoden. Man letar inte efter en enda sanning, då man anser att det inte finns 

någon absolut sådan. Föremål för tolkningen såsom människor, texter, handlingar och 

yttranden är meningsfyllda. 
7
Vi ansåg att det är ett förhållningssätt som inspirerar mer än 

det positivistiska då det ger utrymme för olika tolkningar av svaren på vår 

enkätundersökning samt intervjufrågorna. Eftersom det handlar om människor, studenter 

som från början har olika referensramar och därför uppfattar frågorna vi ställde olika är det 

naturligt att man inte kan komma fram till en enda sanning såsom positivismen menar. 

Detta yttrar sig framför allt i den kvalitativa delen av vår undersökning.  

 

Intervjufrågorna är öppna frågor där det finns utrymme för intervjuobjekten att skriva 

mycket, dessa svar måste man sedan tolka genom det hermeneutiska förhållningssättet och 

se på svaren som en helhet, det ger utrymme för en bred och realistisk tolkning. Till 

skillnad från positivisterna som ville dela upp testobjektet i delar och studera varje del för 

sig så vill man inom hermeneutiken studera helheten av alla delarna. Vi tror att genom att 

utgå ifrån helheten, går det att komma fram till flera olika sanningar. Dessa kan sedan 

sammanlänkas och i slutändan medföra en enhetlig tolkning av undersökningen. 

 

Den hermeneutiske forskaren observerar forskningsobjektet utifrån sin egen subjektiva 

förståelse. Det blir därför viktigt med empati inom hermeneutiken, man måste försöka sätta 

sig in i andra människors världar och se saker ur andras perspektiv för god förståelse av det 

studerade problemet.
8
 Detta har varit användbart i vårt arbete där man måste komma ihåg 

att se på problemet ifrån olika synvinklar. Vår huvudfråga är riktad mot studenterna men vi 

upptäckte att det blev intressant att se på problemet från andra perspektiv och andra 

människor som påverkas av problemet. I vårt fall påverkas arbetsgivare, 

utbildningsanordnare och samhället av hur pass mycket studenterna kan om 

anställningsvillkor och förmåner. Alla synvinklar och delar av problemet är något som vi 

har tänkt att vi måste vända och vrida på. Det finns inte någon bestämt utgångspunkt eller 

slutsats för en hermeneutisk tolkning. Helheten, delarna för sig, forskarens förståelse, 

objekt och subjekt utgör tillsammans en helhet som ger kunskap.  

 

2. 2 Datainsamling 
 

För att få svar på vår huvudsakliga frågeställning valde vi att utföra en enkätundersökning 

bland studenterna på Högskolan i Gävle. Enkäten bestod av tjugo standardiserade frågor 

och delades ut bland studenterna i årskurs ett och två på fastighetsmäklarprogrammet. I 

årskurs ett var det 36 stycken som svarade och i årskurs två var det 59 stycken studenter 

som svarade på enkäten. Utöver dessa fick vi fyra svar från studenter i årskurs tre. 

Sammanlagt svarade 99 stycken på enkätundersökningen. Utöver enkätundersökningen 

utformade vi ett formulär med intervjufrågor som var riktade till olika mäklarfirmor. Syftet 

                                                 
6
 Patel, R. och Davidson, B, 2003, sid.26 

7
 Ibid, sid. 26 

8
 Brorup,M, Hauge,L och Thomsen, UL, 1997, sid.17 
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var att ta reda på hur det ser ut när det gäller anställningsvillkor och förmåner på de största 

mäklarkontoren i landet. Intervjufrågorna bestod av åtta öppna frågor där det fanns 

möjlighet att skriva fritt. Tre av de åtta kontor som vi vände oss till ville hjälpa oss med 

undersökningen och valde att svara på intervjufrågorna.  

 

2.3 Val av metod 
 

Larsen skiljer mellan två olika typer av huvudmetoder som man bör välja mellan när man 

ska skriva uppsats
9
. Inom kvantitativa metoder används mätbar data som ofta redovisas i 

form av ett siffervärde och kallas ”hårda data”. I motsats till hårda data finns ”mjuka data” 

som används när man gör en kvalitativ undersökning. Kvalitativa data är icke mätbara data 

som säger andra saker om undersökningspersonerna än bara ett siffervärde. 
10

 Exempel på 

den typen av data kan vara ”Varför har de anställda på ert kontor provisionsbaserad lön?” 

eller ”Vilka förväntningar har du på din framtida arbetsplats?”.  

 

Vi har valt att kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ metod. Att kombinera de 

två metoderna kallas metodtriangulering och genom att använda två metoder kan 

svagheterna hos en av metoderna uppvägas av de starka sidorna hos den andra
11

. Detta 

tyckte vi lät som ett bra sätt att hantera undersökningen på och vi ansåg att den kvantitativa 

metoden var bäst att använda vid utformningen av enkäten medan den kvalitativa metoden 

var bättre för att få fram information av de mäklarföretagen vi vände oss till.  

 

2.4 Vår kvantitativa del 
 

Vi trodde att fler studenter skulle vara villiga att svara på enkäten om den var utformad 

med fasta frågor där det fanns färdiga svarsalternativ att fylla i. Studenterna kunde vara 

ärligare när det fanns möjlighet att vara anonym i enkäten och eftersom vi ville mäta 

studenternas kunskaper inom ämnet var det kanske känsliga frågor att svara öppet på. 
12

En 

annan fördel med detta var att vi kunde begränsa mängden information till det som vi 

verkligen var intresserade av att veta och vi behövde inte i efterhand sortera bort sådant 

som inte var relevant för vår undersökning. Vi hade även möjlighet att generalisera utifrån 

resultatet eftersom samma frågor har ställts till en stor grupp människor och resultatet 

känns tillförlitligt. 
13

Detta gav oss en bredd i undersökningen och möjlighet att presentera 

resultatet i figurer och tabeller som gav en bra överskådlighet i arbetet.  

 

Nackdelarna med att vi valde den kvantitativa metoden i enkäterna var att informationen vi 

fick ifrån varje student var begränsad, intervjuer hade givit oss mer information. Samtidigt 

tyckte vi att intervjuer inte var ett bra alternativ när vi vände oss till studenterna då vi ville 

                                                 
9
 Larsen, A, 2007, sid. 21 

10
 Ibid, sid. 21 

11
 Ibid, sid. 28 

12
 Patel, R. och Davidson, B, 2003, sid.69 
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ha ett stort urval. Eftersom studenter är en väldigt stor grupp visste vi att det inte hade 

blivit en rättvisande bild om vi intervjuat bara några studenter, och en alltför stor grupp 

hade gjort svaren svårsammanställda och resultatet hade inte blivit rättvisande.  

 

När man använder standardiserade formulär är det viktigt att man ställt de rätta frågorna så 

att den information man fått fram verkligen är giltig och relevant för frågeställningen.
14

 

Det är viktigt att trovärdigheten är god.  De frågor vi valt att formulera i enkäten har varit i 

enlighet med den övergripande frågeställningen. Det går att finna en röd tråd genom 

uppsatsen och enkätundersökningen gav oss intressanta svar som gav oss ett resultat att 

skriva om. Dessutom fick vi tillräckligt många svar då bortfallet inte var att betrakta som 

stort och det gav oss ett tillförlitligt resultat och har fungerat som en god grund till denna 

typ av uppsats. Vid enkäter när studenterna har möjlighet att vara anonyma är det inte helt 

säkert att alla svarar sanningsenligt, detta är också nämnvärt vid beaktandet av 

trovärdigheten hos undersökningen.  

 

 

2.5 Vår kvalitativa del 
 

Den kvalitativa metoden var mer lämplig när vi utformade frågorna till mäklarfirmorna. 

Här ville vi samla in så mycket fakta som vi kunde få fram och då blev det bättre att ställa 

öppna frågor utan strukturerade svarsalternativ. 
15

De tillfrågade på mäklarfirmorna fick 

svara fritt på frågorna och det fanns möjlighet att skriva vad de önskade. Svaren blev 

därmed skiftande och många har valt att lägga till information utöver det som tillfrågats. 

Intervjufrågorna skickades över till de tillfrågade mäklarfirmorna via mejl och svaren 

postades tillbaka via mejl.  

 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att man kan få en större helhetsförståelse i 

enlighet med det hermeneutiska synsättet som beskrivs ovan. Det finns utrymme för breda 

svar och utifrån helheten av information kan man sedan göra en tolkning. Nackdelen med 

denna metod är att man inte kan generalisera vid sammanställning av resultatet. Dessutom 

har de tillfrågade större valfrihet, de kan själva välja vad de ska svara och vissa frågor 

lämnades obesvarade. Trovärdigheten av undersökningen är ändå att anses som god då vi 

fick svar på det vi ville ha och de frågor vi ställde har en tydlig koppling till 

problemformuleringen. Vi ville ta reda på reglerna kring anställningsvillkor och förmåner 

på de största mäklarkontoren och det var detta som vi fick svar på.   

 

2.6 Bortfall 

 

Ett visst bortfall förekom när de två undersökningarna utfördes men vi anser inte att det  

har påverkat resultatet nämnvärt. I årskurs ett svarade 36 stycken på enkätundersökningen 

av cirka 110 studenter. I årskurs två svarade 63 stycken studenter av cirka 100 studenter. 

                                                 
14

 Larsen, A, 2007, sid. 25 
15
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Vi anser ändå att vi har fått tillräckligt många svar på enkäten för att ge en rättvisande bild 

av vad studenterna i årskurs ett och två har för kunskaper när det gäller anställningsvillkor 

och förmåner för mäklare. Enkäterna delades ut under föreläsningar. Det kan förekomma 

sjukfrånvaro under föreläsningarna och det är inte alltid alla studenter närvarar samtidigt 

under föreläsningarna då närvaron inte är obligatorisk. Man kan tänka sig att det kan ha 

viss betydelse för vår undersökning om det skulle vara så att de frånvarande studenterna 

hade givit oss helt andra svar än de som var på plats.
16

 Vi funderade på att det till exempel 

kunde vara så att det alltid är samma grupp studenter som är frånvarande på grund av att de 

inte är lika engagerade i sin utbildning och därmed kanske deras medverkan skulle visat ett 

helt annat resultat av undersökningen. Samtidigt är det svårt att dra sådana slutsatser utan 

att undersöka detta vidare med anledning av att de frånvarande studenterna visst kan vara 

engagerade, de kanske är hemma och studerar eller rent utav är ute på sin praktikplats och 

hellre prioriterar att skaffa sig yrkeserfarenhet på området.
17 

 

2. 7 Metodkritik 
 

Efter att ha genomfört studien inser vi att vissa saker hade kunnat göras på ett annat sätt. 

Bland annat hade vi inte tänkt på att när det gäller förmåner och anställningsvillkor på de 

största mäklarfirmorna ges det oftast rekommendationer ifrån respektive huvudkontor om 

hur deras olika kontor ska förhålla sig kring dessa regler, då det oftast handlar om en 

franchisekedja. Vi tänkte inte på att förmånerna kan skilja sig väldigt mycket åt på olika 

kontor och att det är svårt att få något överensstämmande besked om hur det ser ut för alla 

kontor inom kedjan. Med den informationen i åtanke kanske det hade givit oss ett mer 

tillförlitligt resultat om vi gjort en enkätundersökning på alla kontor som är knutna till 

företaget. Detta hade eventuellt tagit oss väldigt lång tid och det hade kanske varit alltför 

svårt att få alla att vilja hjälpa oss att svara på enkäten. Eventuellt hade även djupgående 

intervjuer med de som driver de största kontoren även varit att föredra. Vi ser även att detta 

hade krävt en större tidsmarginal och det hade kunnat bli svårt att få tag i de som man ville 

få ett svar ifrån.  
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3. Teoretisk referensram 
______________________________________________________________ 
 

I detta avsnitt redogör vi för teorier som ligger bakom tidigare forskning och som ska 

fungera som stöd till vår egen undersökning. Vi har delat upp avsnittet i olika delar. Den 

första delen handlar om teorier kring vad det är som i grunden driver människan. Den 

andra delen tar upp vetenskap kring rationella val och litteratur om hur man går till väga 

för att fatta goda beslut. 

________________________________________________________________________ 

 

3.1 Människans drivkrafter 
 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad studenterna på Högskolan i Gävle vet om 

anställningsvillkor och förmåner inom fastighetsmäklaryrket. När vi försökte hitta teorier 

och tidigare forskning kring vårt uppsatsämne blev det viktigt att fundera kring varför vi 

själva tycker att det är angeläget att mäklarstudenterna har god kunskap om 

anställningsvillkor och förmåner. Vi vet naturligtvis att vi tycker att det är viktigt, men för 

att gå till botten med varför det egentligen är viktigt, har vi i den första delen av 

teoriavsnittet valt att tittat på teorier inom den psykologiska vetenskapen där vi har 

undersökt på vad som i grunden driver människan. Vi anser att skaffa sig information och 

kunskap om den framtida arbetssituationen också innebär att man tar steget till att uppfylla 

framtida behov och önskemål hos sig själv. Vi har därför tittat på teorier såsom Maslows 

motivationsfaktorer och teorier inom arbetspsykologi.  

3.2 Kunskap, känsla och vilja 

Den psykologiska vetenskapen är mer än drygt hundra år gammal. Före grundläggandet av 

den psykologiska vetenskapen har man inom filosofin i över 2000 år funderat över 

människans natur. Ända sedan filosofen Aristoteles (383-322 f. Kr) har det varit en klar 

tendens att uppfatta människans psykiska eller mentala sida som något upplevelsemässigt 

eller medvetet, det vill säga något som är givet för personen.
18

 Samtidigt har det varit en 

tendens att dela in det medvetna i tre slags yttringar eller element: kunskap, känsla och 

vilja. Det var i och med Immanuel Kant (1724-1804) som denna ”psykologiska tredelning” 

slutligen formulerades och den har haft stor betydelse ända in i vår tid. Denna bild av 

människan kan uttryckas enligt följande:  

”Vi är aktivt handlande varelser som griper in och förändrar världen (viljan). Och det gör 

vi därför att vi har behov och önskemål som bara kan tillfredsställas genom att det givna 

runt omkring oss förvandlas till produkter som är nyttiga dvs. som kan tillfredsställa våra 

behov och önskemål (känslan). Och slutligen är vi förmögna att målinriktat bearbeta det 

givna tack vare vår förmåga att uppfatta och begripa hur tingen hänger ihop, och därmed 
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är vi också förmögna att förstå vilka medel som är ägnade till att förverkliga våra mål 

(kunskapen)”.
19

 

I all enkelhet kan man alltså säga att människan drivs av sina behov och önskemål (viljan) 

samt att det krävs kunskap som ett medel för att förverkliga målen. Behov är kanske den 

viktigaste förklaringen bakom all mänsklig aktivitet. Behov kan ses som 

differensen/skillnaden mellan upplevelsen av nuet och hur personen anser att det bör eller 

borde vara. Behoven kommer till uttryck i önskemål eller krav på varor, tjänster (i detta 

fall anställningsvillkor och förmåner) som förväntas kunna tillgodose dessa behov.
20

 Olika 

människor gör olika prioriteringar när det gäller behov. För att nämna ett exempel - 

somliga studenter kanske anser sig ha behov av en fast inkomst som ger större trygghet 

medan andra kanske föredrar en provisionsbaserad lön och inte alls upplever den 

provisionsbaserade löneformen som en otrygghet.
21

  

Det som är gemensamt för människor som alla har olika behov är att alla just drivs av 

behov. Det finns vissa behov som är viktigare än andra, vissa behov är grundläggande och 

behövs för att vi ska kunna överleva medan andra behov är mindre viktiga för vår existens. 

Det finns flera modeller som illustrerar mänskligt behov.
22

En av de vedertagna inom den 

humanistiska psykologin är Maslows Behovspyramid. I denna placeras de mänskliga 

behoven i en trappa, där de mest grundläggande behoven står på det lägsta steget i trappan. 

På högsta steget står de behov som är minst viktiga för vår existens men ändå är att 

betraktas som mänskliga behov såsom behovet ”självförverkligande”.
23

  

 
Figur A  Källa: http://mindpark.se/wp-content/uploads/2008/02/4-steg.png 

 

                                                 
19

 Brorup, M, Hauge, L och Thomsen, UL, 1997, sid.18  
20
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Förväntan är ett annat viktigt begrepp som bottnar i kundens behov samt önskemål och 

påverkas av kundens tidigare upplevelser/erfarenheter av tjänsteföretagets erbjudanden 

samt företagets marknadsföring. Förväntningar kan ses som kunskapsrepresentationen i 

kundens minne.
24

 Kunskapsrepresentationen består av referenspunkter eller 

bedömningsgrunder vilka kunden använder sig av för att utvärdera ett fenomen. Dessa 

förväntningar bottnar i tidigare erfarenheter, även reklam och inte minst vad ens vänner har 

upplevt och sedan berättar för en.
25

 

  

Sammantaget kan man säga att behov, önskemål och förväntningar (kunskap) är viktiga 

begrepp som sammanflyter med varandra och som har betydelse för den framtida 

anställningen och dess villkor. Det går inte att undgå att människan är bunden av att 

uppfylla sina egna subjektiva behov och önskemål för att trivas med sig själv och livet. 
26

 

 

 

3.3 Arbetspsykologi 
 

Inom den psykologiska vetenskapen finns allmänna teorier om arbetet och dess utveckling. 

Kunskap om olika sätt att organisera arbetsprocesser, kunskap om hur man bygger upp och 

utvecklar organisationer, kunskaper om yrkesval och arbetskvalifikationer och kunskap om 

arbetsmiljö och dess effekter som med ett gemensamt namn kallas arbetspsykologi.
27

 

Grundstenen i arbetspsykologi är emellertid de kunskaper som vi har om hur arbetet 

påverkar personligheten. Detta beskrivs ofta som sambandet mellan arbete och identitet. 

Trots att forskningen är mycket olikartad på grund av att forskarna har skilda 

människouppfattningar och de använder olika teorier råder det ändå enhet om vilka 

betingelser som kan ge arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter för den som arbetar:
28

 

 

1. Möjlighet till inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen. Det betyder 

att ju högre grad av självbestämmande den enskilde har i sitt arbete, desto större är 

chansen att man lär sig något i arbetet, att man trivs på sin arbetsplats och arbetar 

effektivt. 

2. Möjlighet till att det ställs tillräckligt höga och allsidiga krav, så att man kan 

utvecklas personligt och yrkesmässigt. Denna aspekt kallas också 

kvalifikationskrav och omfattar de formella utbildningsmässiga kvalifikationerna, 

sådana kvalifikationer som ingår direkt och indirekt i arbetet, produktiva 

kvalifikationer och arbetsengagemang.  

3. Möjlighet till kontakt och gemenskap med andra. Det är viktigt att känna 

gemenskap med andra, både genom samarbete- där man kan hjälpa och stödja 

varandra – men också genom informell samvaro.   

4. Möjlighet till att uppleva den egna insatsen som meningsfull och uppskattad. Denna 

aspekt handlar om accepterandet av en produkt- vare sig det är en vara, en 
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omsorgspresentation eller kundservice – men också den personliga och 

lönemässiga uppskattningen.
29

 

 

Arbetet är en viktig faktor i utvecklingen av den vuxnes personlighet. Det har också en 

viktig inverkan på barnets utveckling genom att föräldrar påverkas av sitt arbete och för 

med sig arbetets bra och dåliga sidor in i barnets liv. Både det som man lär sig på 

arbetsplatsen, den inspiration man får, de människor som finns på arbetsplatsen, tröttheten, 

ledan, stressen och kraven allt detta sätter spår i livet utanför arbetsplatsen.
30

  

 

I vårt samhälle är det även arbetet som utgör den viktigaste identitetsskapande faktorn. När 

man träffar nya människor är det vanligt att man först frågar vad personen arbetar med. 

Oavsett hur påfrestande ett arbete är finns det ändå många sidor som stärker 

personligheten. Att träffa arbetskamrater, att göra något tillsammans med dem, att känna 

att man har en livsuppgift och att lära sig att utföra nya arbetshandlingar sätter igång 

självkänslan. Utöver detta bidrar arbetet till att bestämma dygnsrytmen, som delar upp 

arbete och fritid. Vi får en tidsstruktur som ger oss en trygg men kanske tråkig ram åt 

vardagen.
31

  

 

Vid arbetslöshet kan det vara svårt att tillämpa sig en samhällelig identitet. En stor del tid 

ägnas då åt att hålla kontakt med kontrollerande myndigheter, man håller räkning på de få 

arbetstimmar man har, man har få ekonomiska medel till aktiviteter som gör att man får 

mindre kontakt med andra människor och det blir få tillfällen att lära sig saker. 

Undersökningar som har gjorts på reaktionsmönstret på arbetslösa visar att arbeta är en 

viktig identitetsskapande faktor. Många arbetslösa får psykiska problem och kan hamna i 

en krissituation.
32

  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att om de fyra punkter som nämnts ovan är 

tillfredsställande på arbetsplatsen känner den anställde mer livsglädje. Dessa punkter 

grundar sig, för att återkoppla till det som nämndes i inledningen till teorin, att behov och 

önskemål blir uppfyllda. Det är viktigt att mäklarstudenten som ska välja arbetsplats tänker 

på vad som är viktigast för just denna då alla människor är olika.
33

   

 

3.4 Att välja rationellt  
 

Att uppfylla behov och önskemål hos sig själv kan som redan nämnts anses vara det enda 

sättet att leva ett lyckligt liv och i harmoni med sig själv. Detta skulle innebära att det blir 

väldigt viktigt att skaffa sig den kunskap och kontroll som krävs för att kunna påverka sin 

egen situation och ta rätt beslut när man står i valet att välja sin arbetsplats. Detta leder oss 

fram till den andra delen av vårt metodavsnitt, hur man går till väga för att göra förnuftiga 

val. Att välja firma som innebär val av olika anställningsvillkor och förmåner kan vara ett 
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av de viktigaste valen man gör i livet. Då gäller det att agera förnuftigt, att välja rationellt. 

Vad behövs då för att göra det rationella valet och vad innebär det att agera rationellt? Vi 

har studerat Rational Choice-teori för att kunna få svar på dessa frågor.  

Rational Choice-teori (RC) är ett samhällsvetenskapligt, teoretiskt ramverk som används 

för att förstå och matematiskt beskriva socialt och ekonomiskt beteende hos människor 

eller djur. 
34

Man förutsätter att människan är rationell och egoistisk. Empiriska analyser 

görs utpräglat sett genom statistisk modellering som bygger på formaliserad teori, där 

invecklade matematiska modeller får allt större betydelse. 
35

Grundmodellerna är enkla, 

men genom att hela tiden lägga till fler antaganden kan modellerna göras mer och mer 

tillförlitliga och därmed ökar också komplexiteten. Modellernas teorier görs för att i så hög 

grad som möjligt kunna förutsäga och beskriva människors agerande och beteende, socialt 

som ekonomiskt, i olika situationer. RC-teori är i dag helt dominerande inom ekonomi, 

speciellt inom mikroekonomi där den är det dominerande synsättet, men även inom 

statsvetenskap och sociologi blir betraktelsesättet allt mer vanligt. RC-teori används också 

inom biologi, psykologi, kriminologi och filosofi.
36

  

Ordet rationalism betyder: ”Beteckning av alla filosofiska riktningar som är centrerade 

kring förnuftet, tänkande och tingens logiska ordning. Enbart förnuftet är alla tings mått 

och med dess hjälp kan alla problem lösas.” 
37

Att välja rationellt innebär kort och gott att 

välja det bästa av de föreliggande alternativen. Varför väljer vi då inte alltid det alternativ 

som är bäst för oss? Allingham skriver i Choice Theory bland annat om hur det går till när 

människor gör olika typer av val, han beskriver vad det egentligen innebär att agera 

rationellt och vilka val som enligt honom inte är att anses som förnuftiga val.
38

  

 

Val innebär att välja en eller flera saker från en så kallad ”meny”. Med ”meny” menas en 

lista med saker som man måste välja ifrån, det kan till exempel vara en meny på en 

restaurang med smörgåsar där följande val finns att tillgå – avokado och bacon. Du kan då 

välja att ta antingen avokado, bacon, båda två eller också inget av dem. Vi låtsas att du 

väljer att ta avokado. När servitören tar upp beställningen säger han att de också finns 

ostsmörgås. Ostsmörgås vill du verkligen inte ha och tillslut väljer du att ta 

baconsmörgåsen. Med exemplet vill M. Allington beskriva vad ett rationellt val är.
39

 Han 

menar att en orelevant sak som du inte ens ville ha ifrån början inte får påverka ditt val. 

Om ostsmörgåsen påverkar dig till att välja, är valet inte att anses som rationellt. För att 

valet ska anses rationellt ska du kunna göra en lista i den ordning du väljer sakerna på 

menyn och sedan välja dem i den ordningen.
40

 

 

Det finns olika typer av val som har olika förutsättningar, en av typerna handlar om val där 

det finns bestämda saker att välja utifrån. M. Allingham hävdar att ett val är rationellt bara 
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om man skulle välja föremålet utan påverkan av andra valmöjligheter
41

 . Han ger olika 

exempel i sin bok. Låt oss anta att du har en meny med tjugo olika rätter att välja mellan. 

Ditt val blir löksoppa. Om nu menyn skulle halveras, skulle du fortfarande välja löksoppa 

då? Allingham menar att detta inte är självklart. Men för att välja rationellt måste 

löksoppan även då vara det självklara valet. Ett annat exempel är att alla valmöjligheter 

måste vara minst lika bra som de andra valmöjligheterna och när de är det, om du då 

fortfarande bara väljer en av dem, är valet att anses som rationellt.
42

  

 

Det finns tre anledningar till varför vi inte alltid väljer det alternativ som är bäst för oss 

själva
43

: 

1. Det finns inget givet bästa alternativ då alternativen kan vara beroende på vilka val 

andra personer gör. 

2. Det finns ett bästa alternativ men vi väljer ett annat på grund av viljesvaghet. Ett 

exempel på viljesvaghet är rökaren som trots att han vet att det bästa alternativet vore att 

inte röka ändå tänder en ny cigarett. 

3. Det finns flera bästa alternativ vilket tvingar oss att välja det optimala alternativet, det 

vill säga det alternativ som verkar tillräckligt bra.
44

 

 

En anledning till att en person inte väljer den mest rationella handlingen är att han eller hon 

har otillräcklig kunskap. Okunskap kan leda till att ineffektiva medel väljs, eller aktören 

missar att ta hänsyn till handlingens alla konsekvenser. 
45

 Ett exempel kan vara när 

studenterna på Högskolan i Gävle ska söka jobb hos de olika mäklarföretagen; Tänk dig att 

en av studenterna (Kalle) saknar tillräcklig kunskap om de olika firmorna. Han vet inte ens 

vilken han själv anser är den bästa av dem. Firma X kanske erbjuder honom en praktiklön 

och eftersom han inte har gjort någon praktik under utbildningen vore det här alternativet 

mycket bättre än firma Y som varken erbjuder praktiklön eller garantilön för sina 

nyanställda. Han väljer tillslut firma Y.  

 

3.5 Kritiker av Rational Choice-teori 
 

Enligt kritiker av Rational Choice-teori är valet Kalle gjorde i stycket ovan ändå inte att 

anses som irrationellt. Utifrån den kunskap Kalle hade gjorde han det mest 

nyttomaximerande/rationella valet. Man menar att rationalitet då inte längre åsyftar en 

reflektion utav vad som är effektivast eller nyttigast, utan huruvida någon har en realistisk 

verklighetsuppfattning eller inte.
46

 Den subjektiva upplevelsen av vad som utgör nytta och 

hur den ska uppnås har betonats i försöken att förklara varför människor inte alltid gör de 

val som maximerar nytta.
47

 Kritiker av Rational Choice-teori menar att individen är 

komplex och begränsas av den information den har och den kontext den befinner sig i. 
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Ingen individ har perfekt information från början utan informationen hos en individ blir 

alltid subjektiv. En individs agerande begränsas av de förutsättningar som ges och därför 

kan valet inte alltid vara det mest nyttomaximerande. 
48

 

I Pathologies of Rational Choice Theory argumenterar Green och Shapiro att RC-teori 

givit begränsade empiriska resultat inom forskningen. Inom främst statsvetenskapen har 

den tillämpade vetenskapen varit dålig i sina statistiska metoder och när man har försökt 

rätta till detta har det visat sig att många av de empiriska resultaten inte längre håller. Från 

denna synvinkel har Rational Choice-teori tillfört väldigt lite för den generella förståelsen 

av politiska skeenden. Kritiker mot denna teori kommer främst från akademiker som inte 

använder sig av kvantitativa forskningsmetoder utan använder främst kvalitativa 

forskningsmetoder och eventuellt i nära anslutning med humaniora.
49

  

I studien ” Rational Choice and Interpretive Evidence: Caught between a Rock and a Hard 

Place” har författaren argumenterat i samma linje som Green och Shapiro och menar att 

Rational choice -teori har fått ett oskäligt stort vetenskapligt värde i forskningen än vad 

som anses rimligt. Vidare menar författaren att den enda gången det kan vara nödvändigt 

att använda sig av Rational Choice-teori är i de fall då det inte finns anledning att tro att 

aktörerna inte känner till eller har ett incitament att hyckla om deras motiv, där man arbetar 

med oförutsedda konsekvenser för enskilda åtgärder, eller slutligen om det finns 

motstridande empiriska bevis.
50

 

3.6 Valmöjligheterna i samhället 

I studien ”Society of choice” riktar författaren Salecl kritik mot de vetenskapliga teorier 

som finns kring Rational Choice. Hon skriver att människor i dagens samhälle har stor 

valmöjlighet vilket betyder att de har oändligt många beslut att fatta. Detta kan handla om 

alltifrån vilket elbolag man ska välja, till vilket mobilabonnemang, bredbandsbolag, 

pensionsförvaltare, listan kan göras lång. Vidare nämns att dagens individ lever i en 

kapitalistisk ideologi där man kan tänja gränserna till oändlighet för nöje och för att kunna 

tillfredsställa sina ständigt växande begär. Ändå vill författaren lyfta fram det negativa med 

det ”fria” alternativa samhället. Paradoxalt nog är människor inte nöjda med att leva i ett 

gränslöst samhälle utan detta är vägen till självförstörelse. Hon menar att konsumenterna i 

dagens kapitalistiska samhälle är på väg att konsumera sig själva. Hon syftar på att det blir 

allt vanligare med aneroxi, bullimi, och drogberoende bland ungdomarna i samhället. 
51

 

Vad är då anledningen till att större valmöjligheter i samhället skapar så mycket oro och 

ångest hos människor? Salecl menar att en avgörande orsak till att val kan vara så 

traumatiska är att varje val innebär en förlust. Om vi väljer en väg, förlorar vi chansen att 

välja en annan. Eftersom valet kan bli så provocerande, försöker vi ofta göra allt för att 
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undvika det. Det kan vara svårt att hantera förlusten av val.
52

 En kvinna kan till exempel 

tänka på att lämna sin partner men sedan hitta en mängd olika skäl till att inte göra denna 

gest. Hon kanske tänker att hon kan lämna honom imorgon istället, eller att det i slutändan 

inte kommer att förändra hennes liv så mycket osv. De val vi gör är ofta irrationella. När vi 

till exempel ska köpa en dyr bil, kan det mycket väl bero på att vi hoppas att provocera 

avund från andra och inte för att det valet har kommit rationellt till.
53

  

Att framkalla avund och längtan efter något som någon annan har är en mycket stor del av 

dagens marknadsföringsstrategier. En ny trend är också att införa förödmjukelse i denna 

mix. I Japan har vissa butiker blivit populära och på modet just för att de begränsar 

människors val. I utkanten av Tokyo finns en butik som har öppet slumpmässiga timmar. 

Folk samlas i kö utanför och när de väl får komma in får de inte alltid köpa de varor som 

de vill ha. Butikspersonalen kan hindra kunden att köpa en vara som denne vill ha. Kunder 

blir lockade av att valen är begränsade och flockas kring denna butik.
54

 På vissa 

restauranger i till exempel New York kan man betala för att kocken ska välja en maträtt att 

servera just den kvällen. Medan vissa moderna författare försöker lära människor att 

utveckla strategier för att begränsa sina val, påstår Salecl att folk redan har egna inbyggda 

själv-väljande mekanismer, även om dessa inte utvecklas medvetet, då det inte är 

"rationella" strategier.
55

 

Människor begränsar sina val själva eller så agerar de som att någon annan hade infört 

begränsningar för dem. En professor beslutade en gång att ge eleverna tillfälle före 

tentamen till att formulera den fråga som de ville bli tillfrågad om i testet. Denna frihet av 

val visades inte vara det minsta befriande. 
56

Vid tidpunkten för provet, satt studenterna 

djupt chockade när de ombads själva svara på frågan de hade formulerat i förväg, och de 

uppförde sig som om han bett dem om något konstigt och helt oförutsägbart. En student 

klagade även över att frågan inte hade omfattat tillräckligt med material som de hade 

behandlat i kursen. Så trots att en person gör hans eller hennes eget val, kan han eller hon 

lätt agera som om valet har ålagts honom eller henne av någon annan.
57

 

Inom området psykoanalys har man studerat och lärt sig hur människors önskningar  

alltid innebär vissa förbud. Freud har således angett att människor är snabba med att 

uppfinna nya hinder när de gamla upphör att existera. "Folk vet inte vad de vill tills du ger 

det till dem." Vi finner också en önskan om en gräns på små barn. Om det finns för många 

möjligheter att välja mellan, kan de bli upprörda och osäkra, de söker vägledning om vad 

de ska välja. Även om de väljer exakt motsatsen till vad som föreslagits, så finner de tröst 

av att inte behöva hantera obegränsat utbud. Att göra val har blivit en mycket ensam 

handling. Förr i tiden har människor mer kunnat lita på deras familjer eller andra grupper 
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när de ska till att göra sina val, dagens individualism ger mindre stöd vid hanteringen av 

livet dilemman.
58

  

I studien ”Society of Choice” skriver Salecl att när människor befinner sig under så mycket 

press och ansvar i sina liv som i dagens samhälle, är det inte konstigt att de söker ledare 

(som new-age och självhjälp gurus) att göra val för dem. Identifikation med en ledare är ett 

sätt för en person att försöka hantera sin ångest. Söka efter ny kunskap eller råd i böcker 

eller på internet är ett av sätten att hitta råd att stödja sig emot i form av ny vetenskaplig 

forskning. Men oavsett hur traumatisk valet är, är det en grundläggande mänsklig 

kapacitet. Den omständigheten att en person kan göra val öppnar möjligheten för 

förändring.
59

  

Problemet i dag är att alla val uppfattas som rationella val och att vår förståelse av det är så 

kopplat till ekonomisk teori och konsumtion och därför omfattas av sådan teori. Inom 

psykoanalysen diskuteras val på ett mycket bredare sätt. Det faktum att psykoanalysen ser 

på en person som personligt ansvarig för hans eller hennes tillstånd innebär inte att en 

person har valt sitt lidande rationellt. Men detta innebär också att den enskilde har chans att 

övervinna sitt lidande, det vill säga han eller hon kan ändra sig.
60

  

Salecl menar att i motsats till rationella teorier om val, uppfattar psykoanalys val något 

som hör till individens omedvetna. Sammantaget menar Salecl att vi på ett omedvetet plan 

gör val för att uppfylla önskningar hos andra och de idéer andra har av oss. Valmöjligheter 

kan i det stora hela vara positivt genom att öppna upp möjligheten att ändra samhället, men 

endast om valmöjligheter inte längre uppfattas som ett enskilt ärende utan som något som 

människor ska hjälpas åt med som grupp. 
61

 

 

3.7 Så fattar du de bästa besluten 

Charles Foster skriver om hur man går tillväga för att fatta de bästa besluten. Han menar 

att många människor inte förstår hur viktigt det är att fatta bra beslut i livet. Han skriver 

vidare om hur hela livet består av att fatta beslut om olika saker, de som väljer att fatta de 

rätta besluten för sig själva blir även de mest lyckliga och framgångsrika människorna.
62

 

Dessa beslut kan handla om val av livspartner, val av yrke, val av arbetsplats osv. Foster 

menar att det som behövs för att fatta bra beslut är det man har inom sig. Varje gång du 

fattar ett livsavgörande beslut vet du redan i magen och hjärtat vilket beslut som är det 

rätta. Ändå kan det hända att man fattar ett felaktigt beslut på grund av att man inte lyssnar 
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på detta av olika anledningar. Man kanske väljer något som är enklare, tryggare, 

bekvämare för en än det bästa beslutet. 
63

 

Även om han säger att man redan har allt inom sig för att ta goda beslut är ett viktigt råd att 

man hittar goda rådgivare att stödja sig på ”experter”. Människor som fattar kloka beslut 

arbetar hårt och gör verkliga uppoffringar för att hitta experter inom just de områden som 

de ska fatta beslut om. De har en djup ödmjukhet som driver dem att söka rådgivare som är 

mer begåvade och har större erfarenhet. Foster menar att man ska se bortom sin vänkrets 

och använda sig av opartiska experter på det området man ska ta beslut om. Han 

poängterar också vikten av att kontrollera fakta innan man tar ett viktigt beslut. Du måste 

ta reda på vad som måste till för att ditt beslut ska bli lyckosamt och sedan måste detta 

kontrolleras noggrant.
64

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att människan drivs och är bunden av behov, önskemål 

och förväntningar. De människor som kan tillfredsställa dessa behov bäst är de människor 

som har störst chans att uppleva lycka, framgång och självförverkligande. För att kunna 

påverka sin egen situation krävs information och kunskap. I detta fall handlar det om den 

kunskap studenterna behöver för att ta rätt beslut när de ska välja arbetsplats efter avslutad 

utbildning. Genom studier av rationell val teori har vi givit vägledning inför detta framtida 

beslut. Slutsatsen man kan dra av ovanstående text är att information och kunskap alltid är 

subjektiva och finns inom oss, men ju fler källor vi har som är bra, såsom ”experter” på 

områden, finner vi kapaciteten att ta rationella beslut. På detta viset ser vi en tydlig 

koppling till hur viktigt det är att studenterna skaffar sig kunskap om anställningsvillkor 

och förmåner inför den framtida karriären inom fastighetsmäklaryrket. 
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4. Empiri 
________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet som vi kommit fram till i undersökning. I den första 

delen redovisar vi svaren från enkätundersökningen. I den andra delen av empiravsnittet 

hittar man allmänna regler kring anställningsvillkor och svar på de intervjufrågor som 

ställdes till mäklarföretagen.  

________________________________________________________________________ 

 

4.1 Enkätundersökningen 

 
För att få svar på hur mycket studenterna vid Högskolan i Gävle vet om arbetsvillkor och 

förmåner vid en eventuell framtida anställning valde vi att göra en enkät. På detta sätt fick 

vi ett stort urval att jobba med. Enkäten består av 20 frågor, de flesta flervalsfrågor men 

även några öppna. De öppna frågorna ger en tydlig bild av studenternas kunskaper då de 

inte kan ”gissa” sig till rätt svar. 

 

Enkäten lämnades ut i årskurs ett och två på fastighetsmäklarprogrammet. I årskurs ett var 

de svarande 36 stycken. Årskurs två gav 59 stycken svar. Utöver dessa tillkom tre svarande 

som läste tredje:e året på fastighetsmäklarprogrammet och en studerande på 

fastighetsekonomprogrammet. Sammanlagt genererade enkäten 99 svar. 

 

Dessa enkäter har lämnats ut vid två föreläsningstillfällen för att fånga upp så många 

studenter som möjligt. Studenterna fick tillfälle att på en gång läsa igenom och svara på 

frågorna innan deras ordinarie föreläsning påbörjades. Ett visst bortfall förekommer då inte 

alla studenter på programmet fanns i föreläsningssalen vid tillfället för enkäten. Då det inte 

är någon obligatorisk närvaro och sjukdom kan förekomma, är det inte säkert att alla är på 

plats vid varje föreläsningstillfälle. Vi anser dock inte att resultatet av enkäten skulle sett 

annorlunda ut trots detta. Det sammanvägda resultatet visar en likformighet kring 

kunskaperna. De flesta studenter verkar ha liknande kunskaper i ämnet och vi ser därför 

inte några stora svängningar i resultat. Detta får oss att tro att bortfallet förmodligen inte 

skulle förändra resultatet på något dramatiskt sätt.  

 

4.2 Intervjufrågorna 
 

För att ta reda på hur det ser ut när det gäller reglerna kring anställningsvillkor och 

förmåner på de största mäklarkontoren, har vi valt att skicka ett formulär med öppna frågor 

till de tre kontor som erbjudit sig att hjälpa oss med undersökningen. Syftet var att vi skulle 

få en bra grund att stå på angående reglerna som gäller för mäklare på 

privatbostadsmarknaden så vi hade något att väga resultatet av enkätundersökningen emot. 

Vi vände oss till cirka åtta mäklarkontor varav tre stycken erbjöd sig att hjälpa oss med 

detta. Vi har intervjuat personalchefer, rekryteringschefer, personer med befattningar som 
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omfattar ansvar av personalfrågor. Frågeformuläret har skickats till mäklarfirmorna via 

mejl och svaren har även erhållits via mejl. Resultatet av intervjufrågorna har vi valt att 

presentera i samband med svaren från enkätundersökningen. Först kan man se ett diagram 

med svar från enkätundersökningen och därefter följer text angående de allmänna reglerna 

kring frågeställningen samt svaren ifrån intervjuerna. I texten har vi valt att kalla de tre 

mäklarfirmorna för Firma A, B och C. I källförteckningen kan man hitta fullständiga namn 

och firmans namn på de som varit delaktiga i undersökningen.  

 

 

4.3 Enkätresultat 
 

Fråga 1-3 berör ålder, kön och vilket år på fastighetsmäklarprogrammet den svarande går. 

I årskurs ett var de svarande 36 stycken. Av dessa var 27 stycken kvinnor i åldern 19- 47 år 

och nio stycken män i åldern 19-52 år. Årskurs två gav 59 stycken svar, fördelade på 44 

stycken kvinnor mellan 20-47 år och 15 stycken män mellan 20-48 år. Utöver dessa 

tillkom tre svarande som läste tredje:e året på fastighetsmäklarprogrammet och en 

studerande på fastighetsekonomprogrammet. Av dessa fyra var två kvinnor mellan 23-24 

år och två män, 23år. 

 

Fråga 4 löd: Hur väl kan du reglerna kring dessa faktorer: Mitt pensionssparande, min 

semesterersättning, min sjukpenning/sjuklön, min föräldrapenning? 

Genom en skala från Mycket Väl, Väl, Dåligt och Mycket dåligt fick studenterna gradera 

sin egen kunskap.  

 

 
 
Diagram 1 
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Alla dessa fyra frågor är viktiga delar av fastighetsmäklarens arbetsliv. Saker som kanske 

tas för givna och som ofta inte ges någon vidare eftertanke. Om t.ex. pension och 

semesterersättning inte ingår i lönen är det något att ha i åtanke vid lönesättning. För att 

veta om lönen är rimlig måste man veta vad som ingår i den. Vad som kan verka vara en 

hög lön kan få ett helt annat värde om den anställde inte har räknat med de utgifter som 

denne själv får stå för. Diagram 1 visar att 38 % av studenterna anser sig ha mycket dåliga 

kunskaper kring sitt pensionssparande och endast 6 % anser sig ha mycket goda kunskaper. 

Mer än hälften tycker sig ha dålig eller mycket dålig kunskap på detta område. Frågan har 

ett bortfall på 5 %. Vad bortfallet beror på är svårt att säga. Den svarande kan ha missat 

frågan eller valt att bortse från den.  

 

  

Diagram 2 

 

Diagram 2 visar studenternas uppskattade kunskap kring semesterersättning . Här är 

resultatet ca 50/50 mellan väl och dålig kunskap i frågan. 51 % säger sig kunna reglerna 

mycket väl eller väl, mot 43 % som anser sina kunskaper dåliga eller mycket dåliga. 

Bortfallet är här 6 % . Semesterersättning är något som i de flesta fall kommer automatiskt 

i samband med en anställning. Något den anställde tillgodoräknas för de timmar denne 

arbetat. Att vara fastighetsmäklare är i vissa delar inte lika traditionellt, många har ren 

provisionslön. Gör detta att studenterna bör tänka på hur semesterersättningen betalas? 

Enligt detta resultat verkar ungefär hälften ändå känna sig trygga i hur det fungerar. 

 

Sjukpenning är något som övervägande delen av studenterna anser sig ha dåliga eller 

mycket dåliga kunskaper om. Diagram 3 visar att sammanlagt ca 70 % av de svarande 

anser sig vara dåligt insatta i dessa regler. Liksom föregående fråga är bortfallet 6 %. 

Studenter behöver inte på samma sätt vara insatt i regler kring sjuklön som någon med en 

anställning. I arbetslivet gäller det att veta vad man ska göra när man blir sjuk. Anställda 
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förlorar inkomst när de är frånvarande från sitt arbete och bör därför anmäla sin 

sjukfrånvaro på korrekt sätt. Studenter kan ha enstaka sjukdagar och ändå få sitt studielån. 

Varje enskild dag är inte lika viktig för inkomstens skull. Omställningen från studier till 

arbetsliv innebär vissa skillnader som studenter tidigare inte behövt fundera så mycket på. 

 

 

Diagram 3 

 

 

Diagram 4 
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Diagram 4 visar att av de ovanstående fyra frågorna är föräldrapenning den fråga 

studenterna har sämst kunskap om. Hela 80 % av de svarande anser sig ha dålig eller 

mycket dålig kunskap om detta. Den här frågan har dessutom högst bortfall med 7 %. 

Föräldrapenning är något som för de flesta inte är aktuellt förrän efter studietiden. Dessa 

pengar kommer heller inte från arbetsgivaren och att sätta sig in i reglerna kanske är 

intressant först när den anställde planerar sitt familjeliv.  

 

4.3.1 Lön 

 
Nästa fråga, nr 5 var en öppen fråga där studenterna själva fick göra en uppskattning av 

sin framtida lön: Hur hög månadslön tror du att du kommer att ha när du arbetar som 

fastighetsmäklare? Svaren varierar mellan 18 000 i månaden till den allra högsta på 

200 000 i månaden. De flesta studenterna har en förväntan på mellan 18 000 till 50 000. 

Den allra största delen av studenterna har dock lagt sig på en nivå mellan 30 000- 40 000 

kr i månaden. 

 

 

Diagram 5 

4.3.2 Fakta kring lön 
 

För att se hur verkligheten ser ut har vi tittat på viss lönestatistik för fastighetsmäklare. Hur 

hög lön kan en student förvänta sig i framtiden? Är deras förväntningar realistiska? Lönen 

är för många en väldigt viktig fråga och något man hört mycket om. I media pratas det 

emellanåt otroligt mycket om överbetalda mäklare, vilket ”statusyrke” fastighetsmäklare 

är, lättförtjänta pengar osv.  Påverkar det här studenternas syn på sin framtida lön?  
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Definitionen av lön beskriver SCB som” Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta 

och rörliga lönetillägg som t ex Ob-, jour och beredskapsersättning”. SCB anger 2008 års 

medellön vara 30 300 kr i månaden, detta beräknat på 3413 fastighetsmäklare.
65

 

 

Webbsidan Ny teknik har i sin statistik beräknat lönerna i varje län. Vi har valt att titta på 

Fastighetsmäklare i åldern 23- 28 år i Gävleborg, Uppsala och Stockholms län.  

 

 

Gävleborg:  
min lön 28 800 kr/ mån  max lön 46 080 kr/mån     median lön 36 384 kr/ mån 

Uppsala:      

min lön 29 400 kr/ mån max lön 47 040 kr/mån     median lön 37 142 kr/ mån 

Stockholm: 

min lön 30 000 kr/ mån max lön 48 000 kr/mån     median lön 37 900 kr/ mån
66

 

 

På Lönestatistik. Se har man en uppskattning av medellön på 33 955 kr/ mån bland 

fastighetsmäklare med medelåldern 29,4 år och en arbetslivserfarenhet på 2,8 år.
67

 Detta 

urval är dock bara gjort på 64 personer vilket gör uppgifterna något osäkra. 

 

En annan fråga som var av intresse i samband med att vi skriver om löner var vilka 

kostnader som är vanliga på mäklarkontoren. Vi frågade: ”Den delen av provisionen som  

inte går till mäklaren, vad går den till?”  

Firma A svarade följande: Löner, marknadsföring, lokalkostnader, kringtjänster såsom 

besiktning, försäkring, flyttstäd, energideklaration, it och webb.  

Firma B svarade: Lokalhyra, annonser, skrivare, marknadsföring, eventuellt andra 

tilläggstjänster, försäkringar, mäklarsystem, kontorsmaterial och eventuellt vinst till 

franchisetagaren.  

Firma C svarade: Franchiseavgiften, IT-kostnader-mäklarsystem och kundvårdssystem, 

lokalkostnader, assistenter, marknadsföring - annonser, DR, affischer, kampanjer samt 

kontorsmaterial, förbrukningsvaror, representationskostnader, utbildning, 

personalaktiviteter. ”Det är kostsamt att driva företag”.  

 

4.3.3 Löneform 

 
Fråga 7- 9 berör löneformer. Vilken sorts lön studenterna tror att de får i framtiden, vilken 

de vill ha, och vilken form de tror är vanligast. En övervägande del tror att de kommer att 

få rörlig lön och att det är den vanligaste formen av lönesättning bland mäklarfirmorna. 

Däremot vill mer än hälften ha fast+ rörlig lön när de kommer ut och jobbar.  

                                                 
65

 www.ssd.scb.se/databaser/makro/Saveshow.asp 
66

 www.nyteknik.se/jobb/statistik.wizard.do 
67
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Diagram 6 

Vi ville veta vilken löneform som de anställda hade inom företaget och varför. 

Firma A svarade: ”Helt rörlig”.  

Firma B: ” Vi har drygt 60 kontor som drivs i franchise, det ser olika ut på kontoren, går 

inte att ge ett svar. Alla ovan är möjliga, dock är rörlig klart vanligast”.  

Firma C svarade följande: ” Vi erbjuder våra anställda olika lönemodeller:  

* En fast del och en rörlig del: En större del av lönen är fast, en mindre del är 

provisionsbaserad. Främst för nyanställda mäklare. 

* En kombination av rörlig lön – Grupp och individuell : En del av den rörliga lönen är 

individuell och en del är gruppbaserad. Den gruppbaserade delen kan antingen tillämpas på 

hela butiken, eller individuellt för de individer som väljer att gå samman i ett team. 

* Individuell rörlig: Provisionslön. (Denna lönemodell är fortfarande vanligast) Vi bad 

även firmorna att beskriva lönesystemet inom företaget. Vi undrade om de hade någon 

garantilön eller bonusar. Vi frågade: ”Hur många procent får mäklaren av provisionen, är 

det förhandlingsbart?”  

Firma A svarade att de anställda har en grundprovision. Utöver det har dem en 

tillkommande provision när arvodet når en viss nivå. Villkoren är detsamma för alla.  

Firma B svarade att det skiljer sig på de olika kontoren men att garantilön är vanligt vid 

nyanställningar.  

Firma C svarade att de flesta av butikerna erbjuder garantilön under de första månaderna. 

Bonusar är ovanligt. När det gäller procenten av provisionen är det olika i butikerna vad de 

får, i vissa är det individuellt förhandlingsbart, i andra inte. Sedan skrev firma C ” Det går 

tyvärr inte att ge ett generellt svar på den frågan men det finns exempel på allt mellan 20-

27%”.  

 

 

Trolig löneform Önskad löneform Vanligast löneform

fast lön 2% 2% 0%

fast+rörlig lön 19% 68% 9%

rörlig lön 74% 26% 86%
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4.3.4 Ersättningar 
 

Vid anställning med fast lön ingår vissa ersättningar, t.ex. övertidsersättning. Då många 

mäklarfirmor endast erbjuder sina anställda provisionslöner vill vi ta reda på om 

studenterna funderar på om samma regler gäller ändå.  

 

Fråga 12 löd: Har man som mäklare rätt till semesterersättning? 

Fråga 13 löd: Får man betala sin egen sjukpenning som fastighetsmäklare? 

Fråga 17 löd: Har man någon övertidsersättning som fastighetsmäklare?  

 

 
Diagram 7 

 

4.3.5 Semesterersättning/ Övertidsersättning 
 

När det gäller frågan om det betalas ut någon semesterersättning till de anställda på 

mäklarkontoren har firmorna svarat följande: Firma A skriver att semesterersättningen 

utbetalas med lönen varje månad. Det betyder att under semestern betalas det inte ut någon 

lön utan den får man spara in själv då man fått den utbetalad under året. Firma B säger att 

kontoren betalar ut semesterersättning till sina anställda. Firma C skriver att 

franchisetagarna betalar ut semesterersättning enligt lag. Vid ren provisionslön betalas 

ingen övertidsersättning ut. Arbetstiden är då inte tidsbestämd vilket gör övertid svårt att 

definiera.  
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4.3.6 Sjuklön/ Sjukpenning 
 

Vi frågade mäklarfirmorna om arbetsgivarna betalar ut någon sjuklön till sina anställda vid 

sjukdom. Firma A har ej givit något svar på denna fråga. Firma B skriver att de betalar ut 

sjuklön. Firma C har svarat följande: ”Arbetsrättsligt finns en lag som säger att 

arbetsgivaren står för de första 14 dagarnas sjukdom och att efter det går försäkringskassan 

in och givetvis följer den lagen”.  

 

Om man har en anställning är det arbetsgivaren som betalar ut sjuklön för de första 14 

dagarna när man är sjuk. Du anmäler din sjukdom direkt till arbetsgivaren. Om den 

anställde efter dessa 14 dagar fortfarande är sjuk anmäler arbetsgivaren detta till 

försäkringskassan som prövar om denne har rätt till sjukpenning. Sjuklönen utgår från dag 

2-14. Första dagen är karensdag och då får man inte betalt. Därefter beräknas sjuklönen på 

80 % av din lön. 
68

 

 

Egenföretagare kan få sjukpenning från Försäkringskassan när de blir sjuka. Då ska de 

anmäla sig direkt till Försäkringskassan den dag d blir sjuka. Därefter får denne skicka in 

en sjukförsäkring. Från och med den 8.e dagen krävs dessutom ett läkarintyg. 

Sjukpenningen är ca 80 % av årsinkomsten, upp till 318 000 kr. Högre årsinkomst än detta 

ger inte högre sjukpenning. Egenföretagare ska ange sin beräknade nettointäkt som grund 

för sin sjukpenning.
69

 

 

4.3.7 Föräldrapenning 
 

Fråga 14: Om du blir föräldraledig vem står för ditt uppehälle? Vi ville undersöka om 

detta är något som studenterna funderar på eller om det eventuellt ligger för långt fram i 

tiden. En majoritet av studenterna i enkäten är i 20- års åldern och har nyligen avslutat sina 

gymnasiestudier. Vart ligger fokus för dessa?   

 

                                                 
68
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Diagram 8 

 

Många av studenterna har en ganska god uppfattning om vem som betalar ut 

föräldrapenningen. Det är dock en majoritet som inte vet alls eller har trott på andra 

alternativ.  

 

Följande fråga ställdes till de fyra mäklarfirmorna angående föräldrapenningen: ”Hur 

fungerar det som mäklare med föräldraledighet? Måste man vara registrerad som mäklare i 

två år för att ha rätt till ledighet? Avregistrerar man sig som mäklare när man blir 

föräldraledig om man planerar att vara ledig under ett år? Firma A svarade enligt följande: 

”Man avregistrerar sig inte men man kan anmäla det till Mäklarsamfundet och slippa 

betala deras årsavgifter”. Firma B och C gav ett likartat svar.  

 

4.3.8 Fakta om föräldrapenning 
 

Föräldrapenning beräknas som sjukpenningen gör. Försäkringskassan utgår även här från 

den sjukpenninggrundande inkomsten. Vid anställning är det den beräknande årsinkomsten 

av arbete, oftast månadslönen gånger tolv. Lika som vid beräkning av sjukpenning finns 

dock ett tak men här på 10 prisbasbelopp, vilket år 2010 är 424 000 kronor som högsta 

möjliga beräknade årsinkomst. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt till 240 

dagar var, varav 60 dagar är reserverade till var och en.
70

  

 

                                                 
70
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För att du ska kunna få föräldrapenning på sjukpenningnivå för de första 180 dagarna som 

betalas ut för barnet finns ett särskilt villkor. Villkoret innebär att du måste ha varit 

försäkrad för en sjukpenning över 180 kronor per dag i minst 240 dagar i följd direkt före 

barnets födelse. Om du inte uppfyller det villkoret får du ersättning enligt den andra nivån 

som kallas grundnivån. Grundnivån utgår om du haft väldigt låg inkomst eller ingen 

inkomst alls, t.ex. som student. Då utgår en fast ersättning per dag, 2010 är denna 180 

kronor om dagen. Det finns även en tredje nivå, lägsta nivån. Även där får du samma fasta 

summa som vid grundnivån. Detta för att kunna vara hemma längre.
71

 

 

 

4.3.9 Facktillhörighet 
 

Fråga 15: Vilket fackförbund tillhör du normalt som fastighetsmäklare? Att tillhöra något 

fackförbund är en trygghet för den anställde gentemot arbetsgivare, t.ex. vid 

löneförhandling, uppsägningar osv. Det här är en viktig del att ha kunskap om för att kunna 

avgöra om man som anställd ska välja ett fackförbund eller att välja att stå utanför. 

Behöver jag som anställd någon som kan föra min talan och finns det i så fall någon som är 

villig att göra detta? 

 

 

Diagram 9 

 

Det finns inget specifikt fackförbund för fastighetsmäklare. Däremot finns det två 

branschorganisationer för mäklare. Mäklarsamfundet och fastighetsmäklarförbundet som 

hjälper medlemmarna med information, lobbying, och omvärldsbevakning. Vanligt är 

                                                 
71
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också att branschorganisationen har en kollektiv ansvarsförsäkring. Mäklare kan dock välja 

att tillhöra både Jusek och SACO. Jusek är fackförbund för bl.a. egenföretagare
72

 . Saco 

Sveriges akademikers centralorganisation. Består av fristående fackförbund för enskilda 

yrkes - och examensgrupper, t.ex. ekonomer.
73

 

 

 

4.3.10 Pension 

 

Fråga 18: Hur många procent av bruttolönen avsätter arbetsgivaren normalt i pension åt 

dig som fastighetsmäklare? Här återkommer funderingarna kring hur en provisionslön 

fungerar i fråga om delar som ingår i en fast lön. Är det någon skillnad på att ha ren 

provisionslön istället för fast lön? Är det något studenterna funderar på? Har de den 

kunskap som gäller för dem? 

 

 
 

 
Diagram 10 

 

Vi frågade de fem mäklarkontoren om arbetsgivaren betalar någon pensionsförsäkring till 

de anställda inom företaget. Firma A skrev att de inte betalade för någon 

pensionsförsäkring utan att detta skedde genom bruttolöneavdrag. Firma B menar att detta 

är en förhandlingsfråga då de har sextio kontor som drivs i franchise och det ser väldigt 

olika ut på alla kontor när det gäller detta. Enligt Firma C är det upp till varje arbetsgivare 
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att betala det till sina anställda eller så erbjuds de anställda att löneväxla till sig en 

pensionsförsäkring.   

 

4.3.11 Fakta om pension 

Pensionen är uppdelad i tre grupper: Allmän pension, Tjänstepension och Privat pension.  

Den allmänna består av en inkomstgrundad och en icke inkomstgrundad del.
74

 Av din lön 

avsätts varje år 18,5% till den allmänna pensionen. 16 % av detta går till inkomstpensionen 

och 2,5 % till premiepension. Hur mycket du får i inkomstpension och premiepension 

beror på hur mycket som betalats in under de år du har arbetat.
75

 

Tjänstepensionen är den del som din arbetsgivare betalar in. I vissa fall kan det dock vara 

du som väljer vilket försäkringsbolag och vilken försäkringsform pengarna ska placeras i. 

Om man har jobbat inom många olika områden kan man ha flera olika tjänstepensioner.
76

 

Egna företagare måste själva se till att spara in sin tjänstepension eftersom de inte har 

någon arbetsgivare som bidrar till detta.
77

  

Utöver dessa former av pension finns även privat pensionssparande som är helt frivilligt 

och som du väljer att spara i för att komplettera ditt pensionssparande.
78

 

 

4.3.12 Förmåner 

Fråga 16: Tänker du något på vilka arbetsförmåner företaget erbjuder när du väljer vilken 

firma du ska söka jobb på? Förmåner kan göra en arbetsgivare mer eller mindre attraktiv. 

En bra arbetsgivare blir kanske ännu mer eftertraktad om de kan erbjuda extra förmåner för 

att ”krydda” lönen. Är detta något studenter tänkt på eller räknat med? Är lönen den enda 

”moroten” eller gör förmåner att ett alternativ väger tyngre än ett annat? 
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Diagram 11 

 

 

Fråga 19:  
Tänker du använda egen bil eller tänker du använda firmabil när du arbetar som mäklare? 

 

 

Diagram 12 
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Fråga 20: Vilka kostnader tror du mäklarfirman står för?  

 

 

Diagram 13 

 

Vi frågade mäklarfirmorna vilka förmåner de hade att erbjuda sina anställda? Firma A 

skrev: ”Sveriges bästa arbetsplats”  med en smiley i slutet. Firma B skrev: Det skiljer sig 

mycket mellan de olika kontoren på grund av att de drivs i franchise. Firma C skrev: Några 

saker som erbjuds är:  

 

*Pensionspaket/trygghetspaket vid till exempel sjukdom  

*Gymkort 

*Årlig kick off med hela kedjan 

*Resa om det har gått bra för företaget 

*Utbildning 

*Säljcoachning 
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5. Analys 
_________________________________________________________________________ 

 

I analysen tolkar vi resultatet som vi har kommit fram till i undersökningen. Vi drar egna 

slutsatser och gör reflektioner kring undersökningen. Här sätts resultatet in i ett större 

perspektiv och vi gör kopplingar med det teoretiska avsnittet som presenterats tidigare i 

uppsatsen. 

_________________________________________________________________________ 

 

5.1 Egna reflektioner 
 

Sammanfattningsvis kan man se utifrån resultatet att studenternas kunskaper kring 

pensionssparande, semesterersättning, sjuklön och föräldrapenning för fastighetsmäklare 

var knappa. De flesta var medvetna om att den vanligaste löneformen bland 

fastighetsmäklare är helt provisionsbaserad lön. Många hade förhållandevis bra inblick om 

vad en fastighetsmäklare tjänar i månaden om man jämför med statistiken som finns 

tillgänglig angående detta. När det gäller förmånerna anser vi att studenterna hade 

realistiska förväntningar kring dem.   

 

Om man tittar på det första diagrammet i resultatet som visar vad studenterna har för 

kunskaper kring sitt pensionssparande, kunde man se att mer än hälften tyckte sig ha dålig 

eller mycket dålig kunskap om detta. Endast sex procent ansåg sig kunna reglerna kring 

detta mycket väl. När det gällde kunskap kring semesterersättningen var resultatet betydligt 

bättre. Ungefär hälften ansåg sig kunna dessa regler väl eller mycket väl medan den andra 

hälften kunde dem dåligt eller mycket dåligt. Frågan angående kunskap kring 

sjukpenning/sjuklön kunde studenterna näst sämst. Hela 73 % svarade att de kunde dessa 

regler dåligt. Frågan som rörde studenternas kunskaper kring föräldrapenning svarade 78 

% att de hade mycket dålig kunskap. Denna fråga kunde studenterna sämst.  

 

5.2 Pensionssparande, föräldrapenning och 

sjukpenning ligger för långt fram i tiden 
 

Vad beror det på att studenterna har så pass dålig kännedom om de här viktiga faktorerna? 

Vi anser att det kan finnas olika anledningar till studenternas dåliga kännedom om detta. 

Om vi först tittar på pensionssparande, många studenter kanske anser att detta ligger så 

pass långt fram i tiden att det känns oviktigt att tänka på detta i ett tidigt skede. Samtidigt 

vet vi ju att det är just i ett tidigt skede som man måste se över sitt pensionssparande. 

Eventuellt har man inte tänkt börja pensionsspara det första man gör när man börjar arbeta 

som mäklare. De första åren när man inte riktigt kommit igång ännu kanske det känns svårt 

att lägga undan pengar för ett pensionssparande, det kanhända att man väljer att skjuta det 

lite på framtiden till dess att man har en tryggare inkomst.  
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Många unga människor kan tycka att det är tråkigt att pensionsspara. Man lever ju här och 

nu, tänk om man inte lever sen, kanske många tänker när man är ung. När man börjar få en 

inkomst efter att ha levt på studiemedel i flera år kan det kännas viktigare att man får köpa 

det man vill ha och inte tänka på att man måste lägga undan pengar till sin pension som 

inte kommer att inträffa förrän om cirka fyrtio år.  

 

Reglerna kring semesterersättning kunde studenterna bättre. Vi tror att detta kanske inte 

känns lika främmande då det inte ligger särskilt långt fram i tiden. Men samtidigt när man 

tittar på studenternas kunskaper kring sin sjuklön är kunskaperna fortfarande väldigt dåliga 

trots att detta inte heller behöver ligga långt fram i tiden. Regler kring föräldrapenning 

hade studenterna sämst kunskaper om. Även detta ligger möjligtvis för långt fram i tiden 

för att studenterna ska känna att det är intressant och att de berör dem. Även om allt fler 

kvinnor utbildar sig till fastighetsmäklare nu för tiden verkar intresset för denna typ av 

fråga vara lågt.  

 

5.3 Studenterna orkar inte och är ointresserade av att 

ta reda på regler kring anställningsvillkor 
 

Vi har nämnt att en av anledningarna kring okunskapen kring dessa regler kan vara att det 

ligger långt fram i tiden. När man börjar första året på en utbildning känner man eventuellt 

att det är långt kvar innan man ska ge sig ut i arbetslivet och börja sitt första jobb som 

fastighetsmäklare. Vi tror att det kan finnas andra anledningar också. Kanske orkar 

studenterna inte sätta sig in i dessa viktiga regler som alla kommer att bli berörda av i sitt 

framtida yrkesliv.  

 

Det kan hända att man har så mycket att göra, att man redan har en massa litteratur att läsa, 

uppgifter, grupparbeten och redovisningar att slutföra. Man kanske knappt hinner läsa den 

litteratur som står på kursplanen, ännu mindre den litteratur som rekommenderas att läsa 

utöver kurslitteraturen och sen förväntas det att man ska ha tid att sätta sig in i alla regler 

som kommer att beröra en som fastighetsmäklare om tre år. Det kanske inte känns som att 

man ens under första året i utbildningen har en aning om det är fastighetsmäklare man vill 

bli när man har gått klart utbildningen.  

 

5.4 Varför får man inte lära sig om anställningsvillkor 

och förmåner på fastighetsmäklarprogrammet? 
 

Kan det då vara så att det är Högskolans ansvar att studenterna har kunskaper kring detta? 

Fastighetsmäklarutbildningen ska förbereda studenterna inför jobbet som 

fastighetsmäklare, borde det då inte vara väsentligt att man har god kännedom om vilka 

anställningsvillkor och förmåner som erbjuds för fastighetsmäklare på 

privatbostadsmarknaden?  
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Visserligen kan man inte fokusera på allting i utbildningen, man måste få god kännedom i 

ett brett perspektiv genom att läsa olika kurser inom olika områden som sedan kan 

sammanknytas till en enhetlig kunskap – mäklarutbildningen. Men varför anser inte 

utbildningsanordnare att det är viktigt med dessa kunskaper? Kanske anser de att man som 

student själv får ta reda på hur det förhåller sig kring dessa regler. Kanske anser man inte 

att det är tillräckligt viktigt att ha kunskap kring reglerna. Alla kommer att beröras av 

reglerna när man arbetar och då kanske det inte blir viktigt att veta något om dem innan. 

Kanske anser de att man har möjlighet att själv ta reda på reglerna då man under 

utbildningen har stora möjligheter att få kontakt med de olika mäklarföretagen genom olika 

föreläsningar, och gemensamma träffar som anordnas.  

 

När man kommer ut i arbetslivet spelar det då någon roll om jag vet hur mycket pension 

som arbetsgivaren lägger undan åt mig? Spelar det någon roll om jag vet hur man beräknar 

min föräldrapenning? Det räcker väl med att jag får min föräldrapenning, måste jag veta 

hur jag beräknar den? Vi anser att det har betydelse att man vet någonting om dessa 

faktorer, i och med detta vill vi anknyta till det som vi nämnde tidigare i inledningen och 

teoriavsnittet - Det blir viktigt att veta något om dessa faktorer när du ska välja arbetsplats, 

när du ska planera din framtid för att få ett så bra liv som möjligt. För att kunna uppfylla 

alla dina behov, önskemål och förväntningar som du har som människa. 

 

5.5 Kunskap om anställningsvillkor och förmåner 

innebär att du har kontroll på din egen tillvaro 
 

I teoridelen tog vi upp att människan har behov, önskemål och förväntningar som denna 

måste tillfredsställa för att må bra. Enligt Maslows behovspyramid hittar vi de 

grundläggande behoven längst ned i trappan såsom mat och sömn. På andra, tredje, fjärde 

och sista steget hittar vi behov som kan ha anknytning till anställningsvillkor och förmåner 

på din arbetsplats. Dessa är behov som trygghet, gemenskap, uppskattning och 

självförverkligande.  

 

Hur kan dessa behov hänga ihop med hur mycket studenterna kan om anställningsvillkor 

och förmåner? Jo, först och främst när studenterna ska ge sig ut på arbetsmarknaden 

kanske många arbetsgivare vill anställa dem. Kanske får studenten många erbjudanden 

ifrån olika företag och han/hon står i en situation där man måste välja vad som är det bästa 

företaget. Då blir det viktigt att man har funderat kring detta under utbildningen och vet 

vilka anställningsvillkor som skulle ge han/hon mest trygghet, gemenskap, uppskattning 

och som leder till självförverkligande. Är det viktigt med fast lön för att han/hon ska känna 

sig trygg? Erbjuds de förmåner som är viktiga för mig och så vidare.  

 

Det är inte bara när studenten ska söka jobb som det blir viktigt att kunna reglerna kring 

anställningsvillkor och förmåner. Detta är viktigt då man arbetar och är anställd som 

fastighetsmäklare. Man vill kunna planera sin framtid såsom när man ska vara 

föräldraledig. Kommer jag ha möjlighet att skaffa barn inom den närmsta tiden när jag 

börjar som fastighetsmäklare? Föräldrapenningen beräknas som sagt på inkomst som man 



Fastighetsmäklarstudenters kunskap om mäklarbranschens anställningsvillkor 

 
 

43 

har haft året innan. Det blir viktigt att fundera på hur mycket man tjänar om man ska skaffa 

barn, detta är kanske något man vill planera.  

 

Samma sak gäller semesterersättningen, man kanske inte har vetskap om att den hela tiden 

har betalats ut av arbetsgivaren på lönen. När semestern kommer har man gjort av med 

hela semesterersättningen och har ingen inkomst sparad. Då gäller det att man har den där 

kunskapen och framförhållningen. Kunskap och framförhållning gäller både pension, 

semestersättning och sjukförsäkring. För att kunna planera sitt liv som man vill ha det och 

inte stå handfallen, är det viktigt att man tar kontrollen över sin egen situation - sin egen 

ekonomi.  

 

I den teoretiska delen som handlade om arbetspsykologi poängterades sambandet mellan 

arbete och identitet. Grundstenen i arbetspsykologi handlar om hur arbetet påverkar 

personligheten. Om man tittar närmre på de punkterna som staplades upp i teoriavsnittet 

om arbetspsykologi; detta krävs för att du ska känna glädje och utvecklingsmöjlighet i ditt 

arbete: ”Möjlighet till inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen” samt den 

andra punkten ”Möjlighet till att det ställs tillräckligt höga och allsidiga krav, så att man 

kan utvecklas personligt och yrkesmässigt” ser man att upplevelsen av kontroll och 

inflytande hänger nära samman med att man har kunskap om de regler som berör en på 

arbetsplatsen. Som också nämnts i teoriavsnittet är det viktigt att komma ihåg att arbetet är 

en så pass viktig del av en människas identitet och personliga utveckling. Man kan säga att 

man i princip är sitt arbete, detta märks framförallt när man blir arbetslös och många som 

inte får ett jobb har lätt att hamna i en krissituation.  

 

Inom Rational Choice-teori ställer man upp olika modeller/teorier för hur man ska agera 

för att agera rationellt. Många av dessa teorier utgår ifrån att man har tillräcklig 

information och kunskap om alternativa val. Vi har skrivit att rationalism betyder 

”Beteckning av filosofiska riktningar som är centrerade kring förnuftet, tänkande och 

tingens logiska ordning”. För att handla rationellt behöver man all information och 

kunskap man kan få fram.  

 

Kritikerna av Rational Choice-teori såsom Salecl hävdar att alla människor har olika 

kunskap och därmed blir den rationella sanningen subjektiv. Vi menar att detta synsätt 

genomsyrar hela vår undersökning. Anledningen till att studenterna behöver mer kunskap 

om anställningsvillkor och förmåner är att alla har en subjektiv sanning när de har svarat 

på enkätundersökningen. Vissa menar att de kan alla regler kring föräldrapenning medan 

andra har svarat att de inte har en aning om detta. Salecl menar vidare, i motsats till 

rationella teorier om val, att människan gör de flesta val på ett omedvetet plan. På ett 

omedvetet plan gör vi val för att uppfylla önskningar hos andra och de idéer andra har av 

oss. Vi menar att val kanske sker omedvetet, men vi tror att det inte går att räkna ut hur 

man ska göra det förnuftigaste valet. Vi tror dock att även om man handlar på ett 

omedvetet plan så använder man sig av den informationen man har att utgå ifrån inom sig.  

 

Det finns olika sätt att se på om man redan har perfekt information eller om man saknar 

information, det finns olika sanningar inom varje människa. Vi anser själva att det är bra 

att utgå ifrån att man inte har perfekt information utan att man alltid är öppen att ta emot ny 
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kunskap. Man kan inte förlita sig till teorier när man ska ta ett beslut.  I enlighet med 

kritikerna kring Rational Choice-teori kan vi hålla med om att sanningar alltid är 

subjektiva då alla människor har sin egen informationskälla, sin egen kunskap. Det finns så 

många sanningar som det finns människor. Foster menade att all information och kunskap 

är subjektiv, men att ju fler källor vi har som är bra, ju lättare finner vi kapaciteten att fatta 

vad vi själva vill kalla rationella beslut. Han menar att man ska söka information bland 

annat genom att rådfråga experter på områden för att skaffa sig den information man 

behöver. Han skriver vidare ”Man vet när man har tagit rätt beslut för det känns som att 

komma hem”. 

 

Detta är också vad studenterna behöver göra för att få ett bra arbete som kan tillfredsställa 

de mänskliga behoven och för att trivas med sitt arbete när de väl har börjat arbeta som 

mäklare. Man behöver skaffa sig information för att kunna fatta bra beslut och för att få 

kontroll över sin egen situation så att man göra den så bra man kan. 

 

5.6 Vem drabbas av att studenterna inte har kunskap 

om anställningsvillkor och förmåner? 

 

Som nämnts ovan är det först och främst du själv som drabbas av att inte ha kontrollen 

över din egen situation och om du har en familj kanske även de drabbas ekonomiskt. Om 

man ser det i ett större perspektiv kan okunskapen kanske gynna vissa grupper i samhället. 

Om företagen märker att de anställda fastighetsmäklarna inte har några krav på 

semesterersättning, sjukförsäkring, föräldraledighet eller allmän pensionsavsättning så 

kanske de slutar att följa de regler som är lagstiftade kring detta.  Mäklarna märker inte av 

detta eftersom han/hon inte vet hur stor pensionsavsättning arbetsgivaren är skyldig att 

göra på din lön. Ju färre krav studenterna ställer på förmåner inom yrket, ju mindre 

behöver mäklarfirmorna anstränga sig för att studenterna ska välja att söka sig till just 

deras firma.  

 

5.7 Slutsats 
 

Kunskapen bland studenterna på Högskolan i Gävle är dålig när det gäller reglerna kring 

anställningsvillkor och förmåner för fastighetsmäklare på privatbostadsmarknaden. Vi 

anser att det är viktigt att man sätter sig in i dessa som student främst för att man inte ska 

kunna bli lurad eller utnyttjad på grund av att man saknar kunskapen. Man bör tänka på om 

samhället skulle fungera om alla människor struntade i sådant som inte berör dem för 

stunden? Vi anser att när man inte har kontroll över regler som berör en som anställd utan 

lämnar över kontrollen till sina arbetsgivare eller andra människor ger man upp lite av sin 

person. Man röstar i riksdagen för att kunna påverka sin egen situation. Man skaffar sig 

kunskap om anställningsvillkor och förmåner inom fastighetsmäklaryrket också för att 

kunna påverka sin egen situation. 
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5.8 Vidare forskning 

 
När vi började fundera kring ett uppsatsämne valde vi mellan två stycken ämnen. Det 

första vi kom att tänka på var att skriva om kvinnliga fastighetsmäklare. Eftersom det är 

allt fler kvinnor som väljer att studera till fastighetsmäklare trots att mäklarjobbet ofta 

beskrivs som stressigt och krävande, tyckte vi att det skulle vara intressant att veta hur 

kvinnliga fastighetsmäklare upplever och balanserar karriären kontra livet som mamma. 

Med krävande tänker vi på löneformen som oftast är helt provisionsbaserad, att jobbet 

beskrivs som stressigt och att man ofta arbetar kvällar och helger. Två förslag till vidare 

forskning skulle kunna vara: ”Vad är det som gör att allt fler kvinnor väljer att utbilda 

sig till fastighetsmäklare?” eller ”Hur balanserar kvinnliga fastighetsmäklare karriär 

kontra livet som småbarnsförälder?”  

 

Vi valde tillslut att skriva om anställningsvillkor och förmåner inom 

fastighetsmäklaryrket. Nu när arbetet är färdigt har vi förslag till vidare fördjupning och 

en frågeställning skulle kunna vara ”Vilka förmåner och villkor är att föredra framför 

andra och detta har betydelse för de nyutexaminerade studenternas val av arbetsplats”. 

 

Ett annat ämne som vi har funderat kring i efterhand är att det utexamineras många 

fastighetsmäklare men inte många väljer att arbeta som mäklare. Vad beror detta på? Vi 

har pratat med mäklare som menar att många studenter har andra förväntningar på 

mäklaryrket som inte är sanna. Många studenter är inte medvetna om att mäklaryrket 

enbart är ett säljyrke menar mäklare som vi pratat med. Det finns många annonser om 

att firmor söker mäklare, annonser som legat ute under en längre tid. Vi får förklarat att 

de inte har hittat de mäklare som de söker. Detta beror på för lite säljerfarenhet hos 

studenterna. Vi tror att det skulle vara intressant att skriva något om detta. Till exempel 

”Är studenterna väl medvetna om att mäklaryrket är ett säljyrke?” eller ”Är den 

säljträning som ges på fastighetsmäklarprogrammet tillräcklig för att klara av jobbet 

som mäklare?” 

 

Detta är tre ämnen som vi anser att det finns utrymme att spinna vidare på, som kan bli 

intressanta ämnen att skriva om för nya studenter på fastighetsmäklarprogrammet.  
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Bilaga 1  
 

Enkät 
 

Vi är två tjejer som läser tredje året på fastighetsmäklarprogrammet och skriver just nu 

vårat examensarbete där vi vill undersöka vilka tankar mäklarstudenterna på Högskolan i 

Gävle har kring arbetsvillkor och förmåner inom fastighetsmäklaryrket. Vi vore 

väldigt tacksamma om du tog dig tid att svara på några frågor kring detta! Enkäten tar ca 

fem minuter att fylla i. 

 

1. Jag är  Kvinna     Man    
 

2. Ålder  Svar……………. 

 

3. Vilket år på fastighetsmäklarprogrammet läser du? 

 

År 1     År 2      År 3    
 

 

4. Hur väl kan du reglerna kring nedanstående faktorer? 
 

Mitt pensionssparande   Mycket väl         Mycket dåligt 

 

Min semesterersättning   Mycket väl         Mycket dåligt 

 

Min sjukpenning/sjuklön   Mycket väl               Mycket dåligt 

 

Min föräldrapenning   Mycket väl         Mycket dåligt 

 

 

5. Hur hög månadslön tror du att du kommer att ha när du arbetar som 

fastighetsmäklare? 

 

Svar…………………………………… 

 

6. Vad tror du genomsnittslönen är för en mäklare i: 

Gävle? Svar………………………………….. 

Uppsala? Svar……………………………….. 

Stockholm? Svar…………………………….. 

Kiruna? Svar………………………………… 

 

 

7. Vilken löneform tror du att du kommer att ha när du arbetar som mäklare? 

  Fast lön 
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  Fast + Rörlig 

  Rörlig lön 

 

 

8. Vilken löneform vill du ha? 

  Fast lön 

  Fast + Rörlig 

  Rörlig lön 

 

 

9. Vilken löneform tror du är vanligast bland mäklarfirmorna på marknaden? 

  Fast lön 

  Fast + Rörlig 

  Rörlig lön 

 

 

10. Kommer det ha betydelse för dig vilken löneform som tillämpas när du väljer 

firma du ska söka jobb på? 

  Ja 

  Nej 

  Vet inte 

 

11. Vilken löneform tror du tillämpas hos ovanstående firmor? (Stockholmskontoren) 

Svenskfastighetsförmedling   Fast lön   Fast + Rörlig        Rörlig lön 

Husman hagberg    Fast lön   Fast + Rörlig        Rörlig lön 

Fastighetsbyrån    Fast lön   Fast + Rörlig        Rörlig lön 

Erik Olsson     Fast lön   Fast + Rörlig        Rörlig lön 

Mäklarhuset     Fast lön   Fast + Rörlig        Rörlig lön 

Skandiamäklarna    Fast lön   Fast + Rörlig        Rörlig lön 

Länshem     Fast lön   Fast + Rörlig        Rörlig lön 

 

12. Har man som mäklare rätt till semesterersättning? 

   Ja    Nej    Vet inte 

 

13. Får man betala sin egen sjukpenning som fastighetsmäklare? 

   Ja    Nej 

 

14. Om du blir föräldraledig, vem står för ditt uppehälle? 

Svar……………………………………. 

 

15. Vilket fackförbund tillhör du normalt som fastighetsmäklare? 

  Mäklare har inget eget fackförbund 

  SACO 

  JUSEK 
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16. Tänker du något på vilka arbetsförmåner företaget erbjuder när du väljer vilken 

firma du ska söka jobb hos? 

   Ja, jag tycker det är viktigt med bra förmåner 

   Nej, det är inte det viktigaste för mig 

   Vet inte, har inte tänkt på det 

 

17. Har man någon övertidsersättning som fastighetsmäklare? 

Svar………………………. 

 

18. Hur många procent av bruttolönen avsätter arbetsgivaren normalt i pension åt 

dig som fastighetsmäklare? 

Svar……………………… 

 

 

 

19. Tänker du använda egen bil eller tänker du använda firmabil när du arbetar som 

mäklare? 

   Egen bil    Firmans bil   Vet inte, har inte tänkt på det 

 

20. Vilka kostnader tror du mäklarfirman står för? (kryssa för i rutorna, du får 

lämna rutor tomma) 

   Mobilräkningen 

   Resorna i arbetet 

   Mobilen 

   Tillgång till stationär dator 

   Tillgång till bärbar dator 

   Motionsbidrag 

   Friskvårdtimmar 

   Utbildning 

   Tillgång till bil 
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Bilaga 2 
 

Hejsan! 

Vi är två tjejer som läser tredje året på fastighetsmäklarprogrammet och skriver just nu 

vårat examensarbete där vi tänker undersöka vad studenterna på Högskolan i Gävle vet om 

anställningsvillkor och förmåner inom fastighetsmäklaryrket. Vi håller på att samla 

material till vårt arbete och behöver veta hur det ser ut på de största mäklarföretagen när 

det gäller anställningsvillkor och förmåner. Vi har skrivit några frågor och undrar om du 

skulle kunna ha möjlighet att svara på dessa. Vi vore väldigt tacksamma för de svar vi kan 

få ihop!  

 

1. Vilken löneform har de anställda inom företaget och varför? (Fast, Rörlig eller 

Fast+Rörlig) 

 

Svar: 

 

2. Kan du beskriva lönesystemet inom företaget? Har ni någon garantilön, 

bonusar? Hur många procent får mäklarna av provisionen, är det 

förhandlingsbart? 

 

Svar: 

 

 

3. Den del av provisionen som inte går till mäklaren, vad går den till? (Vilka 

kostnader är vanliga på ett mäklarkontor?) 

 

Svar: 

 

 

4. Betalar arbetsgivarna på de olika kontoren ut någon semesterersättning eller 

är det något som de enskilda mäklarna får spara in själva?   

 

Svar: 

 

 

5. Betalar arbetsgivarna för någon pensionsförsäkring till de anställda inom 

företaget? 

Svar: 
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6. Betalar arbetsgivarna ut någon sjuklön till de anställda vid sjukdom?  Eller 

vänder sig mäklarna till försäkringskassan vid sjukdom? 

 

Svar: 

 

7. Vilka förmåner kan ni erbjuda era anställda mäklare?  

 

Svar: 

 

 

 

8. Hur fungerar det som mäklare med föräldrarledighet? Måste man ha varit 

registrerad som mäklare i två år för att ha rätt till ledighet? Avregistrerar 

man sig som mäklare när man blir föräldrarledig om man planerar att vara 

ledig under ett år? 

 

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 


