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ABSTRACT 

 

Titel: Inte en dag som fastighetsmäklare- En studie om varför nyutbildade 

fastighetsmäklare väljer bort sitt tänkta yrke 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Linnea Engblom och Ida Halvarsson 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2011– 06 

 

Syfte: Varför väljer många före detta mäklarstudenter att inte arbeta som 

fastighetsmäklare? Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera 

studenternas beslut att inte prova på det yrke de faktiskt utbildat sig till. Vår strävan är 

att se tidigare gjorda undersökningar ur ett nytt och bredare perspektiv samt vara öppna 

för studenternas berättelser om livssituation, påverkan och beslutsfattande. Vi vill 

dessutom se om det finns några gemensamma personlighetsdrag mellan 

intervjupersonerna.  

Metod: Antagningslistor insamlades från Högskolan i Gävle och bearbetades 

kvantitativt. Totalt genomfördes 13 stycken telefonintervjuer enligt en kvalitativ modell. 

Intervjuerna sammanställdes sedan som diagram och med beskrivande text. Empirin 

tolkades och analyserades sedan mot vår teoretiska referensram.  

Resultat & slutsats: Vad som har stor påverkan på studenters val att inte arbeta som 

mäklare är den provisionsbaserade lönen, de många arbetstimmarna och den tunga 

arbetsbördan. Familjesituationen är ingen avgörande faktor för studenters avstående 

från yrket. Utöver detta har vi upptäckt att många studenter under sin studietid funnit de 

ekonomiska kurserna mycket intressanta och har därför beslutat om en karriär inom 

ekonomiområdet. Många fortsätter sin mäklarutbildning trots sin osäkerhet. 



 

 

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara mycket intressant att se på egenskaper 

hos dem som valt att arbeta som fastighetsmäklare för att jämföra resultatet med dem 

som valt bort yrket. Kan det vara så att de skiljer sig i personligheter och att detta kan 

hänföras till valet av yrke? Man skulle även kunna se frågan ur ett genusperspektiv. 

Uppsatsens bidrag: Vi har funnit att många av mäklarstudenterna har ett intresse för 

ekonomi. Det ger oss anledningen till att föreslå ett tredje frivilligt år på 

fastighetsmäklarprogrammet med inriktning på ekonomi. Utöver detta kan det vara en 

god idé att ändra programupplägget på de två obligatoriska åren, så att de mer 

mäklarinriktade kurserna kommer tidigare i utbildningen. 

 

Nyckelord: Fastighetsmäklare, fastighetsmäklarutbildning, livsstil, personlighet, 

påverkan och beslutsfattande.   

  



 

 

 

 

ABSTRACT  

  

Title: Not a single day as a real estate agent – a study in why newly educated real estate 

agents not choose to work with their intended profession 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Linnea Engblom och Ida Halvarsson 

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2011- 06 

 

Aim: Why do so many former real estate students choose not to work as a broker? The 

purpose of this paper is to describe and analyze students' decision not to try the 

profession they are actually trained for. Our aim is to look at previous studies from a 

new and broader perspective and be open to students' stories of life, influences and 

decision making. We also want to see if there are any common traits among those 

interviewed. 

Method: We collected admission lists at the University of Gävle and processed those 

by a quantitative method. In total we preformed 13 telephone interviews through 

qualitative methods. The interviews were recorded in graphs and described in text. The 

empiric data was analyzed and compared to our theoretical framework. 

Result & Conclusions: Our paper showed similar results as earlier studies in the same 

field. The biggest concern for real estate students was the commission salary, the 

working hours and the heavy workload. The family situation is not the key determinant. 

Beside this we found that a lot of student found an interest in economics during their 

time at the university.  A large number of students continue their studies despite 

hesitating. 
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Suggestions for future research: It would be very interesting to look at the qualities of 

those who have chosen to work as a real estate agent in order to compare these results 

with those who have chosen not to pursue that career. Could the choice of this 

profession be traced to different personalities? You could also see the issue from a 

gender perspective. 

Contribution of the thesis: We found that many students have an interest in economics 

and many of these will not work as brokers. For that reason we suggest a third year that 

would be voluntary and directed towards economics. In addition to this, it might be a 

good idea to change the curriculum for the two mandatory years, so that the more 

brokerage-oriented courses will be at an earlier stage of the program. 

 

Key words: Real estate agent, real estate education, lifestyle, personality, influence and 

decision making.  
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1. INLEDNING 

 

Redan första dagen på fastighetsmäklarprogrammet fick vi höra av Mats Lövgren, lärare i 

fastighetsförmedling, att ca 40 % av oss mäklarstudenter aldrig skulle komma att arbeta en dag som 

fastighetsmäklare. Nu vet vi att ovan nämnda procentsats grundar sig på en undersökning som 

Claudia Wörmann (2006) gjort gällande elever som studerat på högskolan i Malmö och Umeå. Den 

korrekta siffran enligt rapporten är att 47 % av dem som tog examen våren 2006 i Malmö inte hade 

en registrering i november samma år. Tanken har därför vuxit fram hos oss att det skulle vara 

intressant att försöka ta reda på bakgrunden till det höga antalet och vad som påverkat studenternas 

beslut. Vår ambition är inte att få fram en exakt siffra på hur många som aldrig registrerar sig utan 

istället fokusera på varför så många saknar en registrering. 

För att få en fullständig registrering som fastighetsmäklare krävs både teori och praktik. Först och 

främst erfordras det att man studerat på högskola eller universitet som har tillstånd att examinera 

studenter. Utbildningen ska innehålla minst 120 högskolepoäng (hp) fördelat inom ekonomi, juridik 

och byggnadsteknik. Förutom kravet på utbildning krävs det också att man genomfört 10 veckors 

handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare. (Utbildningskrav enligt 

Fastighetsmäklarnämnden) Utöver dessa krav från Fastighetsmäklarnämnden finns även 

bestämmelser i fastighetsmäklarlagens 6:e paragraf för att en fullständig registrering ska kunna ske. 

Personen ifråga får inte vara under 18 år, vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller ha en 

förvaltare enligt 11:7 föräldrabalken. Mäklaren ska även ha en täckande försäkring för 

skadeståndsanspråk, vara allmänt lämpad för yrket samt ha för avsikt att fortsätta att arbeta inom 

yrket. (Fastighetsmäklarlagen) 

Mäklaryrket kan ses som ett speciellt arbete då både arbetstid och lön kan variera kraftigt mellan 

säsong och verksamhetsort. Mäklaren ska agera som en länk mellan köpare och säljare och har en 

så kallad mellanmansposition. Yrket är förknippat med stor frihet men med detta följer också 

mycket ansvar. 

År 2008 skrev Simonsson & Tallbom en uppsats angående mäklarstudenter som valt bort 

fastighetsmäklarkarriären på grund av en negativ bild av yrket. Deras slutsats var att de tillfrågade 
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personernas främsta anledning till att välja bort mäklaryrket var den stora arbetsbördan och de långa 

arbetspassen. Den näst största orsaken var lönestrukturen och den storlek lönen uppgick till i 

förhållande till den tidigare nämnda arbetsbördan. Utöver dessa skäl framfördes felaktiga 

förväntningar och inställningar till yrket, hård konkurrens samt svårigheter att kombinera arbetet 

med familjelivet. I vissa fall angavs även brist på sysselsättning på orten. 

Undersökningen presenterar många av de brister som elever uppfattar inom mäklaryrket, vi känner 

igen oss och har hört flera diskutera dessa skäl. Författarna har fokuserat på att det är mäklaryrket i 

sig som gjort att så stor del av studenterna står utan en registrering medan vi vill få fram att det även 

kan bero på många andra orsaker, det vill säga ett bredare perspektiv. Att inte ha en registrering två 

år efter avslutad utbildning tror vi inte betyder att alla dessa personer avstått helt från yrket utan det 

kan även vara yttre omständigheter som påverkat dem. Vi är alla människor med olika behov av 

spänning och trygghet i tillvaron, många gånger kan detta förknippas med den livssituation vi för 

tillfället befinner oss i. Vissa kanske är inställda på att arbeta som mäklare i framtiden och då bör 

man ta hänsyn till detta i den statistik som presenteras. Vad än studenterna valt att göra istället för 

att arbeta som fastighetsmäklare är det ett beslut som lett dem till var de är idag och vi vill därför 

försöka uppmärksamma deras beslutsprocesser. 

Vi tror att det är vanligt att man under studietiden finner ett yrke man brinner mer för, man kanske 

upptäcker mer av sin personlighet och märker vad det är man faktiskt vill göra men att man känner 

att fastighetsmäklarprogrammet ändå är en bra inkörsport till andra yrken och därför avslutar sina 

studier. 

Vi kommer under arbetets gång att använda orden fastighetsmäklare och mäklare parallellt för att få 

ett mer varierat språk. Samma sak gäller studenter och elever då vi syftar till 

fastighetsmäklarstudenter och med utbildning menas fastighetsmäklarutbildning. Med yrket menas 

fastighetsmäklaryrket om inget annat sägs. Fastighetsmäklarnämnden kallas ibland endast för 

nämnden eller FMN. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

Fastighetsmäklarprogrammen är ett mycket populärt val för studenter, utbildningsplatserna är 

många men räcker inte på långa vägar till för alla sökande. Trots denna popularitet är det många 

som ändå inte arbetar en enda dag som mäklare.  

Huvudfrågan vi har lyder som följande: 

 Varför väljer många före detta mäklarstudenter att inte arbeta som fastighetsmäklare? 

Underfrågorna är: 

 Vad gör dessa personer idag istället för att arbeta som mäklare? 

 Har dessa personer några gemensamma nämnare? 

 

1.2 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera studenternas beslut att inte prova på 

det yrke de faktiskt utbildat sig till. Vår strävan är att se tidigare gjorda undersökningar ur ett nytt 

och bredare perspektiv samt vara öppna för studenternas berättelser om livssituation, påverkan och 

beslutsfattande. Vi vill se om det finns några gemensamma personlighetsdrag mellan 

intervjupersonerna. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Vi har valt att intervjua de studenter som påbörjade fastighetsmäklarutbildningen på Högskolan i 

Gävle höstterminen 2006 och 2007. Valet grundas på att mäklarutbildningen förändrades från och 

med 1 februari 2006 vilket gör att alla som påbörjat utbildningen efter detta har samma 

förutsättningar som vi själva har. Förändringen innebar att kurserna anpassades efter 

Fastighetsmäklarnämndens nya utbildningskrav. Med hänsyn till de årtal dessa studenter avslutat 

sina studier, det vill säga mellan åren 2008 och 2010 beroende på om de läst två eller tre år, anser vi 
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dem fortfarande vara nya på arbetsmarknaden. De kan fortfarande ha planer på att ge sig in i 

mäklarbranschen.  

Högskolan i Gävle är högt ansedd då det kommer till att utbilda mäklare och vi studerar själva här 

vilket lett till att vi valde just detta lärosäte som underlag för vår undersökning. Vi har valt att inte 

gå vidare med dem som har en registrering hos fastighetsmäklarnämnden, de som provat på att 

arbeta som fastighetsmäklare samt de som inte slutfört sin utbildning då de inte är relevanta för vår 

studie. 
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2. METOD 

2.1 VAL AV METOD 

Vi har valt att arbeta enligt den kvalitativa metoden, även om vissa kvantitativa inslag har 

förekommit. Enligt Starrin & Svensson (1994) svarar den kvalitativa analysen på frågeställningar 

som handlar om vad någonting innebär och vad som kännetecknar denna händelse. Målsättningen 

är att finna och bestämma okända eller otillfredsställande kända resultat avseende bl.a. processer. 

De hävdar liksom Thurén (2007) att varje del och varje detalj har stor påverkan på 

forskningsresultatet. Helheten är större än summan av delarna. Den kvalitativa forskningen söker en 

förståelse och innehåller känslor och ord, jämfört med den kvantitativa metoden som förklarar och 

ger stort utrymme för siffror och statistik. (Starrin & Svensson, 1994) 

 

2.2 INFORMATION OM VALD TEORI 

Vår teori är för enkelhetens skull uppdelad i tre delar. I den första delen har vi tagit fram fakta om 

vad som krävs för att bli registrerad fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarnämnden och vad 

yrket i sig innebär. Kurslitteratur som används i kursen fastighetsförmedling B kändes relevant för 

att beskriva de olika arbetsmomenten. När det kom till lönesättning och arbetstider kände vi att 

böckerna inte räckte till utan vi valde att grunda våra fakta på tidigare forskningar inom 

fastighetsförmedling. Syftet med att redovisa fastighetsmäklarens roll och arbetsvillkor är att ge 

våra läsare en inblick i vad det är som våra intervjupersoner valt bort. 

För att sedan få en uppfattning om hur olika människor är sökte vi böcker och vetenskapliga artiklar 

som innehöll ämnen som livsstil, livsform, livscykel och personlighet. Tanken med denna del var 

att få fram en bild av hur människor formas efter både yttre och inre förutsättningar. Var i livet 

befinner sig de personer som väljer bort mäklaryrket och vad har de för egenskaper? 

Slutligen tog vi fram material angående påverkan och beslutsteori. Fokus ligger på de delar som 

berör och kan förknippas med valet av yrke och hur människan ibland påverkas omedvetet av sin 

omgivning. De vetenskapliga artiklarna har hämtats från databasen Emerald. 
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2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Genom Tommy Gerdemark som är programansvarig för fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan 

i Gävle har vi fått tillgång till antagningslistor på de studenter som påbörjade utbildningen hösten 

2006 samt 2007. Listorna levererades i två Excel-dokument där namn, personnummer och 

antagningsår framgick. Att vi valt just dessa årtal beror på att fastighetsmäklarutbildningen 

förändrades för att möta de nya utbildningskrav som nämnden ställt från och med 2006. De 

studenter som påbörjade utbildningen under dessa två år bör ha slutfört sin utbildning eftersom 

denna är två alternativt tre år lång. 

Utifrån antagningslistorna uteslöts de personer som i dagsläget finns registrerade som aktiva 

mäklare hos fastighetsmäklarnämnden. Av den information som finns på nämndens hemsida kan 

utläsas att endast 87 % av de registrerade mäklarna väljer att synas på deras sida. Så utöver detta 

sökte vi även på de kvarvarande namnen på sökmotorn Google för att se om fler arbetade som 

mäklare. Hur vi kunde avgöra detta skedde genom en sökning på ordet fastighetsmäklare i 

kombination med en viss students namn. Många gånger ledde detta till att vi slussades vidare till ett 

mäklarföretag med en anställd vars namn matchade vår sökning, vilket ledde till att ytterligare ett 

tiotal personer kunde strykas. Det fanns vissa namn som födde osäkerhet över om vi verkligen 

funnit rätt person, på grund av vanligt förekommande namn. Vi kontaktade dessa via mail eller sms 

och fick på så sätt svar på om de hade gått utbildningen i Gävle under vår utvalda period. Eftersom 

vi gått tillväga på detta sätt kan nedanstående siffror skilja sig något mot verkligheten, dock bör det 

i så fall vara marginellt. 

Efter dessa genomsökningar hade vi från år 2006 kvar 63 namn (49 kvinnor och 14 män) av totalt 

134 personer som i nuläget (april 2011) saknar en registrering hos FMN. År 2007 var 64 (42 

kvinnor och 22 män) utav totalt 123 studenter kvar efter samma undersökning. Namnen som 

saknade registrering flyttades från de ursprungliga Excel-arken till nya flikar för enkelhetens skull. 

Sedan valdes 25 personer slumpmässigt ut från respektive år genom lottdragning, deras 

telefonnummer letades fram via Eniro och Hitta. De vi inte kunde finna sökte vi genom en förfrågan 

hos Skatteverkets folkbokföring.  Adresserna till personerna skickades till oss via fax och vi kunde 

söka fram de saknade telefonnumren via Eniro. Vi fick åtkomst till telefonnummer till 45 av de 50 

utvalda personerna. På våra nya Excel-listor hade vi från båda åren totalt 35 kvinnliga namn och 10 
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manliga. Av de 5 personerna vi inte lyckats få fram telefonnummer till var 3 kvinnor och 2 män.  

Vårt resultat hade kunnat bli annorlunda om vi nått en jämnare könsfördelning. I nuläget är 

kvinnorna överrepresenterade.  

Tanken med att 50 personer valdes ut var att vi skulle ha många alternativ att ringa till då vi utgick 

från att alla inte kommer att svara i telefonen samt att inte alla skulle komma att passa in enligt vår 

avgränsning. Vi skapade ett frågeformulär med 12 frågor för att få svar på vår problemformulering 

samt två kontrollfrågor för att se att de läst färdigt mäklarutbildningen samt att de aldrig arbetat som 

mäklare. Våra första två frågor handlade om hur personerna uppfattade sin livssituation och 

personlighet. Med detta ville få fram om det fanns några utmärkande personlighetsdrag och se om 

livssituationen varit en avgörande faktor för att inte välja mäklaryrket. Fråga tre till fem syftade till 

att besvara vår underfråga till problemformuleringen kring vad de forna studenterna gör idag, hur de 

hamnade där samt om de har någon användning av mäklarutbildningen i sitt nya yrke. Sjätte frågan 

försökte fånga elevernas intresse inför en eventuell mäklarkarriär i framtiden. Till denna fråga 

ställdes olika följdfrågor beroende på deras svar. Vad vi sökte var för- och nackdelar med 

mäklaryrket, samt om det var något särskilt med yrket som fick dem att välja bort det. Slutligen 

försökte vi kartlägga hur de påverkats till att ta sitt beslut samt hur beslutet växt fram. 

Varför telefonintervjuer valdes beror på att vi trodde oss få en bättre svarsfrekvens jämfört med en 

enkätundersökning. Det kändes dessutom som en större möjlighet att få fram de före detta 

studenternas telefonnummer än mailadresser. Medan en av oss genomförde intervjun med 

högtalarfunktion på telefonen, antecknade den andre svaren på en färdigtryckt intervjumall. De 

första intervjuerna spelades in, men vi slutade efter ett par stycken då det inte  gav oss någon fördel. 

Detta eftersom vi inte hade den bästa tekniken och att vi direkt efter en genomförd intervju 

diskuterade personens svar och tillsammans gjorde en skriftlig sammanställning. Under tre 

vardagskvällar kom vi i kontakt med 10 personer som matchade vår avgränsning. Det visade sig 

under dessa kvällar att det var svårare än förmodat att få tag i ”rätt” personer. Så efter tredje kvällen 

satte vi oss ner och gjorde en enklare sammanställning samt en preliminär analys av de svar som 

samlats in. Tydliga indikationer visade åt vilket håll vår slutsats var på väg. Efter detta ville vi dock 

kontrollera att våra funderingar stämde, så under en söndagseftermiddag genomfördes 

kompletterande intervjuer, de visade sig bli tre till antalet. Vi hade då ringt 65 samtal, talat med 35 

personer och genomfört 13 intervjuer och kände att det inte kom in några nya och revolutionerande 
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svar, vi hade nått en så kallad teoretisk mättnad. Med teoretisk mättnad menas att man inte får några 

fler klargöranden utan endast svar som är snarlika de man redan fått (Gillham, 2008). Förklaringen 

till att det blev 65 samtal är att vi ringde till alla som inte svarade minst två gånger.  

En intervju skedde på skolan efter det att vi kommit i kontakt med denna person via mail och 

upptäckt att denne fortfarande studerade på Högskolan i Gävle.  

 

2.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUSVAR 

Vi började med att kvantitativt redovisa hur många av de vi kommit i kontakt med som passade in i 

vår undersökning, samt varför de övriga valts bort utifrån vår avgränsning. Även familjesituation 

och intervjupersonernas karaktärsdrag redovisas genom samma metod. När det kommer till att 

redovisa karaktärsdragen har vi först valt att kategorisera de olika egenskaperna som nämndes 

under intervjun till de fyra beteendeprofilerna. Dessa publicerades sedan i två diagram för att visa 

vad var och en av de svarande uppgett för karaktär, men även för att ge en sammanvägd bild. I 

analysen har vi sedan gått vidare med karaktärsdragen och har försökt koppla dessa till yrkesval. 

Egenskaperna har även summerats var för sig. Gällande egenskaper och beteendeprofiler har en 

kvalitativ tolkning gjorts utöver diagrammet. 

När det gäller frågan om studenterna tror att de kommer att arbeta som mäklare någon gång i 

framtiden framställdes svaren genom att visas i ett cirkeldiagram. Sedan redovisas svaren på 

följdfrågan i text till varför de svarat på det vis de gjort. Svaren delades upp på så sätt att vi i första 

stycket framfört vad de studenter som uppgett att de eventuellt kommer att arbeta som mäklare i 

framtiden sagt, samt i andra stycket vad de som svarat nej vidare påstått. Vi använde oss av något 

som kallas för meningskoncentration vilket betyder att man sammanfattar intervjupersonernas svar 

till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Man försöker fånga upp det viktiga som 

sagts. 

Vi önskade ta reda på om studenterna gjort någon praktik och om denna i så fall påverkat dem till 

att välja bort mäklaryrket. Svaren redovisas i text i empirin och analyseras senare kvalitativt. För att 

gå djupare in på vad som påverkat intervjupersonerna ställdes sedan frågan om när i tiden de 

började känna en osäkerhet och om de upplevde att många andra kände som dem. För att få en 
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tydlig bild kring varför de ändå fortsatte sin utbildning trots osäkerhet redovisades dessa svar 

uppdelade efter de anledningar som uppgetts. Senare beskrivs hur de slutgiltiga besluten tagits 

vilket inte alltid framgick så tydligt i intervjuerna, varför vi gjort en del egna tolkningar utifrån hela 

intervjun. Allra sist har vi fått svar på hur nöjda personerna är med sin nuvarande situation och detta 

har vi senare analyserat utifrån om de hamnat där genom ett aktivt val eller via omständigheter. 

 

2.5 KRITISK GRANSKNING AV METODEN 

Med hög reliabilitet menas att arbetet har hög tillförlitlighet och att resultatet bygger på uppgifter 

från ett representativt urval. Om andra forskare skulle utföra samma undersökning med identisk 

metod skulle deras slutsats bli densamma vid hög reliabilitet. (Thurén, 2007) 

Vi anser att vår undersökning uppfyller god reliabilitet då vi genomfört flera intervjuer till dess att 

teoretisk mättnad uppnåtts. Intervjupersonerna är slumpvis utvalda vilket står för ett representativt 

urval. Dock visade det sig att tolv av de tretton intervjuade är kvinnor och detta kan ha en påverkan 

för vår slutsats. En annan könsfördelning skulle kunna leda till en viss skillnad i resultatet.  

Exempelvis kan nämnas att vi endast fick tag i en manlig student som passade in enligt vår 

avgränsning, trots att vi hade 12 stycken på våra listor från början. Eftersom analysen av våra 

kvalitativa telefonintervjuer många gånger bygger på egna tolkningar vill vi påpeka att reliabiliteten 

är kopplad till oss som författare.  

Med validitet menas att undersökningen är fri från sådant som inte är tänkt att undersökas. Fokus 

ligger alltså på kärnfrågan. Uppfattningen av validiteten i ett arbete kan skilja sig åt från person till 

person. (Thurén, 2007) 

Vår validitet kan ifrågasättas då vi ställt flera frågor för att kunna se huvudfrågan från flera 

perspektiv. Dock anser vi att detta gett oss en bättre bild av vad som påverkat studenterna i deras 

val att inte arbeta som fastighetsmäklare. Exempelvis ställde vi frågan om de gjort någon praktik 

vilket kan ses irrelevant om man inte ser till helheten, vår tanke bakom frågan var att se om beslutet 

grundades på egna erfarenheter eller andra omständigheter. Vi anser dock själva att validiteten är 

god och att dessa kringfrågor tjänar ett syfte och har hjälpt oss till ett bättre resultat. 
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3. TEORI 

I denna del kommer först tidigare forskningar inom området att presenteras och en bild av 

fastighetsmäklaryrket ges. Sedan redogörs olika teorier som berör livsstil, personligheter och 

karaktärsdrag för att en förståelse för människors olikheter ska tydliggöras. Avslutningsvis ges 

utrymme för faktorer gällande påverkan och beslutsfattande.  

3.1 TIDIGARE GJORDA FORSKNINGAR 

Det finns framför allt två uppsatser som ligger nära vårt område. Båda är gjorda utav före detta 

studenter på Högskolan i Gävle. Nedan kommer en kort sammanfattning utav deras arbeten. 

Fastighetsmäklare – Från en livsstil till ett ”riktigt” yrke… 

Simonsson & Tallbom (2008) har försökt att finna orsaken till varför ett så stort antal 

fastighetsmäklarstudenter väljer att aldrig registrera sig som mäklare. Författarna har talat med både 

verksamma inom branschen, ett stort antal studenter samt programansvarige på Högskolan i Gävle. 

Branschrepresentanter förespråkade att eleverna skulle göra praktik, om än en kortare period, så 

tidigt som möjligt i deras studier för att bilda sig en uppfattning om yrket. Slutsatsen utifrån 

intervjuer med före detta studenter var att den främsta anledningen till varför dessa valt att inte 

arbeta som mäklare var den stora arbetsbördan och de långa arbetstiderna det gav. Det näst största 

skälet var lönestrukturen och den storlek lönen uppgick till i förhållande till arbetsbördan. Efter 

dessa orsaker nämndes felaktiga förväntningar och inställningar till yrket, tufft yrke med hård 

konkurrens samt familjesituationen och brist på arbeten på orten.  (Simonsson & Tallbom, 2008) 

Varför väljer fastighetsmäklare att byta yrke? – En studie om frivilliga avregistreringars 

omfattning och orsaker 

Lundman & Olsson (2010) har intervjuat före detta fastighetsmäklare, som endast varit verksamma 

inom yrket i ett fåtal år. Deras syfte med uppsatsen var att finna orsakerna till mäklarnas 

avståndstagande från yrket, samt att förhindra ytterligare avhopp. Författarna kom fram till att under 

perioden 2006 – 2009 var det 14,7 % av dem som registrerat sig som även avregistrerade sig under 

samma period. De största faktorerna till mäklarnas avregistrering var ekonomi, arbetstid och 

personligt. Med personliga orsaker menas att de inte trivdes med yrket och att de avregistrerade 
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mäklarna saknade en säljande personlighet. Inom orsaken ekonomi handlar det främst om att de 

tyckte att en provisionsbaserad lön kändes otryggt och att vissa fick låg lön på grund av få inkomna 

objekt. När det kommer till arbetstider upplevdes dessa som obekväma och oregelbundna, samt att 

det inkräktade på fritiden och familjelivet. Författarna fann att möjligheten till en annan löneform 

och andra kontorstider skulle kunna få mäklarna att fortsätta inom yrket. (Lundman & Olsson, 

2010) 

 

3.2 FASTIGHETSMÄKLARYRKET 

För att våra läsare ska få en tydligare bild om vad fastighetsmäklaryrket innebär och hur 

mäklarens arbetsdagar ser ut har vi valt att skriva en kortare presentation om detta. Vi vill ge våra 

läsare klarhet i vad det är våra intervjupersoner valt att avstå ifrån både vad det gäller 

arbetsuppgifter, lön och arbetstider. 

En fastighetsmäklare säljer en tjänst som innebär att han förmedlar en fastighet eller bostadsrätt. 

Mäklaren har en position som mellanman vilket innebär att han ska vara opartisk och tillvarata både 

köparens och säljarens intressen trots att det oftast är säljaren som anlitar honom. Han ska dock 

verka för att få ut högsta tänkbara pris vid försäljningen samt få så bra villkor som möjligt för 

säljaren. Fastighetsmäklarnämnden som är en tillsynsmyndighet ger ut praxis över vad som är god 

fastighetsmäklarsed och detta måste mäklarna följa. Annars finns disciplinära påföljder som kan 

innebära varning eller i värsta avregistrering vilket är lika med ett yrkesförbud eftersom man måste 

vara registrerad för att få förmedla fastigheter. (Mäklarsamfundet, 2006) 

Med att följa god fastighetsmäklarsed menas även att man följer de andra lagstiftningar man 

kommer i kontakt med i sitt arbete, exempelvis ska marknadsföringslagen och lagen om 

penningtvätt och finansiering av terrorism efterföljas. Fastighetsmäklarlagen i sin tur styr vad som 

krävs för att bli registrerad som fastighetsmäklare, vilka objekt lagen gäller för, hur mäklaren ska 

utföra sitt uppdrag, hur ersättning ska utgå samt reglerar frågan rörande skadestånd. Syftet med 

lagen är att samhället ska kunna ställa höga krav och mötas av god standard av den svenska 

mäklarkåren. (Grauers m.fl. 2010) 
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3.2.1 FÖRMEDLINGSPROCESSEN 

En bostadsaffär innehåller flera moment och en fastighetsmäklare följer med ända från start till mål. 

Man brukar dela in processen i fem olika steg. Det första kallas för intaget och då kommer mäklaren 

hem till säljaren för att göra en bedömning av marknadsvärdet och sälja in sig själv som person. Det 

andra steget är visningen, inför denna så ska mäklaren marknadsföra objektet för att få dit så många 

spekulanter som möjligt samt ta fram en objektsbeskrivning. Spekulanterna får under visningen 

själva uppleva bostaden och mäklaren ska kunna svara på de frågor som uppkommer. Under 

visningen säljer mäklaren inte bara bostaden utan även sig själv, här finns chans att få nya kunder. 

En budgivning uppkommer när flera spekulanter är intresserade av objektet och lägger bud som 

överstiger varandras, detta är steg tre. Normalt sett så är det spekulanten med det högsta budet som 

får möjligheten att köpa bostaden. När en köpare och säljare har kommit överens upprättar 

mäklaren ett köpekontrakt och håller sedan i själva kontraktsskrivningen. Det sista momentet är 

tillträdet där köpebrev skrivs under, nycklar överlämnas och affären avslutas. (Mäklarsamfundet, 

2006) 

 

3.2.2 PROVISION OCH LÖNESÄTTNING 

Enligt 21§ i fastighetsmäklarlagen ska om inget annat avtalats ersättning utgå i form av provision, 

dvs. en viss procentsats av köpeskillingen. Det finns ett flertal krav som mäklaren måste uppfylla 

innan han har rätt till ersättning från sin uppdragsgivare. Först och främst måste det finnas ett 

förmedlingsuppdrag, det ska vara mäklaren som anvisat köparen, ett giltigt köpekontrakt ska ha 

undertecknats och det ska finnas ett orsakssammanhang, dvs. mäklaren ska ha varit en länk mellan 

köpare och säljare. (Mäklarsamfundet, 2006) 

Enligt Bengtsson & Larsson (2010) baseras fastighetsmäklarnas lön normalt sett på ren provision, 

denna provision är en del av det arvode som betalats av uppdragsgivarna. Lönesättningen kan dock 

se annorlunda ut, den kan vara individuell eller kollektivt baserad. Vidare kan man utläsa från 

Simonssons & Tallboms uppsats (2008) att den individuella provisionen i sin tur kan skilja sig åt. 

Man kan antingen ha en garantilön med provision, fast lön eller fast lön med bonus. I samma 

undersökning har man gjort en sammanställning över hur attraktiva de olika lönestrukturerna är från 
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både branschen och studenter. Tabell 1 visar medelvärdet på en skala från 1-10, där 1 är mycket 

oattraktivt och 10 är mycket attraktivt.  

Tabell 1: Löneformers attraktivitet (Simonsson & Tallbom, 2008) 

 Ren individuell 

provision 

Garantilön 

med provision 

Gemensam 

provisionspott 

Endast fast lön Fast lön med 

bonus 

Medelvärde för 

branschen 

6,8 7,8 4,8 3,2 7,0 

Medelvärde för 

studenterna 

5,0 7,1 5,8 4,3 6,8 

Enligt lönestatistik.se är medellönen för fastighetsmäklare i Sverige 35 594 kr, skillnader finns 

mellan män och kvinnor samt var i landet man är verksam. Vi har dock valt att inte fördjupa oss 

vidare i det. 

 

3.2.3 ARBETSTIDER 

En vanlig arbetsvecka i Sverige består av 40 timmar, detta är dock något som mäklaren inte jobbar 

utefter. Arbetstiderna är oregelbundna och antalet timmar per vecka kan variera kraftigt. Som 

Simonsson & Tallbom (2008) nämner kan det krävas uppemot 60 timmar per vecka för att hinna 

med allt som ska göras. Många kontraktsskrivningar och visningar sker på kvällar och helger. 

Utöver detta hävdar Saco (2011) att fastighetsmäklarna många gånger också behöver vara 

tillgängliga även när de kommit hem.  
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3.3 LIVSSTIL OCH PERSONLIGHET 

Under detta avsnitt kommer vi att beröra teorier kring livsstil, livscykel och livsform där bland 

annat demografiska och sociala faktorer presenteras. Till personligheter framställs information om 

generation Y samt vad som kännetecknar olika beteendeprofiler och karaktärer utifrån egenskaper 

och värderingar. Syftet är att introducera läsarna till underliggande faktorer som skulle kunna 

påverka ett yrkesval. 

3.3.1 LIVSSTIL 

Det var österrikaren Alfred Adler som myntade begreppet livsstil år 1929. Han menade att livsstil är 

ett beteendemönster som beror på våra personliga egenskaper, motiv och värderingar.  Idag används 

ordet i många olika sammanhang, söker man på Internet finner man ofta att hälsa är förknippat med 

livsstil. (Nationalencyklopedin) 

Enligt Werner (2003) finns tre grundläggande begrepp som analyserar våra preferenser i livet, de 

kallas livscykel, livsform och livsstil. Livscykeln beskriver människans liv kronologiskt och där är 

åldersgrupp den viktigaste kategorin. Vid olika åldrar förväntas olika händelser, exempelvis att man 

flyttar hemifrån, flyttar ihop, får barn och blir pensionär. Kategorin baseras på demografisk data och 

därför har även könet en viss påverkan. Situationerna som händer kan ses som generella och att de 

inte går att styra. 

Livsformen i sin tur bygger på egna uttalade uppfattningar och är ett abstrakt begrepp. Kapital och 

utbildning ses som grundläggande för detta begrepp, livets materiella ramar styrs av 

utbildningsnivå, arbetsförhållanden, inkomst och bostadsort. Vissa förutsättningar anses finnas med 

hänsyn till dessa punkter och det sociala ursprunget. 

Livsstilen är en produkt av livscykeln och livsformen och ska enligt Bourdieus (1979) kunna 

besvara frågorna om vilka individerna är, vad de gör och vilken smak de har. Detta är den mest 

individbaserade nivån vilket betyder att uppfostran, bakgrund och sociala grupper anses ha påverkat 

människan. Människan vill med sin livsstil uttrycka sin tillhörighet till en viss grupp och deras 

värderingar. (Werner, 2003) 
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Tabell 2: Livscykel, livsform och livsstil (Werner, 2003) 

Livscykel & livsform Livsstil 

Demografiska & sociala faktorer 

 Ung/gammal 

 Man/kvinna 

 Barnfamilj/barnlösa hushåll 

 Högutbildad/lågutbildad 

 Hög inkomst/låg inkomst 

 Stad/landsbygd eller mindre ort 

Attityder & värderingar 

 Spänning/trygghet 

 Maskulin/feminin 

 Familjeinriktad/individualist 

 Arbetet är ett livsinnehåll/arbetet är en 

försörjningskälla 

 Förverkliga en dröm/acceptera omständigheterna 

 Urban/naturnära 

En undersökning baserad på 10 000 svar från läkarstudenter i USA utförd av Griffen m.fl. (1990) 

visade på att valet att specialisera sig inom läkaryrket många gånger föll på en specialisering där 

studenterna själva kunde kontrollera sin livsstil. Studenterna var mindre villiga att satsa på yrken 

som kirurg på akutmottagningen och förlossningsläkare. Istället ville de arbeta inom ögon, näsa, 

hals eller som hudläkare. Anledningen till detta var att de ville kunna kontrollera sin tid och få ett 

begränsat ansvar över sina patienter. (Griffen m.fl, 1990) 

Även en senare forskning utförd av Newton m.fl. (2005) visar på att det blivit allt vanligare att 

amerikanska läkarstudenter väljer en specialisering inom ett område som passar deras livsstil. 

Livsstilen har fått en nyckelroll och väger allt tyngre för varje år. 

En undersökning gjordes år 2003 utav European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Condition. Denna undersökning visade att män önskade arbeta 36,5 timmar per vecka, 

medan kvinnorna endast vill arbeta 30 timmar. Denna låga siffra förklaras med att de anser sig 

behöva mer tid hemma för att ta ett större familjeansvar. Att vilja jobba färre timmar per vecka 

reducerar också antalet jobb att söka. (Mayrhofer, 2008) 

Kvinnors belåtenhet med sitt arbete beror mycket på familjemedlemmarnas känslor, fungerar det att 

kombinera sina sysslor för familj och hem ihop med sitt yrke upplever kvinnan att hon är mer nöjd 

med sitt yrkesval (King, 1995).  När en kvinna precis har fått barn är det extra viktigt att arbetet och 
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familjelivet går bra att kombinera (Holtzman & Glass, 1999). När arbetet ger för lite tid för familjen 

uppstår många gånger en konflikt (Stoner, 1990). (Mayrhofer, 2008) 

 

3.3.2 GENERATION Y 

Många av dem som söker till högskolor och universitet är födda på 1980-talet. Denna generation 

brukar kallas för generation Y och där ingår de som är födda mellan 1978 och 2003. 

Generation Y sägs av Allen (2004) ha hög moral, ha patriotiska tendenser, vara frihetskämpar, vara 

sociala samt värderar hemma- och familjelivet högt. Personerna vill även ha en intellektuell 

utmaning, ha möjligheten att lyckas och att göra skillnad. De vill samtidigt finna en arbetsgivare 

som ger dem möjlighet att utvecklas i sin professionella roll.  Motivationen för denna generation 

handlar mer om att ha ett socialt liv, vara en bra förälder samt leva ett lyckligt och balanserat liv än 

att tjäna mycket pengar. (Hurst & Good, 2009) 

Hurst & Good (2009) har skrivit en artikel om studenter och anställda inom detaljhandeln. De kom 

fram till att studenter som avslutat sin utbildning och fått erfarenheter från detaljhandeln är tre 

gånger säkrare på att de inte vill arbeta inom branschen än de som inte har någon erfarenhet alls 

från detaljindustrin. Flera har valt att använda sina kunskaper och sin examen inom andra 

affärsorienterade områden. Både Bureau of Labor Statistics och Employment Policy Foundation har 

tagit fram statistik som visar på att inom branscher där många yngre arbetar är det hög 

omsättningshastighet på personalen. (Hurst & Good, 2009) Intressant är att Swinyard (1981) och 

Swinyard (1991) har lyckats uppmärksamma uppkomsten av negativa tankar kring en karriär inom 

detaljhandeln under marknadsföringskurser. 

Samtidigt har författarna konstaterat att många av studenterna upplever omställningen mellan 

högskola och arbetsliv som svår. Detta beror många gånger på att studenternas föreställningar om 

yrket och verkligheten skiljer sig åt och att man många gånger har mycket höga förhoppningar på 

sitt nya jobb. (Hurst & Good, 2009) De förutfattade meningarna bygger på tidigare 

arbetslivserfarenheter och övriga erfarenheter. Förväntningar kan även bygga på karriärdrömmar 

och personliga egenskaper (Woods, 1993).  
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Martin (2005) hävdar att många ledare inom olika företag har blivit förvånade över att de anställda 

som kan klassificeras inom generation Y anser att en långtsiktig anställning varar ca ett år. 

Generation Y behöver ofta uppmuntras och ledas i rätt riktning, samtidigt som de ständigt behöver 

utmaningar för att prestera på topp. Dessa personer arbetar bra självständigt, men presterar ännu 

bättre i grupp.  För generationen ska allt gå snabbt, de vill prestera för stunden och se snabba 

resultat. 

 

3.3.3 PERSONLIGHETER OCH BETEENDEPROFILER 

Carl Jung (Hall, 1975) kallade personligheten för psyket. Det är ett ord som på latin betyder ande 

eller själ. Till psyket hör både det medvetna och omedvetna tänkandet, känslor och beteende. Psyket 

fungerar enligt Jung som en handledare och leder människan i passande riktning genom hans 

sociala och fysiska miljö. (Hall, 1975)  

Enligt Rupert Eales-White (2007) finns det fyra dimensioner som påverkar våra liv och relationer, 

dessa grundas på Carl Jungs teori om personligheten. Dimensionerna är att samla kraft och energi, 

samla och använda information, ta beslut och att utföra besluten. Dessa fyra är i sin tur uppdelade i 

två delar, antingen utför man dem på ett visst sätt eller på ett annat. Utifrån att utläsa hur man 

brukar bete sig i olika situationer kan man sedan se ett mönster på vilken personlighet man har. 

När det gäller att samla kraft och energi kan man antingen göra det genom att vara extrovert (E) 

eller introvert (I). Den extroverta personen fokuserar på yttre faktorer som människor och 

aktiviteter. Han tror på socialt samspel, konversationer och nätverkande. Kommunikationen sker 

genom att prata, han får idéer och lär sig nya saker genom att aktivt göra något och att diskutera. 

Den introverta personen koncentrerar sig istället på den inre världen där tankar, idéer och 

erfarenheter ligger i fokus. Denne vill ha lugn och tystnad för att begrunda saker och ting. 

Kommunikationen sker helst genom skrift och idéer växer fram genom att han reflekterar över dem 

i sin ensamhet. (Eales-White, 2007) 

Att samla och använda information delar Eales-White (2007) in i att vara praktisk (P) eller att se 

koncept (C). Den praktiske ser till fakta och vad som är verkligt och går att ta på. Sunt förnuft, 

traditioner och konventioner är grundvärden. Han undviker risker och ser därför till komfort och 
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säkerhet. Han lever i nuet, ger fakta och är konkret. Den som ser koncept fokuserar däremot på 

helheten och ser relationer och samband mellan olika fakta. Han tror på behovet av förändring och 

variation, han vågar ta risker och tänker gärna framåt. Som person är han både fantasifull och 

innovativ, överallt finns möjligheter. 

Att ta beslut delas in i att man är logisk (L) eller harmonisk (H). Den logiska personen jämför för- 

och nackdelar för att kunna utvärdera dessa och kunna ta ett förnuftigt beslut. Denne tror på logik, 

rättvisa, rationalitet, rimlighet och principer. För att förstå och kunna lösa problem ifrågasätter han 

fakta. Den harmoniske tar hänsyn till vad som är viktigt för sig själv samt andra som kommer att bli 

påverkade av beslutet eller på annat sätt är inblandade i beslutsprocessen. Personen tror på 

barmhärtighet, känslor, relationer, tolerans och medkänsla. Relationer ses som en stor mening med 

livet. Han lägger också stor vikt vid att försöka förutse vilken effekt beslutet kommer att ge, så 

många som möjligt önskas tillfredsställas. (Eales-White, 2007) 

Att till sist utföra beslutet genom att ta tankarna till verkligheten har delats in i strukturell (S) och 

flexibel (F). Den strukturerade personen tror på organisation och planering. Så mycket som möjligt i 

livet schemaläggs och beprövade metoder efterlevs. Ett beslut som är taget ska också följas. Att 

behöva ta beslut i sista minuten och vara stressad undviks. Den flexibla är å andra sidan spontan 

och förhåller sig öppen för ny information och fler valmöjligheter. Att behöva ta beslut i sista 

minuten är inga problem och inte heller att ta beslut som de kommer beroende på hur saker och ting 

utvecklas. Inga fasta planer finns utan personen håller öppet för förändringar. (Eales-White, 2007) 

 

3.3.4  KARAKTÄRER 

David Tivemark (2007) har utifrån Carl Jungs teorier valt att dela upp våra mest utmärkande 

egenskaper till fyra karaktärer. Flera kombinationer är dock möjliga utifrån de fyra dimensionerna 

som beskrivits ovan. De David valt ut kallar han för Analytiska Anton, Drivande Doris, Snälla Sara 

och Kreativa Kurre. Karaktärerna sägs vara enkla att urskilja genom studier av deras sätt bete sig, 

deras sätt att kommunicera och viljan att uttrycka sina åsikter. David menar att våra beteenden 

sannolikt påverkar vårt yrkesval, detta tack vare att vårt beteende kan ses som en reflektion på våra 

värderingar, vår motivation och hur vi tänker. Många av oss är en kombination av två olika 
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karaktärer. Att ha fler kombinationer än två anses ovanligt då beteendeprofilerna många gånger är 

varandras motsatser. 

Kurre 

Kurre är personen som ofta befinner sig i händelsernas centrum, han är t.ex. festens medelpunkt. 

Denna person drar sig inte för att berätta roliga historier, vill gärna synas i trendiga kläder och ha 

den allra senaste mobilen i handen. Personen använder gärna hela kroppen när han talar och det gör 

han gärna högt. Kurre vill vara impulsiv och träffa nya människor samt styrs många gånger av 

känslor vilket kan leda till att hans humör snabbt kan gå upp och ner.  Egenskaper som beskriver 

Kurre är inspirerande, entusiastisk, flexibel, kreativ, otålig och karismatisk. 

Anton 

Anton är både analytisk och logisk. Han är inte lika högljudd som Kurre, utan mer lugn i både tal 

och skrift. Personen är något reserverad när det kommer till att träffa nya människor. Anton är 

ordningsam och vill alltid uppträda korrekt. Han strävar efter att uppnå perfektionism. Många 

gånger arbetar karaktären med siffror och att tyda dessa, detta istället för att ha ett socialt krävande 

yrke. Egenskaper som beskriver Anton är formell, eftertänksam, ordentlig, noggrann, kontrollerad 

och reflekterande. 

Sara 

Sara är snäll och tänker mycket på andra och deras välbefinnande. Hon kommunicerar lugnt och 

stillsamt. Familj och vänner har stor betydelse för Sara och hon ställer gärna upp för dem när det 

behövs. Karaktären anser att relationer är viktigare än att uppnå häpnadsväckande resultat. Många 

gånger arbetar Sara inom den offentliga sektorn som antingen sjuksköterska eller lärare, men man 

kan även finna henne i serviceyrken. Egenskaper som beskriver Sara är uppmuntrande, generös, 

omtänksam, hänsynsfull, tålmodig och lojal. 

Doris 

Doris är en mycket drivande person som lever ett liv med högt tempo. Hon talar då det finns ett mål 

med diskussionen. Personen är mycket affärsmässig och kan fatta snabba beslut som hon vill ska 

leda till goda resultat och höga vinster. Hon klär sig gärna på ett sätt som signalerar kraft. 

Egenskaper som beskriver Doris är beslutsam, självsäker, banbrytande, övertygande, målmedveten 

och tävlingsinriktad. (Tivemark, 2007) 
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3.4 BESLUTSFATTANDE 

Att gå en utbildning som är inriktad till att bli fastighetsmäklare men ändå ta beslutet att inte 

arbeta som det kräver ett visst mod. Vi har tittat på hur man tar de bästa besluten, vad är det man 

ska tänka på och vad är det som påverkar vilket beslut man tar? Avsnittet är till för att kunna 

analysera de före detta studenternas beslutsprocesser. 

3.4.1 PÅVERKAN 

Vi människor har lätt för att påverkas och vad som påverkar oss kan vara såväl individer som 

händelser. Ibland är vi medvetna om när detta sker men emellanåt sker det omedvetet. Under 

studietiden hamnar studenter i nya situationer och får nya erfarenheter vilket kan påverka dem i 

olika riktningar. 

Det finns många sätt som kan användas för att lyckas påverka dig. Ett utav dessa sätt är 

kontrastprincipen.  Kontrastprincipen får oss att sätta saker och ting i relation till varandra. Det kan 

vara att ett hus verkar mycket finare om du sett ett mindre trevligt innan. Att arbeta 50 timmar 

istället för 60 kan kännas som en seger. (Cialdini, 2005) 

När vi känner oss osäkra har vi en tendens att ty oss till andra och ta efter deras beteende när vi inte 

vet hur vi ska agera i en viss situation. Det kan till exempel vara om vi sitter på en restaurang och 

ska äta kyckling, ska kniv och gaffel användas eller är det tillåtet att äta med händerna? Vi 

människor har förmågan att anpassa oss efter vad de andra i gruppen gör och vilka åsikter de delar.  

Gruppen blir ett bevis för det sociala samspelet och ger oss redskap för hur vi ska agera. Ju fler som 

agerar på ett visst sätt, desto mer rätt känns detta förhållningssätt för oss. Denna teori vill Cialdini 

(2005) påpeka har störst påverkan då vi känner oss osäkra och inte nog med det så är de som 

påverkar oss mest våra vänner och bekanta. 

 

3.4.2 HJÄRNANS BESLUTSPROCESSER 

Vår hjärna har enligt Tornell (2011) två system för att ta in information, bearbeta den och sedan 

fatta beslut. Det första systemet fungerar per automatik och kallas för det emotionella systemet, det 

andra är det rationella systemet där våra medvetna tankar kan påverka beslutet. Det emotionella 
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systemet är en del av hjärnans limbiska system och det rationella tänkandet är lokaliserat i 

pannloben. Ibland hamnar dessa två system i konflikt med varandra och det kan ta tid för det 

rationella systemet att vinna över det emotionella systemet och dess beslutsfattande. Ska vi följa 

med känslan eller ska förnuftet få styra? (Tornell, 2011) 

Forskaren Alex Pouget vid universitet i Rochester har visat på att hjärnan som en gång troddes vara 

dålig på att utnyttja sina resurser faktiskt är det motsatta. Han menade till skillnad från Tornell att 

hjärnan nästan alltid tar rätt beslut när den är omedveten om beslutsfattandet. Exempelvis är det inte 

ett medvetet beslut stanna vid ett rödljus utan att det sker per automatik. Pouget utförde ett enkelt 

test där personer skulle avgöra färdriktningen för prickar på en dataskärm. Hjärnan började 

omedvetet bearbeta informationen den såg och utförde avancerade beräkningar. Detta kunde 

forskarna se genom att studera de enskilda aktiverade nervcellerna. Försökspersonerna var helt 

omedvetna om denna hjärnaktivitet och uppfattade det endast som att de plötsligt kunde avgöra 

prickarnas riktning. Experimentet visade på hur bra beslut vi fattar omedvetet jämfört med när 

samma försökspersoner skulle räkna ut sannolikheter vilket ledde till sämre resultat. (Sherwood, 

2008) 

När ett beslut ska tas är det många gånger många olika känslor som är inblandade i beslutet. Det 

kan vara magkänslan, denna kan beskrivas som en föraning om vad som är rätt eller fel beslut att ta. 

Magkänsla uppkommer då vi ställs in för ett avgörande beslut där vi har en viss erfarenhet sedan 

tidigare och till denna erfarenhet har vi känslor sammankopplade. Genom att lagra erfarenheter blir 

vi bättre på att ta beslut. (Tornell, 2011) 

 

3.4.3 DINA BASBEHOV 

Abraham Maslow presenterade redan år 1943 sin teori om hur vi människor prioriterar våra behov 

och många förknippar Maslow med den så kallade behovspyramiden. Denna visar också vad som 

motiverar oss i olika stadier.  Den tänkta pyramiden är uppdelad i fem nivåer där de två lägsta 

nivåerna tillgodoser våra fysiska behov och de översta berör psykisk motivation. (Carla m.fl., 2010) 

Vi behöver äta, dricka och sova för att överhuvudtaget kunna leva. Att samtidigt ha tak över 

huvudet och möjligheten att sköta den personliga hygienen räknas in i samma kategori av basbehov 
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(Carla m.fl., 2010). När detta har blivit tillgodosett väcks vårt trygghetsbehov, vi vill veta att vi får 

behålla det vi har samt har ett skydd mot rädsla och oro. Det tredje nivån är det sociala behovet, 

t.ex. att kunna känna kärlek och att ha vänskapsrelationer, utan dessa skulle vi kännas oss väldigt 

ensamma. Steget därefter är vårt behov av uppskattning, denna uppskattning ska komma både från 

andra men också i form av självrespekt. Det slutliga steget är behov av självförverkligande, här har 

vi möjligheten att utveckla oss själva och våra förmågor. (Wolvén, 2009) 

Trygghetsbehovet är ett av de stora basbehoven och därmed mycket viktigt. Ett exempel ges av 

Foster (2002) om en son som skulle ta över efter sin far som fastighetsmäklare. Problemet var dock 

att sonen var väldigt försiktig, han ville kunna dra sig ur en affär snabbt vid behov, och därför blev 

han helt ställd när transaktioner skulle genomföras. När han insåg detta och bytte till en bransch 

som passade hans trygghetsbehov kunde han arbeta och känna sig tillfreds på ett helt annat sätt. 

 

3.4.4 NÄR MAN VÄLJER YRKE 

Foster (2002) menar att pengar inte är allt, det räcker att tjäna så pass att man slipper oroa sig för att 

ekonomin ska gå runt. Yrket måste inte göra andra imponerade, det viktigaste är att man själv trivs 

med det. Välj ett yrke utifrån vem du är, inte utefter vad du tror skulle göra dig till en bättre 

människa.  

När det gäller arbetssituationer kan det i många fall vara särskilda faktorer och motiv som påverkar 

oss. Handlandet kan styras av ekonomiska förhållanden, personlig trivsel eller familjeförhållanden. 

Vi kan också vara influerade av förutsatta handlingsmönster beroende på olika förväntningar. Den 

medmänskliga miljön vi befinner oss i är en betydelsefull beståndsdel till hur vår personlighet 

utvecklas. De grupper vi lever och arbetar i påverkar såväl våra känslor som upplevelser, på samma 

sätt som vi berörs av våra medmänniskor berör vi i vår tur dem. (Åmark, 1970) 

Valet av yrke kan vara en slump, ett val grundat på vad personer i ens närhet önskar eller att man 

själv känner att man hittat det man verkligen vill ägna sig åt. Om valet beror på det senare kan man 

känna att arbetet ger uttryck för det som är en själv och det känns därmed meningsfullt och rätt. En 

identitet uppstår mellan personen och dess arbete. Har man istället valt ett yrke enbart för att tjäna 

pengar eller för att andra kräver det kan yrket kännas besynnerligt och främmande. Någon 
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samhörighet med arbetet uppkommer då inte. Har rätt yrke hittats går det alldeles utmärkt att trivas 

utan bra lön eller om andra nackdelar finns. Finns en känsla av att man kan och vill arbeta med 

något särskilt kan man också uppleva att det är mitt yrke. (Åmark, 1970) 

 

3.4.5 VILKA MÖJLIGHETER FINNS DET? 

Tornell (2011) hävdar att det finns tre beslut att välja mellan, för det första ett ja eller nej, dessa är 

aktiva val. Det tredje alternativet är istället att hålla sig passiv, dvs. inte göra något, och låta 

omständigheterna avgöra. Undersökningar har gjorts där man frågat om vad yngre personer ångrar 

mest bland beslut de tagit det senaste halvåret, ofta nämndes beslut som varit felaktiga eller som lett 

till ett oönskat resultat. När man i stället frågat äldre personer om beslut de ångrat i livet, handlar 

svaren ofta om de beslut som aldrig fattats. Risken att senare i livet ångra ett beslut minskar om 

man tagit ett aktivt beslut snarare än då man låtit omständigheterna styra. 

Många gånger har passiviteten sin grund i rädsla, en rädsla att välja bort något bra. Ju fler bra 

alternativ vi ställs inför ju svårare har vi att ta beslut. När man är medveten om andra goda 

alternativ har vi svårare att känna oss nöjda över det vi faktiskt valt. Samtidigt kan rädslan vara den 

negativa känslan av att ha misslyckats med något eller att göra någon besviken med sitt val. 

(Tornell, 2011) 

 

3.4.6 TÄNK PÅ VEM DU ÄR SOM PERSON 

Det är viktigt att acceptera sig själv för vem man är, dvs. att respektera sin egen personlighet. Om 

ett beslut fattas utifrån en persons starka sidor och vad denne är bra på blir det antagligen bättre än 

om man tycker sig vara tvungen att ändra sin personlighet för att lyckas, t.ex. om man inte gillar att 

sälja men ändå väljer att jobba med det för att lyckas. En dröm sedan länge kan visa sig vara något 

som inte passar en själv när man väl nått sitt mål dit. Att acceptera detta och fatta ett beslut om att 

trots allt inte arbeta med det utan istället något annat man insett längs vägen att man brinner för är 

ofta ett bra beslut. Det gäller att tänka på vem man faktiskt är istället för vem man tycker att man 

borde vara. (Foster, 2002) 
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3.4.7 NÄR BESLUTET VÄL ÄR TAGET 

När vi väl tagit ett beslut kan vi många gånger enligt Fazio, Blascovich och Driscoll (1992) agera 

utefter det. Med detta menas att när vi väl gjort ett val kommer vi att känna en press skapad av både 

oss själva och andra att vi ska handla likt det beslut vi tagit. Vi ska visa på att vi är stolta och nöjda 

med det beslut vi tagit och med detta poängtera att vi tagit rätt beslut. (Cialdini, 2005) 

Foster (2002) menar att det finns vissa känslor som visar på att vi har fattat rätt beslut. Vi känner 

oss stolta över beslutet, vi ångrar oss inte, det känns som att vi kommit hem och vi är lyckliga. Vi 

får också en känsla av att vara befriad, flera valmöjligheter har tillkommit och vi känner oss allt mer 

engagerade. Känslorna behöver inte infinna sig direkt när beslutet är fattat men enligt forskning om 

relationerna mellan självbestämmande och lycka har man funnit att de beslut som fattats med tanke 

på vad som är viktigt för personerna själva samt att de känt att de haft tillräckligt med tid på sig för 

att fatta beslutet blivit nöjda med det. 



25 

 

4. EMPIRI 

Här presenteras svaren vi fått fram genom våra intervjuer. 65 samtal resulterade i 35 svaranden 

varav 13 personer passade in i vår undersökning. Frågorna kommer att presenteras som både text 

och diagram, uppdelade efter ämnesområden.  

Vår enkät (se bilaga 1) är uppdelad i fyra delar, där första delen består av två kontrollfrågor för att 

se om de tillfrågade passar in i vår undersökning enligt den avgränsning vi fastställt. I den andra 

delen tar vi upp frågor rörande livsstil och personlighet. Del tre berör respondenternas situation idag 

och deras val att inte arbeta som mäklare. Den sista delen handlar om påverkan och beslutsfattande. 

4.1 INLEDANDE KONTROLLFRÅGOR 

Inledningsvis hade vi två antagningslistor där vi valt ut 50 namn. Personerna hade valts ut 

slumpmässigt då vi med stor sannolikhet trodde att de saknade en registrering. För att förvissa oss 

om att de som skulle komma att delta i vår intervju stämde in likt vår av gränsning ställde vi därför 

frågor om de slutfört utbildningen och om de någon gång arbetat som fastighetsmäklare. 

Utav de 35 personerna som svarade visade det sig att en av de före detta eleverna nu är 

utbytesstudent i Australien. Informationen fick vi utav elevens mobilsvar och kunde därför inte 

ställa ytterligare frågor.  Fyra personer hade under ett tidigt skede hoppat av utbildningen, en redan 

efter en föreläsning.  Ytterligare fyra har ännu inte slutfört sina studier, men har som tanke att inom 

kort påbörja en karriär i mäklarbranschen. Nio personer hade under en kortare tid varit verksamma 

som mäklare, med kortare tid menas från tre månader till två år. De som passade in i vår 

undersökning utifrån vår avgränsning var 13 personer. Dessa har avslutat sin utbildning till 

fastighetsmäklare, men aldrig arbetat en dag som mäklare. 
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4.2 LIVSSTIL OCH PERSONLIGHET 

4.2.1 FAMILJESITUATION  

Av de svarande uppgav åtta stycken att de vid studietidens slut var singel, tre stycken beskrev sig 

vara sambo och två sade att de hade barn.  Vid summerandet av våra intervjuer visade det sig att vi 

talat med tolv kvinnor och en man. Dessa var födda mellan åren 1988-1965. Koncentrationen var 

dock högst bland 80-talister. 

4.2.2 EGENSKAPER  

Vi försökte få fram våra svarandes personlighet och se om de före detta studenterna hade några 

gemensamma drag. Vi presenterade åtta egenskaper där de själva fick svara hur pass väl de stämde 

överens med hur de såg på sig själva. De svarade på en skala mellan 1- 5, där 1 betydde ”stämmer 

inte alls” och 5 ”stämmer helt”. Vi har summerat de åtta egenskaperna till våra tidigare beskrivna 

personlighetstyper Anton, Doris, Sara och Kurre. Högsta möjliga poäng per karaktär är 10 poäng. 

 Anton: Noggrann och eftertänksam 

 Doris: Beslutsam och tävlingsinriktad 

 Sara: Uppmuntrande och omtänksam 

 Kurre: Kreativ och otålig  

Fyra personer gav egenskaper som karakteriseras som Anton högsta poäng vilket tyder på att dessa 

egenskaper stämmer väl överens med dem själva. Tre hade svar som vägde tungt åt Sara och två 

passade bäst in på Doris. Ingen gav egenskaperna som hör ihop med Kurre högsta poäng. Fyra av 

de svarande gav två karaktärer lika många poäng. En av dessa fyra hade högst poäng på Anton och 

Doris, de övriga tre hade högst poäng för Anton och Sara. Vår enda manliga deltagare uppgav Doris 

som sin främsta karaktär. 

Totalt sett angavs Anton som främsta karaktär av åtta personer, Sara av fem personer och Doris av 

tre. Då är som sagt de som uppgav dubbla karaktärer inräknade två gånger. 
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Nedanstående diagram visar en sammanvägning av elevernas totala poäng redovisat per karaktär. 

 

Figur 1, Sammanvägning av karaktärer. X-axeln visar karaktärsdrag och Y-axeln visar givna poäng, 

maximal poäng är 10. 

När vi summerat poängen per karaktär delades summan med 13 för att få fram medelvärdet. Det 

resulterade i att Anton fick ett medelvärde på 8,23 tätt följd av Sara med 8,15. Efter dessa två 

beteendeprofiler var det ett glapp ner till Doris som fick 6,77 och Kurre kom sist med 6,31 poäng. 

Om vi bortser från Tivemarks (2007) karaktärer och endast ser till de enskilda egenskaperna finner 

vi att fem personer har uppgett egenskapen omtänksam som sin främsta. På andra plats med fyra 

personers svar kommer eftertänksam, noggrann och uppmuntrande. Flera personer har även gett två 

eller fler egenskaper högsta poäng. Ingen gav personlighetsdragen beslutsam och kreativ högsta 

betyg.  

 

4.2.3 NUVARANDE SYSSELSÄTTNING 

För att bäst kunna återge våra studenters svar väljer vi här att presentera dem var för sig. 

Studenterna kommer att vara anonyma och får varsitt nummer. I nedanstående stycke har vi valt att 

slå ihop frågorna gällande vad de gör idag, hur de hamnade där samt om de har användning av sin 

mäklarutbildning. Detta för att få en sammanhängande bild utav deras situation i dagsläget och att 

vi anser att frågorna hör samman. Personerna är listade efter branschtillhörighet.  
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 Intervjuperson nr 1 uppgav att hon under studietiden fann de ekonomiska ämnena mycket 

intressanta och valde att vidareutbilda sig inom området och arbetar idag som 

löneadministratör. 

 Person nr 2 arbetar på Nordea. Hon valde efter mäklarutbildningen att läsa vidare inom 

företagsekonomi. Trots detta kände hon sig fortfarande osäker på vad hon ville arbeta med, 

men tyckte att bankvärlden verkade intressant. En rekryteringsfirma kontaktades vilket 

också gav henne det jobb hon har idag. Hon anser att hon inte har någon större användning 

utav sin mäklarutbildning då hon främst arbetar med revisioner och aktier. 

 Person nr 3 är idag anställd av Skatteverket och är där verksam som skattehandläggare. Hon 

sökte ett sommarjobb där och fick sedan erbjudande om att fortsätta sin tjänst. Hon sökte 

innan Skatteverket flera jobb inom ekonomi. Hon ser sig inte ha någon användning utav 

mäklarutbildningen i hennes nuvarande yrke. 

 Person nr 4 tjänstgör som marknadsassistent inom förvaltning på Riksbyggen. Hon sökte sig 

till just detta företag eftersom höga tankar fanns kring bolaget. Hon anser sig ha användning 

utav både de juridiska och ekonomiska lärdomarna från skolan och hävdar att kunskaper i 

säljteknik alltid är bra. 

 Person nr 5 arbetar även hon inom Skatteverket, dock som skattetaxerare. Hon hade en vän 

som redan arbetade på myndigheten och som rekommenderade henne att söka sig dit. Hon 

hade läst nationalekonomi under tredje året och anser sig ha stor nytta av dessa kurser. 

 Person nr 6 studerar fortfarande, men har valt att inrikta sig mot ekonomi för att få en 

bredare grund att stå på. Att jobba som mäklare känns inte aktuellt. 

 Person nr 7 studerar till civilekonom. Hon kände att hon redan hade en del ekonomi som 

hon kunde tillgodoräkna sig och valde därför att fortsätta. Eftersom hon kände en osäkerhet 

kring mäklaryrket ville hon ge sig själv större valmöjligheter inför framtiden. 

 Person nr 8 har fortsatt att studera på Högskolan i Gävle, men valt att inrikta sig mot 

ekonomi.  Valet grundar sig i viljan att få ut en kandidatexamen i företagsekonomi och 

personen har ända sedan gymnasietiden gillat de ekonomiska ämnena. 

 Person nr 9 har gått tillbaka till sin tidigare arbetsplats och arbetar idag som flygvärdinna. 

Hon uppger att hon var less på sitt gamla jobb innan hon påbörjade mäklarutbildningen, men 
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tycker i dagsläget att flygvärdinneyrket återigen är roligt. Hon tror själv att hon bara 

behövde en paus från yrket. 

 Person nr 10 arbetar också som flygvärdinna.  Även hon hade en tidigare anställning på ett 

flygbolag och har nu återgått till denna tjänst. 

 Person nr 11 arbetar som tågvärdinna på SJ. Hon sökte efter mäklarutbildningen ett 

sommarjobb där och har nu en fast anställning. Hon har svårt att se nyttan av sin utbildning i 

sitt yrke, men säger sig ändå ha utvecklats i sin relation till människor. 

 Person nr 12 blev erbjuden ett säljjobb direkt efter utbildningen utan att ha sökt tjänsten. I 

dagsläget kör mannen taxi i väntan på nytt jobb efter att säljföretaget lagts ner. 

 Person nr 13 är verksam som utesäljare. Hon sökte en annan tjänst på företaget, men fick 

inte denna utan blev istället uppringd utav en rekryterare och erbjuden säljtjänsten. Hon 

anser sig ha stor nytta utav säljkurserna som hon läste på mäklarprogrammet. 

Vi har valt att dela upp de före detta studenterna i fyra olika arbetskategorier. Dessa kategorier 

kommer även att användas i den följande analysen och diskussionen. Vid vissa tillfällen kommer vi 

att slå samman de som studerar ekonomi och de som redan har en karriär i denna bransch, då är det 

totala antalet åtta inom ekonomi.  

 

Figur 2: Arbetskategorier. Visar studenternas nuvarande sysselsättning, uppdelat i fyra kategorier.  
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4.2.4 MÄKLARE I FRAMTIDEN?  

Ingen uppgav att de var säkra på att de i framtiden kommer att arbete som mäklare. Fem personer 

sade istället att de kanske kommer att arbeta som mäklare, däribland den enda mannen i studien. 

Åtta kvinnor sade sig vara säkra på att de i framtiden aldrig kommer att arbeta som mäklare. 

Till de studenter som uppgav att de eventuellt skulle jobba som mäklare i framtiden gav vi 

följdfrågan ”vad skulle få dig att välja mäklaryrket?”. Två studenter sade att mäklaryrket skulle 

kunna vara ett alternativ om de inte lyckades få något annat jobb. Ena personens önskan var dock 

att få ett arbete som hon uppfattade som mer tryggt, med det menade hon en önskan om att veta vad 

lönekuvertet varje månad skulle innehålla. Hon kunde för denna trygghet tänka sig att tjäna lite 

mindre varje månad. En annan student uppgav att hon skulle kunna tänka sig att arbeta som mäklare 

om hon hamnade på en gynnsam marknad.  Den tredje studenten vägde för- och nackdelar mot 

varandra och sade sig tycka att yrket gav möjligheter till en varierad arbetsdag med många möten 

med människor. Efter dessa fördelar nämnde hon provisionslönen som något negativt, hon ville inte 

riskera att arbeta gratis. Den fjärde studenten kände liknande, dock var det inte provisionslönen i sig 

han tyckte var negativt. Han var snarare rädd för att ägare till mäklarkontor anställde fler mäklare 

än vad det fanns belägg för, vilket skulle leda till att de anställda skulle få väldigt låg lön. Han 

påpekade att anställa många mäklare medförde låg risk för ägaren eftersom han inte behövde betala 

ut lön och sociala avgifter om de inte slutförde några affärer. En tidigare student kände även att det 

inte fanns tillräckligt med lagar som skyddade mäklaren, hon tyckte detta var inhumant. Hon 

lockades inte av att alltid vara personligt ansvarig.  Den femte studenten såg friheten under 

arbetsdagen som något positivt, att man kunde styra sin egen dag. Hon var dock lite rädd att friheten 

även kunde göra henne till en ensamvarg då man dessutom konkurrerar med sin medarbetare. Hon 

såg det faktum att provisionslönen gav möjligheten till att påverka sin egen lön som något gott. 

De som svarade att de aldrig i framtiden tror sig komma att arbeta som mäklare fick följdfrågan 

”varför vill du inte jobba som mäklare?” Svaren liknade till stor del dem som angetts ovan trots att 

följdfrågorna var olika, därför kommer inte upprepningar att redovisas till fullo. En kvinna svarade 

att hon inte visste vad yrket innebar när hon sökte utbildningen och hade en tidig osäkerhet. En 

annan nämnde som ovan att det var jobbigt att inte ha fast lön, att allt skulle grunda sig på 

provision.  Hon erkände samtidigt att hon hade en allmänt negativ inställning till yrket. En annan 
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sade att det faktum att man arbetar som säljare inte passade henne. En av de svarande ser sig inte 

vilja jobba som mäklare så länge inte yrket ändrar på sig avseende arbetsvillkor och arbetstider. För 

henne var det inte en möjlighet att börja arbeta som mäklare och inte vara säker på att man fick lön 

från månad ett, hon sa sig inte ha kapital för att riskera att inte få någon lön vissa månader. Hon 

nämnde även likt många andra att yrket är mycket tidskrävande och att både privat- och familjelivet 

skulle bli lidande.  Förutom att arbetet är tidskrävande påpekade en annan att de oregelbundna 

tiderna är ett problem. 

 

4.3 PÅVERKAN OCH BESLUTSFATTANDE 

4.3.1 PRAKTIK  

Ungefär hälften av våra tillfrågade studenter har gjort praktik under en kortare eller längre period. 

Det är totalt 7 stycken som på så vis har provat på yrket och erfarenheterna de fått är blandade. 

Endast en av dessa personer kände sig positiv till yrket direkt efter att ha gjort sin praktik. 

En person var delvis positiv, hon hade utöver praktiken varit visningsvärdinna och tyckte att delen 

med att träffa många spekulanter var roligt. Däremot kände hon att när hon insåg hur mäklarens 

vardag såg ut i övrigt var det inte lika intressant och hon tyckte inte att det fanns tillräcklig respekt 

för mäklaryrket. Ytterligare en student uppgav att hon genom praktiktiden fick insikt i hur 

verkligheten såg ut och att detta påverkade hennes syn på yrket negativt. Hon gjorde hela sin 

praktiktid samt arbetade som assistent en period. 

En av de tillfrågade angav att hennes förtroende för branschen minskat kraftigt då hon blivit lovad 

10 veckors praktik men bara fick utöva 5 veckor. Synen på hela yrket påverkades i och med detta 

negativt. 

Två stycken kände att arbetssättet inte passade dem och de tyckte att yrket inte heller stämde 

överens med deras personligheter. De angav exempelvis de administrativa uppgifterna och intagen 

som punkter de inte förväntat sig vara på det sätt det var. 

Det svar som stack ut mest var en svarande som gjort 4 veckors praktiktid som ledde till ett sämre 

intresse för yrket då personen tyckte sig fått en dålig handledare på kontoret som själv var ny inom 
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branschen. Personen upplevde det dessutom som att ha blivit utnyttjad till att göra så kallade 

skituppgifter som de andra ville slippa undan. Praktiken skedde under andra utbildningsåret. 

Av de sex personer som inte gjort någon praktik alls gavs olika anledningar till detta. Några ville 

inte lägga tid på det eftersom de redan kände att det var fel yrke för dem, någon har varit 

visningsvärd och skaffat sig en inblick på så sätt och en person kände att det inte fanns tid på grund 

av mammaledighet. Den manliga studenten anger att praktikplats sökts, om än inte så aktivt, men då 

han blev erbjuden ett annat jobb prioriterades detta före praktiken. 

 

4.3.2 OSÄKERHET I YRKESVALET 

Vid frågan om när de intervjuade känt att yrket kändes fel finns ett ganska klart samband. Nio 

personer, det vill säga 69 %, kände under det andra året att osäkerheten trängde sig på allt mer. 

Många angav att det var kurserna som blev mer inriktade mot yrket som gjorde att de kände att det 

inte passade dem och deras förväntningar. Kurser som de nämnde var fastighetsförmedling, 

byggnadsteknik, fastighetsrätt och säljteknik. De säger att de insåg mer hur verkligheten såg ut när 

det kom gästföreläsare och de fick kontakt med mäklare inför praktik och eventuella anställningar. 

Flera angav praktiktiden som största orsak till deras osäkerhet. En person angav att det var när hon 

fick barn under andra året som det kändes för mycket och en annan kände redan tidigt i 

utbildningen att en stor osäkerhet fanns men ville ändå slutföra utbildningen. En kvinna som haft 

praktik efter ett års studier var först positiv men under det andra året blev hon negativt påverkad av 

de kurser som gavs inom utbildningen samt av andra kurskamrater som hade negativa åsikter om 

yrket. Hon tyckte att kurserna som var inriktade mot fastighetsmäklaryrket gav en tydligare inblick i 

vad arbetet handlade om än den uppfattning hon bildat sig genom praktiken. 

Eftersom många angav att de kände en osäkerhet eller redan hade bestämt att de inte ville arbeta 

som fastighetsmäklare redan under studietiden ställde vi följdfrågan ”hur kom det sig att du valde 

att fortsätta utbildningen trots din osäkerhet kring yrket?” I det följande redovisas de olika 

anledningar som uppgavs. 
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 Tyckte att mäklarprogrammet var likt fastighetsekonomprogrammet som ges på Högskolan i 

Gävle och ville ha fler valmöjligheter inför framtiden. Därför lästes fler kurser in för att 

kombinera de båda utbildningsprogrammen. 

 Ville ta examen för att kunna söka snarlika jobb, arbetsmarknaden var inte bra för tillfället 

och en osäkerhet upplevdes. 

 Såg möjligheter att bygga på utbildningen för att använda den inom andra områden och en 

bredare kompetens kan uppnås. 

 Hade bara lite tid kvar av utbildningen och ville inte att det skulle kännas bortkastat eller 

ångra sig i efterhand. 

 Valde att läsa vidare för att ha slutfört utbildningen men lade på extrakurser under tiden och 

läste därför 150 % under det andra året. 

 Hade bara ett år kvar, ville ha kvar möjligheten att jobba som mäklare inför framtiden. 

 

Så många som 12 av de vi intervjuat uppfattade det som att många andra som läste utbildningen 

också var osäkra på om de verkligen ville arbeta som fastighetsmäklare. En av dem uppsakattar att 

de vid början av utbildningen var 120-130 personer men att detta antal minskat till endast 70-80 

personer under det andra året. En person säger att de närmaste vännerna var säkra på sin sak och 

ville bli mäklare och kände sig därför som det svarta fåret, men runtomkring upplevde hon ändå att 

det fanns fler som kände likt henne. En annan meddelar att de flesta hon kände var osäkra men trots 

detta valde de flesta att prova på yrket medan motsatsen redogörs av en tredje person. Av de 

svarande säger en kvinna att hon till en början kände sig säker men blev påverkad av en nära vän 

och drogs med i vad hon kallar en negativ spiral. Vi har också fått höra en åsikt om att många 

studerade bara för att få en utbildning, att de inte visste vad de egentligen ville göra i framtiden. 
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4.3.3 VÄGEN TILL BESLUTET 

Alla kunde inte svara på vad det var som fick dem att ta det avgörande beslutet att inte arbeta som 

mäklare, för de flesta har beslutet växt fram under en längre tid. En kvinna uttrycker det som att hon 

förberedde sig för att ha andra möjligheter när studierna tog slut och att hon sedan gick efter 

magkänslan när hon sökte andra arbeten. Personen som var nybliven mamma vid examen säger att 

det föll sig naturligt med hänsyn till omständigheterna att hon inte gav sig in på arbetsmarknaden. 

Att gå tillbaka till sin tidigare tjänst kändes bättre. Detsamma gällde en liknande situation då en 

graviditet upptäcktes i slutskedet av studierna. Funderingar fanns att söka sig till ett arbete inom 

ekonomi men valet blev att stanna hos sin tidigare arbetsgivare. 

Den som hade en mer specifik anledning till att inte direkt börja som mäklare anser att den största 

anledningen till att det inte kändes rätt för tillfället var hon inte hade något kapital att luta sig 

tillbaka på. Då yrket innebär enbart provisionslön kände hon en osäkerhet kring att arbeta ”gratis” 

under en period och detta hade hon varken råd eller lust att göra. 

 

4.3.4 EFTER BESLUTET 

Alla vi talat med säger att de är nöjda med det beslut de tagit och ingen ångrar att de inte direkt efter 

studierna gav sig in i mäklarbranschen. Två individer svarade dock lite tveksamt och säger sig 

kanske komma att arbeta som mäklare i framtiden eftersom de inte trivs helt med dagens situation. 
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5. ANALYS & DISKUSSION 

I nedanstående kapitel kommer en analys med tillhörande diskussion att redogöras. Den teori vi 

funnit kommer att jämföras med våra intervjupersoners svar från empirin. Tyngdpunkten i vår 

undersökning ligger på vad som sagt utav kvinnor eftersom de är överrepresenterade i detta arbete.  

5.1 INLEDANDE DISKUSSION 

Först och främst vill vi säga att man ibland blir lurad av statistiken, vid en första anblick trodde vi 

att det var närmare hälften av mäklarstudenterna som aldrig arbetat som mäklare trots en fullständig 

utbildning. Det visade sig att statistiken dolde de som faktiskt gett yrket en chans samt de som valt 

att inte avsluta utbildningen. Av de 35 vi talat med var det endast 13 som slutfört utbildningen men 

aldrig jobbat en dag som mäklare. Att få höra första dagen på utbildningen att 40 % aldrig kommer 

att arbeta som mäklare kan kännas nedslående och kanske inte vidare passande om siffran är 

missvisande. Wörmanns rapport (2006) som visar på 47 % skiljer sig från vår på så sätt att vi utgått 

från antagningslistor till programmet medan hon har haft tillgång till listor över avgående elever. 

Att elever sex månader efter avslutad utbildning ännu inte har en registrering hos FMN skulle 

kunna förklaras av flera orsaker, exempelvis kan vissa studenter ha valt att stanna kvar i skolan ett 

halvår till för att läsa in några extra kurser. Vi tror att procentsatsen skulle vara en annan om hon 

väntat ytterligare ett halvår med undersökningen. Samtidigt vill vi säga att man från skolans sida 

hellre kan hävda att fem år efter avslutad utbildning så kommer 40 % av mäklarstudenterna inte 

vara verksamma inom branschen, snarare än att de aldrig kommer att jobba en dag som 

fastighetsmäklare . 

Att det blev så stor andel kvinnor bland våra svaranden är ingenting vi bestämt oss för i förväg utan 

det är slumpen som avgjort. Av de som antogs 2006 var 71,8 % kvinnor och 2007 var motsvarande 

siffra 57,7 %. Det är inte bara fler kvinnor som söker sig till programmet, utan de saknar även i 

större utsträckning en registrering efter utbildningen. Av de kvinnor som påbörjade utbildningen 

2006 saknar idag 57 % en registrering medan jämförande siffra för männen är 42 %. Sett till år 

2007 saknar 55 % av kvinnorna en registrering och 31 % av männen. I denna statistik har vi inte 

kunnat ta hänsyn till om de slutfört utbildningen eller inte samt om de arbetat en kortare tid som 

mäklare. 
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5.2 LIVSSTIL OCH PERSONLIGHET 

5.2.1 GENERATION Y 

Vi har funnit att 10 stycken av våra intervjupersoner tillhör vad som kallas för generation Y 

eftersom de är födda mellan 1983 och 1988. Detta ser vi inte som något underligt eftersom det till 

stor del är den generationen som nu söker sig till både högskolor och arbetsmarknaden. Däremot 

tycker vi det är tänkvärt att se på om det finns några samband mellan yrkesval och födelseår eller 

mellan yrkesval och personernas främsta egenskaper.  

Hurst & Good (2009) skriver att generation Y värderar det sociala livet högt samtidigt som de vill 

ha ett balanserat familjeliv. Det är inte endast generation Y som uppskattar ett rikt liv utanför 

arbetsplatsen. Den undersökning Griffen gjorde redan i början av 90-talet visade på liknande 

resultat då läkarstudenter i USA var mer villiga att specialisera sig inom ett område som tillät dem 

att styra sin egen tid. Vi har fått fram att även våra studenter värdesätter sin lediga tid högt. De har 

nämligen nämnt orsaker som att arbetstiderna för en fastighetsmäklare påverkar deras fritid och 

privatliv och därför valt en annan karriär. Detta tolkar vi som att de inte tycker att den tid som 

behöver läggas ner för att lyckas som mäklare är värt att riskera för den sociala biten av deras liv. 

Vi har även hört orsaken att vissa inte vill arbeta med en provisionslön eftersom det ses som 

otryggt, om detta handlar om att tjäna mycket pengar är mindre viktigt är oklart. Däremot tycker vi 

att den person som sade sig inte ha tillräckligt med kapital att stå utan lön under en tid sade något 

mycket klokt. Att jobba med enbart provisionslön ser även vi själva som väldigt osäkert. Förväntas 

man jobba så mycket som 50-60 timmar per vecka som Simonsson & Tallbom (2008) skrivit finns 

det inte tid till att arbeta extra utöver dessa timmar för att kunna ta ut en lön. Därför instämmer vi i 

att det kan vara klokt att ha ett säkerhetskapital då man inleder sin karriär. 

Att generationen sägs behöva hjälp och uppmuntran för att komma i rätt riktning (Martin, 2005) har 

vi svårt att relatera våra svar till. Däremot att de sägs behöva utmaningar för att prestera på topp kan 

vi ifrågasätta då de valt att arbeta inom ekonomiyrken vilket för oss känns mer tryggt än 

fastighetsmäklaryrket. Självklart kan det vara så att detta stämmer in på de flesta som tillhör 

generation Y och de flesta som läst fastighetsmäklarutbildningen jobbar trots allt som mäklare. 
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5.2.2 LIVSCYKEL OCH KARAKTÄRSDRAG 

Karaktärer 

 Anton: Noggrann och eftertänksam  

 Doris: Beslutsam och tävlingsinriktad 

 Sara: Uppmuntrade och omtänksam 

 Kurre: Kreativ och otålig 

 

Tabell 3: Yrke, karaktär och familjesituation. 

Födelseår, kön Yrke Familjesituation Karaktär 

1985, kvinna Skattetaxerare Ensam Anton & Doris 

1987, kvinna Förvaltningsassistent Ensam  Anton & Sara 

1985, kvinna Banktjänsteman Ensam Anton & Sara 

1987, kvinna Skattehandläggare Sambo Anton 

1983, kvinna Löneadministratör Ensam Anton 

1988, kvinna Studerar ekonomi Ensam Anton 

1988, kvinna Studerar ekonomi Ensam Sara 

1988, kvinna Studerar ekonomi Sambo Doris 

1976, kvinna Flygvärdinna Barn Sara 

1974, kvinna Flygvärdinna Barn Anton 

1988, kvinna Tågvärdinna Sambo Anton & Sara 

1965, man Taxiförare, fd säljare Ensam Doris 

1988, kvinna Utesäljare Ensam Sara 
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Som man kan utläsa från ovanstående diagram finns det tre personer som fortfarande studerar, alla 

dessa har ekonomi som inriktning på sina studier och alla är födda 1988 samt antogs till 

fastighetsmäklarprogrammet 2007. Deras födelseår visar att de gått direkt från gymnasiet till 

högskolan. Om detta tyder på att de är osäkra eftersom de saknar yrkeserfarenhet eller om det visar 

på att de är beredda att lägga mer tid på sina studier på grund av sin låga ålder har vi inte lyckats få 

ett svar på. Däremot kan vi anta att det kan ha ett samband med var dessa personer befinner sig i sin 

livscykel, dvs. att både ålder och kön kan påverka val i livet (Werner, 2003). Vi anser att vid denna 

ålder förväntas man idag inte skaffa barn och stadga sig utan man har möjligheten att testa sina 

vingar och prova på flera alternativ. Samtidigt är det inte ovanligt att man inte vet riktigt vad man 

vill med livet. Precis som Foster (2002) skriver kan drömmar och mål ändras under resans gång. 

Dessa tre kvinnor har angett olika egenskaper som deras främsta men det kan noteras att hon som 

gav det starkaste intrycket av att vara säker på att vilja jobba med ekonomi angav Anton som sin 

karaktär. Personen som ansåg sig vara beslutsam och tävlingsinriktad, dvs. Doris, kunde eventuellt 

tänka sig att arbeta som mäklare. 

I övrigt har alla de fem som idag arbetar med ekonomi angett att de är eftertänksamma och 

noggranna vilket representeras av Anton. Att Tivemark (2007) beskriver att Anton gärna arbetar 

med siffror snarare än i ett yrke som kräver hög social kompetens tycker vi är extra intressant 

eftersom vi fått bra exempel på detta i denna undersökning. Vi kan dock inte säga att våra 

respondenter inte klarar av ett arbete som kräver många sociala kontakter. Egenskaperna 

eftertänksam och noggrann tyder också på att de är mer praktiskt lagda än ser till ett koncept (Eales-

White, 2007). De undviker risker och ser snarare till att leva tryggt och ha ett bekvämt liv. Detta 

kan även relateras till Maslows behovspyramid där vi vill få våra basbehov uppfyllda och känna 

trygghet och slippa oro (Carla m.fl., 2010). Det är viktigt att vara ärlig mot sig själv och välja ett 

arbete som passar sin personlighet (Foster, 2002). Det faktum att dessa personer har liknande 

personligheter skulle kunna tyda på att vara eftertänksam och noggrann passar bättre till att arbeta 

med ekonomi än inom säljyrket som fastighetsmäklare innebär. Att många i vår undersökning 

utöver Anton även sagt att de är uppmuntrande och omtänksamma ser vi inte som något konstigt då 

Tivemark (2007) säger att det inte är ovanligt att man är en kombination av två karaktärer. Att vara 

en kombination av fler karaktärer än två ser Tivemark som svårt, eftersom de många gånger är 

varandras motsatser. Flera har uttryckligen sagt att de inte vill arbeta med sälj och att de då väljer 
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ett yrke som passar dem bättre ökar deras prestationsförmåga på den nya arbetsplatsen. Som Foster 

(2002) säger måste man troligtvis ändra sin personlighet för att lyckas på en arbetsplats där man 

inte riktigt trivs. Det känns för oss självklart att man presterar bättre då man trivs och kan vara sig 

själv.  

Då vi jämförde karaktärerna Anton, Doris, Sara och Kurre kom vi som sagt fram till att Anton var 

den mest vanligt förekommande beteendeprofilen. När vi istället tittade på de skilda egenskaperna 

blev vi inte så förvånade då vi fann att resultaten inte skiljde sig nämnvärt åt. Fortfarande låg 

Antons egenskaper högt, dock fick omtänksam högst poäng av flest personer. Eftersom det inte 

skiljer sig nämnvärt mellan synsätten har vi valt att inte gå vidare med enskilda egenskaper utan 

endast sett till de fyra karaktärerna.  

 

5.2.3 FAMILJESITUATION  

Om vi ser till intervjupersonernas familjesituation kan vi inte se några samband mellan hur detta 

skulle ha påverkat deras val av karriär. Blandningen mellan om de var ensamstående eller sambo 

vid avslutandet av deras studier verkar inte påverkat deras beslut om yrkesval. Det enda samband vi 

sett är att de två kvinnorna som har barn har återgått till sina tidigare anställningar. Det känns inte 

som att de som valt bort fastighetsmäklaryrket haft någon påverkan av sin familjesituation, 

möjligen att de tänkt på hur det skulle bli i framtiden när de fått barn men det har inte varit någon 

avgörande faktor för dem. Det vi däremot funderat över om det kan ha varit en påverkande faktor är 

att så många av våra intervjupersoner är kvinnor och att de inte gärna spenderar mer än 30 timmar 

per vecka på arbetet (Mayrhofer, 2008). 

 

5.3 PÅVERKAN 

Vi fann det mycket intressant att Hurst & Good (2009) upptäckt att studenter som hade erfarenhet 

från detaljhandeln var tre gånger så säkra på att inte vilja jobba inom branschen än de som stod utan 

erfarenhet. Vi anser att det visar på att studenter tidigt måste få en insikt i vad verkligheten innebär 

för att kunna ta ställning till om de valt en utbildning som faktiskt passar dem. Att tro något om ett 
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visst yrke kan visa sig vara fel föreställningar när man själv får uppleva det. Vi tycker att för 

fastighetsmäklarstudenter borde det vara en fördel att så tidigt som möjligt ta kontakt med 

mäklarföretag för att få utföra praktik eller att åtminstone få höra mer om arbetslivet. Detta har även 

branschrepresentanter föreslagit enligt Simonsson & Tallboms (2008) undersökning. 

 

5.3.1 PRAKTIK OCH ANNAN PÅVERKAN 

Ett antal av de före detta studenterna angav att det var när de kom i kontakt med fastighetsmäklare 

genom gästföreläsningar, under praktiktid eller när de sökte jobb som de började känna en stor 

osäkerhet. Vi tror därför att det är en fördel om studenter så snart som möjligt under sin utbildning 

söker kontakt med verkligheten för att kunna skapa sig en egen bild och inte bara lyssna på vad 

andra säger och förlita sig till sina drömmar om yrket. Vi ställde frågan om de gjort någon praktik 

och om praktiktiden påverkade deras beslut att inte arbeta som mäklare. Det var bara hälften som 

uppgett att de gjort sin praktik. Vi tycker det är synd att de andra inte har gett yrket en chans och 

därmed inte grundar sina beslut utifrån självupplevda erfarenheter. En person uppgav att det var 

magkänslan som sa att hon inte ville arbeta som mäklare. Tornell (2011) säger dock att magkänslan 

är känslor som uppkommer vid ett visst beslut och dessa känslor bygger på tidigare erfarenheter. 

Personen har inte genomfört någon praktik vilket ger oss tanken att hon snarare tagit ett omedvetet 

beslut likt Pouget förespråkar (Sherwood, 2008). Precis som Pouget säger står det ibland bara klart 

för oss vad vi vill, likt för denna person. Så istället för magkänslan var det kanske hjärnan som tagit 

ett bra och omedvetet beslut. 

Utav de sju som genomfört sin praktik var alla utom en negativ till upplevelsen. Det verkar vara en 

kombination utav hur de blivit bemötta av branschen samt att de själva känt att arbetssättet inte 

passat deras personlighet. För oss är det viktigt att bli väl omhändertagen på sin praktikplats och 

betydelsefullt för den fortsatta trivseln och för att hålla sina mäklardrömmar levande. Vi kan se att 

de ovan nämnda personerna kunnat ta sitt beslut utifrån egna erfarenheter, istället för att endast 

påverkas av andra och deras åsikter. Att de blivit negativt inställda till yrket efter praktiken kan 

även bero på felaktiga föreställningar och förväntningar på vad det innebär att arbeta som mäklare. 

Precis som Hurst & Good (2009) menar kan omställningen mellan skola och arbetsliv uppfattas 

som svår.  
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Flera av våra intervjupersoner uppgav att det var under de kurser som var inriktade mot just 

fastighetsmäklaryrket som de började känna en osäkerhet inför yrket. Kurserna de syftade till var 

bland annat fastighetsrätt och fastighetsförmedling. Detta kan vi likna med den upptäckt som 

Swinyard (1981) och Swinyard (1991) gjort där negativa tankar inför detaljhandeln infunnit sig 

under marknadsföringskurser som även de varit inriktade mot yrket. Vissa kurser kan alltså föra 

studenterna i en viss riktning i åsikterna om deras framtida yrke. Frågan väcktes hos oss om det 

skulle vara annorlunda för studenterna om någon av de kurser som är mer fokuserade mot 

mäklaryrket lästes i ett tidigare skede av utbildningen? Vi tror att fler skulle känna tidigare vad 

deras yrkesval skulle innebära och därmed få en annan möjlighet att exempelvis byta till en annan 

utbildning. Fastighetsmäklarutbildningen är endast två år och då de flesta börjar känna osäkerhet 

under det andra året förstår vi att de ändå väljer att slutföra utbildningen eftersom de har så kort tid 

kvar. Det kanske kan vara lättare att ta beslutet att välja en annan inriktning på sin utbildning om 

man under ett tidigare skede får insikt i att man inte har det intresse man trott att man hade.  

Det faktum att många studenter i en klass inte har som tanke att arbeta som mäklare i framtiden kan 

enligt Cialdini (2005) påverka klassens beteende. Endast en av våra intervjupersoner uppgav att hon 

påverkats av sina studiekamrater. Faktumet kvarstår dock att många visade en öppen osäkerhet som 

kan ha påverkat fler. Detta kan ha skapat en mer negativ bild av yrket, men vi tror knappast att 

gruppens osäkerhet varit en avgörande faktor vid yrkesvalet. 

 

5.3.2 ANSVAR 

Vi har fått fram att vissa av studenterna också känner att det är ett stort ansvar man har som 

fastighetsmäklare och det kan liknas vid de amerikanska läkarstudenterna som Griffen m.fl. (1990) 

tillfrågat som valt inriktningar i karriären där de undviker alltför stort ansvar. Fastighetsmäklaren 

har inte andras liv i sina händer på samma sätt som en läkare kan ha, men de är inblandade i vad 

som brukar kallas för en människas största affär, nämligen köp av bostad. Studenter kan uppfatta 

det personliga ansvaret som skrämmande och därför välja ett annat yrke. Mäklaryrket är ett av de få 

yrken där den anställde står som ensam ansvarig för sina affärer och blir vid bristande 

yrkesutförande ersättningsskyldig. 
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5.4 BESLUTSFATTANDE 

Av våra intervjupersoner som svarat att de inte kommer att arbeta som mäklare någon gång i 

framtiden angav de flesta provisionslönen och arbetstider/arbetsbörda som orsak till att de valt bort 

yrket. Två stycken sade att det berodde på att det var ett säljyrke och vi fick även kommentarer om 

att det var otryggt, felaktiga förväntningar fanns samt att privatlivet drabbades. Detta stämmer väl 

överens med de slutsatser som Simonsson & Tallbom (2008) dragit. Enligt deras resultat var det 

arbetsbörda, arbetstider och lönestruktur som var de dominerande orsakerna till att studenter valde 

att inte arbeta som fastighetsmäklare. Även den undersökning som Lundman & Olsson (2010) gjort 

angående fastighetsmäklare som frivilligt avregistrerat sig efter att ha arbetat mindre än tre år inom 

branschen visar på liknande resultat. Där finner vi svar som att provisionslönen ses som otryggt, 

arbetstiderna är obekväma och oregelbundna samt påverkar såväl fritid som familjelivet. De anger 

också personliga orsaker såsom att personerna saknar säljpersonlighet och inte trivs i yrket. I 

slutändan tyder detta på att Åmarks (1970) resonemang om att ekonomiska förhållanden och 

personlig trivsel är styrande faktorer då det kommer till val av arbete. Dock har vi i denna studie fått 

uppfattningen om att familjeförhållanden, i motsats till vad Åmark påstår, inte har varit någon 

avgörande omständighet.  

 

5.4.1 HJÄRNANS BESLUTSPROCESSER 

Tornell (2011) beskriver hjärnans beslutsprocesser och berättar om hjärnans två system för att 

bearbeta information. Det ena är det emotionella systemet som agerar per automatik och det andra 

är det rationella systemet. Vi ser dessa system som varandras motsatser. Vi har ifrågasatt 

studenterna angående deras val att fortsätta en utbildning som ger dem ett yrke som de är starkt 

osäkra till. De nämner tydliga orsaker till varför de valt att inte arbeta som mäklare. Dessa orsaker 

tycker de väger tyngre än fördelarna med mäklaryrket. Detta måste vara deras rationella system som 

kommit fram till att det för dem inte är värt att arbeta som mäklare. Studenterna har uppgett att de 

så tidigt som efter ett år känt en osäkerhet inför yrket, ändå har de slutfört utbildningen. De har 

därmed tagit ytterligare ett beslut som för vissa kan anses vara ett förnuftigt beslut. Hur många av 

oss är det inte som har mötts utav meningen ”Att skaffa sig en utbildning är ju alltid bra” från släkt 

och vänner? 
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5.4.2 ANVÄNDNING AV MÄKLARUTBILDNINGEN 

Om vi här hoppar till frågan ”har du någon användning av din mäklarutbildning?”, skulle denna 

fråga kunna ge svar på många av elevernas tankar om att utbildning är ju alltid bra. Är detta att läsa 

färdigt det andra året ett förnuftigt beslut? Om vi tittar på de fem som idag arbetar inom ekonomi 

säger sig två ha glädje av sin utbildning, då främst den ekonomi och juridik de möttes utav.  

Ytterligare en uppgav att hon hade viss användning utav sina kunskaper från skolan. Av de tre som 

valt att studera vidare indikerar två av dessa att de kunnat bygga vidare på sina tidigare kunskaper. 

För studenterna som idag arbetar med någon form av service säger sig endast en ha glädje utav sitt 

juridiska och ekonomiska vetande. Den person som idag arbetar med sälj ser sig ha användning av 

den säljteknik hon fått lära sig i skolan. 

Totalt uppger drygt hälften att de har glädje utav sin utbildning i sin nuvarande situation. Att de 

som idag arbetar med och studerar ekonomiska frågor har större nytta av sin utbildning ser vi inte 

som något konstigt eftersom mäklarprogrammets tyngdpunkt ligger just på företagsekonomi och 

juridik. Att den person som idag arbetar som säljare har glädje av sin utbildning är inget som 

chockar. Det som istället är mer förvånande är att den person som tidigare arbetat med sälj beskrev 

det som att han under detta arbete inte kunde tillgodose sig sina säljkunskaper. Vad som har varit 

absolut roligast att se är att många under sin skolgång funnit vad de vill göra med sin framtid och 

vad de vill fördjupa sina kunskaper i.   

Den främsta anledningen till varför personerna valde att gå färdigt utbildningen och läsa färdigt det 

andra året trots sin osäkerhet var att många ville ha möjligheten att i framtiden arbeta som mäklare. 

Att ställas inför ett beslut då vi tvingas välja bort något kan vara svårt och när vi ställs inför ett 

sådant beslut känner vi många gånger rädsla (Tornell, 2011). Rädsla är det dock ingen elev som 

uppgett att de kände. Vi måste dock säga att många verkar ha haft svårt att ta ett definitivt beslut att 

avstå från mäklaryrket, eftersom de väljer att gå kvar på mäklarprogrammet och därmed ha så 

många alternativ som möjligt och inte vill välja bort en potentiell bra framtid. 

Samtidigt kan beslutet att avsluta sin utbildning kopplas ihop med hur vi lever ut våra beslut likt 

Fazio, Blascovich och Driscoll (1992) berättar. Att stå upp för sin utbildning kan vara ett sätt att 

uttrycka stolthet både för sin utbildning och för det beslut som togs när man valde att påbörja 

utbildningen.  
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Vi upplever att våra mäklarstudenter inte bara ser det negativa med mäklaryrket, utan även kan se 

dess fördelar. Påståendet grundar vi på att de vid frågan om de kunde tänka sig att arbeta som 

mäklare i framtiden många gånger gav både positiva och negativa synpunkter på yrket. Att kunna se 

för- och nackdelar tyder enligt Carl Jungs personlighetsteori (Eales-White, 2007) på att man är mer 

logiskt lagd än harmonisk. Intressant att påpeka är att många av de studenter vi talat med har valt ett 

yrke som kräver stor logisk förmåga samt att de inom ekonomi får möjlighet att jämföra fakta. Två 

av de svarande har uppgett att de valt bort mäklaryrket i samband med familjebildning. Detta tyder 

på att de tänker på andra lika mycket som på sig själva och därmed är de mer harmoniskt lagda. 

(Eales-White, 2007) Samtidigt har vi sett det sambandet att de valt att arbeta inom service vilket vi 

också tycker visar på att de vill att andra ska ha det bra. 

 

5.4.3  SLUMPEN RESPEKTIVE YTTRE OMSTÄNDIGHETER 

Tornell (2011) hävdar att det finns tre alternativ till ett beslut. Antingen säger man att ”ja, jag vill 

arbeta som mäklare” eller ”nej, jag vill inte vara mäklare”. Dessa beslut grundar sig på ett aktivt val, 

de har vägt för- och nackdelar mot varandra. Det tredje och sista alternativet enligt Tornell är att 

låta omständigheterna styra, det skulle vara motsatsen till ett aktivt val. Om vi tittar på hur våra 

studenter som idag befinner sig på arbetsmarknaden har svarat, har vi tolkat det så att åtta av tio 

personer tog ett aktivt beslut då de valde att inte söka jobb som mäklare. För de övriga två kan vi se 

att det snarare var andra omständigheter som var avgörande för deras avståndstagande från 

mäklaryrket. Av de åtta som tagit ett aktivt beslut ansåg sig sju personer vara nöjda med sin 

nuvarande situation. 

Av de två som helt låtit omständigheterna styra har ingen uppgett att de känner sig helt nöjd med 

dagens situation. Siffrorna visar att en viss sanning ligger i Tornells (2011) ord att man känner sig 

mer nöjd då man tagit ett aktivt beslut. Foster (2002) i sin tur menar att om man väljer ett yrke 

utifrån sina starka sidor och vad man är bra på blir resultatet antagligen bättre än om man försöker 

ändra sin personlighet för att passa ett visst yrke. Det tycker vi stämmer väl överens med vad vi 

funnit genom denna studie. De som aktivt valt ett annat yrke verkar också vara nöjda med det. 

Foster menar samtidigt att det när man accepterat sin personlighet inte är ovanligt att man finner 

något man brinner mer för. 



45 

 

Tabell 4: Aktivt val eller omständighet? Tabellen visar om studenten tagit ett aktivt val eller låtit omständigheter styra 

deras val att vara mäklare eller inte, samt hur de hamnat på sitt nuvarande yrke.  

Bransch Val att inte arbeta 

som mäklare 

Val av dagens yrke Citat om nöjdhet “Är du nöjd 

över ditt beslut?” 

Ekonomi Aktivt Aktivt ”Jag känner mig jättenöjd över 

min situation idag.” 

Ekonomi Aktivt Omständighet “Jag är nöjd just nu, är dock 

fortfarande ny.” 

Ekonomi Aktivt Aktivt “Ja, jag sökte mig till just denna 

arbetsplats.” 

Ekonomi Aktivt Aktivt “Ja, jag är nöjd” 

Ekonomi Aktivt Omständighet “Ja, det känns bra.” 

Säljare Omständighet Omständighet “Nja, jag kommer kanske att 

jobba som mäklare i framtiden.” 

Service (f.d. sälj) Omständighet Omständighet “Jag känner inte att jag tagit ett 

beslut.” 

Service Aktivt Omständighet “Jag vill söka mig mot 

marknadsföring?” 

Service Aktivt Omständighet “Ja, jag känner mig nöjd.” 

Service Aktivt Omständighet “Ja.” 

 

Vad vi presenterat ovan är vad studenterna själva har uppgett. Att så många anser sig vara nöjda 

med sitt beslut skulle kunna vara vad Fazio, Blascovich och Driscoll (1992) hävdar då vi människor 

agerar efter våra beslut och vill visa att vi gjort rätt och därmed känner nöjdhet. Vi vill visa oss 

stolta och framförallt nöjda. (Cialdini, 2005) Många av våra studenter verkar ha funnit ett yrke och 

intresseområde de trivs med och därför känns det som rätt val. De har funnit en identitet i sitt 
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yrkesval och detta kan liknas med vad Åmark (1970) skrivit om att ett arbete oftast känns mer 

meningsfullt om man valt det på grund av intresse snarare än för att få en bra inkomst.  

Slutligen har vi funderat över Carl Jungs fjärde och sista dimension (Eales-White, 2007) som 

handlar om hur man efterlever sina beslut och sätter dem i verk. Man kan antingen vara flexibel 

eller strukturell. En mäklare måste enligt oss kunna vara flexibel och vara beredd på att arbetsdagen 

inte blir som planerat. De är alltid redo och har telefonen i närheten. Vill man leva ett liv som är 

mer strukturerat kanske inte mäklarrollen passar så bra och har man svårt för att fatta snabba beslut 

och alltid stå till förfogande kan ett annat yrke vara att föredra. Vi har egentligen inte lyckats ta reda 

på var våra intervjupersoner står i denna fråga men vår uppfattning är att de flesta är lagda mer mot 

det strukturella hållet. Vad vi menar med att ekonomiyrken är mer strukturella är att de har 

regelbundna arbetstider och en fast lön, vilket gör att personerna kan planera sin fritid och 

personliga ekonomi på ett helt annat sätt. Vi bygger dessa tolkningar på respondenternas svar på 

frågan om varför mäklaryrket inte passar dem. 
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6. SLUTSATS 

Inledningsvis har vi konstaterat att statistiken inte alltid berättar hela historien. Att så många som  

40 % av mäklarstudenterna aldrig arbetat en dag som mäklare är enligt vår undersökning felaktigt 

att säga. Siffran döljer de som avslutat utbildningen i förtid och de som valt att vidareutbilda sig till 

ett annat yrke, samt de som provat på att vara mäklare. 

6.1 VARFÖR VÄLJER MÅNGA FÖRE DETTA MÄKLARSTUDENTER ATT INTE ARBETA 

SOM FASTIGHETSMÄKLARE? 

 Studenterna grundar sina beslut utifrån flera aspekter. Det verkar röra sig om ett beslut som 

växer fram under en längre tid. Våra intervjupersoner har haft svårt att ta ett snabbt och 

definitivt beslut om avståndstagande från mäklaryrket. Fem av tretton personer har ännu inte 

helt bestämt sig utan ser fortfarande mäklaryrket som en potentiell karriär i framtiden, dock 

har ingen uppgett att de är helt säkra på att vilja arbeta som mäklare.   

 Delar av våra resultat stämmer väl överens med tidigare studier som gjorts inom området. 

Anledningarna till att inte vilja arbeta som fastighetsmäklare är främst provisionslönen, 

arbetstiderna och arbetsbördan om man bara ser till yrket.  

 Det har visat sig utifrån denna studie att familjesituationen har mindre påverkan på 

studenternas avståndstagande från fastighetsmäklaryrket. Det eftersom studenterna har haft 

olika familjeförhållanden vid slutet av sin mäklarutbildning.  

 Ungefär hälften av de svarande har gjort praktik och de personerna har kunnat ta ett beslut 

utifrån egna erfarenheter av yrket. Praktiken gav bland annat eleverna en bättre insikt i vad 

yrket innebar. Endast av de som gjort praktik avslutade denna med ett positivt intryck. 

 Det vi kunnat konstatera är att många av våra studenter under sin studietid funnit något de 

tycker bättre om och valt bort mäklaryrket för att ge det nya intresset större plats. Deras 

osäkerhet inför mäklaryrket har uppkommit främst under kurser som är direkt inriktade mot 

fastighetsförmedling och vid kontakt med branschen. De har dock slutfört 

mäklarutbildningen för att den ses som användbar och är en bra grund att bygga vidare på.  
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6.2 VAD GÖR DESSA PERSONER IDAG ISTÄLLET FÖR ATT ARBETA SOM MÄKLARE? 

 Den största yrkeskategori vi lyckades identifiera bland våra respondenter var ekonomi. Det 

var till exempel banktjänsteman, löneadministratör och tjänster inom Skatteverket som 

framkom. Fem personer arbetar inom ekonomibranschen och ytterligare tre har valt att 

utbilda sig vidare för att ta sig in där. Utöver detta hittade vi ytterligare en större yrkesgrupp, 

dessa personer arbetar idag med service. Endast en person arbetar för tillfället inom sälj 

vilket kan ses som uppseendeväckande då detta ligger närmast fastighetsmäklaryrket. 

 Endast hälften av våra intervjupersoner uppger att de har glädje utav sin mäklarutbildning i 

sitt nuvarande yrke. Då är det främst de som studerar och arbetar med ekonomi. De ser störst 

nytta i de juridiska och ekonomiska kunskaperna de fått från skolan. 

 

6.3 HAR DESSA PERSONER NÅGRA GEMENSAMMA NÄMNARE? 

Vår uppsats har gått från att vara en könsneutral undersökning till att studera kvinnors val att inte 

arbeta som mäklare. 12 av de 13 respondenterna är kvinnor, vilket kan ha påverkat vårt resultat.  

 Vi har funnit att åtta av tretton personer ser sig främst som noggranna och eftertänksamma. 

Många säger sig också vara omtänksamma och uppmuntrande. Alla som arbetar med 

ekonomi har nämnt samma egenskaper som sina främsta, dvs. eftertänksam och noggrann, 

de har dessutom tagit ett aktivt avståndstagande från mäklaryrket.  

 Av de tio som idag befinner sig på arbetsmarknaden var det åtta som gjorde ett aktivt val att 

inte söka en mäklartjänst. Alla utom en anser sig vara nöjd med sin nuvarande situation. 

Många gånger känns ett arbete mer meningsfullt om man valt det utifrån intresse snarare än 

av andra orsaker. De som hamnat på sina nuvarande positioner av en slump säger sig inte 

vara fullt nöjda. 

 De som valt att arbeta inom ekonomi ser vi som mer strukturella snarare än flexibla. Som 

ekonom kan du planera din dag på ett helt annat sätt än som mäklare, du har en fast lön och 

relativt fasta arbetstider. 
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7. AVSLUTNING 

7.1 KRITISK GRANSKNING AV ARBETET 

Att säga att detta är en undersökning gjord på före detta mäklarstudenter kan ifrågasättas då den 

stora andelen svarande är kvinnor. Den korrekta benämningen på arbetet kanske snarare skulle varit 

”En studie om varför nyutbildade kvinnliga fastighetsmäklare väljer bort sitt tänkta yrke”.  Vi har 

dock valt bort denna titel eftersom vi från början ville göra en mer könsneutral undersökning, samt 

att vi har en manlig intervjuperson i vårt arbete. Vi har försökt att särskilja dennes svar där hans 

svar skiljer sig från mängden.  

Intervjuerna har på många ställen tolkats, detta kan leda till att vi fått fram reslutat som inte till 100 

procent stämmer med verkligheten. Vi har dock försökt att vara så korrekta som möjligt vid våra 

tydningar. Vi skulle kunna ha utvecklat intervjufrågorna mer och gått in ännu djupare på orsakerna 

till att mäklaryrket valts bort. 

Under teorikapitlet har vi inhämtat en stor del av vår referensram från tryckta böcker. Dessa har inte 

blivit kritiskt granskade och fick i stället ifrågasättas av oss själva. Vi har försökt välja ut det 

viktigaste och det som var väsentligt utifrån vår problemformulering. Vi har för att få en större 

trovärdighet försökt att blanda utgivningsår på litteraturen.  

Om vi hade haft ett riktigt stort antal svarande, dvs. över hundra skulle vi ha kunnat göra en mer 

statistisk korrekt analys av de svarandes personlighetsdrag. Nya karaktärer hade kunnat skapas 

utifrån våra frågor rörande egenskaper. 

 

7.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Det skulle vara mycket intressant att se på egenskaper hos dem som valt att arbeta som 

fastighetsmäklare för att jämföra resultatet med dem som valt bort yrket. Kan det vara så att de 

skiljer sig i personligheter och att detta kan hänföras till valet av yrke? 



50 

 

Ett annat förslag är att utveckla genusaspekterna. Skiljer sig orsakerna till varför man väljer bort 

mäklaryrket mellan de två könen? Vi har enligt vår statistik och undersökning funnit att det är fler 

kvinnor än män som saknar en registrering. Det vore spännande att gå vidare med denna tanke. 

 

7.3 UPPSATSENS BIDRAG 

Vi har funnit att många av mäklarstudenterna har ett intresse för ekonomi. Faktum är att många 

av studenterna inte arbetar som mäklare. Dessa två faktorer ger oss anledningen att föreslå ett 

tredje frivilligt år på fastighetsmäklarprogrammet med inriktning på ekonomi, innehållande både 

företags- och nationalekonomi. Utöver detta kan det vara en god idé att ändra programupplägget 

på de två obligatoriska åren, så att de mer mäklarinriktade kurserna kommer tidigare i 

utbildningen. 
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Bilaga 1 

 

Inledning 

Läste du klart utbildningen?   Ja / Nej 

Har du jobbat som fastighetsmäklare?    Ja / Nej 

 

Livsstil/personlighet 

1. Hur såg din familjesituation ut när du var klar med utbildningen? 

(singel, sambo, gift, barn, ensamstående etc.) 

 

2. Hur väl passar du in på följande egenskaper på en skala från 1-5. 

1= stämmer inte alls, 5= stämmer helt 

Eftertänksam ___ 

Noggrann ___ 

Beslutsam ___ 

Tävlingsinriktad ___ 

Uppmuntrande ___ 

Omtänksam ___ 

Kreativ ___ 

Otålig ___ 

 

3. Vad gör du idag? 

 

 

4. Hur kommer det sig att du hamnade där? 

 



 

 

5. Har du någon användning av mäklarutbildningen? 

 

6. Tror du att du kommer att arbeta som mäklare någon gång i framtiden? 

Ja= Varför började du inte arbeta som mäklare direkt efter dina studier? 

Kanske/vet inte= vad skulle få dig att välja mäklaryrket? 

Nej= varför vill du inte jobba som mäklare? 

 

Påverkan/beslutsfattande 

7. Har du gjort någon praktik på ett mäklarföretag? (/Varför inte?) 

a. Påverkade praktiktiden ditt beslut att inte jobba som mäklare? På vilket sätt isåfall? 

 

8. När kände du att du ville göra någonting annat än jobba som mäklare efter utbildningen? 

 

9. Hur kom det sig att du valde att fortsätta utbildningen trots din osäkerhet kring yrket? 

 

10. Uppfattade du att det var många som inte skulle komma att arbeta som mäklare efter skolans 

slut? 

 

11. Hur tog du beslutet att inte arbeta som mäklare? 

 

12. Är du nöjd med ditt beslut? 

 

 


