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Förord 

Denna uppsats författades av Hanna Bengtsson och Victoria Johansson vid 
Karlstads universitet vårterminen 2015. Vi vill börja med att tacka vår handledare 
Petter Ahlström för stöd och goda råd under arbetets gång samt Berit Hjort vid 
Karlstads universitetsbibliotek som hjälpt oss med referensvägledning. Vi vill även 
tacka alla respondenter vilka vi inte skulle kunnat genomföra arbetet utan.  

Målet med uppsatsen var att förklara hur kön och ålder, utifrån mäklares- samt 
allmänhetens perspektiv, kan påverka unga kvinnliga mäklares arbetssituation och 
arbetsmiljö. Arbetet har varit tidskrävande men även roligt och utvecklande och 
därför presenterar vi härmed stolt vårt arbete.  

 

Karlstad, maj 2015 

 

 

 

 

 
 

  

Hanna Bengtsson Victoria Johansson 
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Sammanfattning 

Fastighetsmäklaryrket har länge setts som typiskt manligt och flertalet kunder har 
även de ansett att män ska göra affärer med män vilket resulterat i att mäklaryrket 
dominerats av just det manliga könet. Branschen har under de senaste åren dock 
genomgått ett generationsskifte, något som har visat sig tydligt inte främst genom 
den ökande andelen kvinnliga mäklare. Syftet med arbetet var att förklara hur kön 
och ålder, utifrån mäklares- samt allmänhetens perspektiv, kan påverka unga (under 
30 år) kvinnliga mäklares arbetssituation och arbetsmiljö. I en teoretisk 
referensram presenteras vad som anses med manligt och kvinnligt för att kunna ge 
en bild av eventuella skillnader könen emellan. Vidare beskrivs kundmötet vilket 
förklarar hur ett framgångsrikt sådant ska gå till för att uppnå kundnöjdhet. Till sist 
presenteras en personlighetsanalys, den så kallade DiSC-modellen (Dominant, 
inspiring, Supportive, Cautious) för att kunna förklara olika typer av människor och 
hur dessa ska bemötas. För undersökningen valdes triangulering vilken innebär att 
både kvalitativ och kvantitativ ansats valts som metod. Undersökningen omfattar 
tre olika målgrupper; unga kvinnliga mäklare, övriga mäklare samt allmänheten. 
Insamling av primär- och sekundärdata skedde genom djupgående intervjuer av fyra 
respondenter, en webbenkät med totalt 20 svarande respondenter och med en 
pappersenkät med 100 respondenter. Resultat/empiri visar att kön och ålder 
påverkar de unga kvinnliga mäklarnas arbetssituation och arbetsmiljö. I avsnittet 
analys/diskussion diskuteras de empiriska resultaten utifrån arbetets teoretiska 
referensram. Detta leder således fram till arbetets viktigaste slutsatser. I avsnittet 
referenser redovisas de källor som använts i arbetet. Uppsatsen avlutas med 
appendix vilka bland annat innehåller enkäter och intervjuunderlag.  
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Abstract 

For a long time the real estate profession has been seen as a male-dominated 
profession with a majority of clients that believed that men should do business with 
men. This resulted in a male domination of the profession. During the years the 
industry has undergone a change of generations, something that appears distinctly 
by the increasing amount of female real estate agents. The purpose of this essay was 
to explain how gender and age, seen from real estate agents- and the publics 
perspective, may affect the work situation and work environment of young female 
real estate agents (under 30 years old). The theoretical framework presents the 
definition of male and female in purpose to make clear potential differences 
between the sexes. Furthermore the client meeting is described by explanations of 
how a successful meeting should turn out. At last the personality analysis, the DiSC-
model (Dominant, inspiring, Supportive, Cautious), is presented in order to explain 
different types of humans and how these should be faced. A combination of 
qualitative and quantitative method, a so-called triangulation was chosen for the 
investigation. The investigation contains three target groups; young female real 
estate agents, remaining brokers and the public of Karlstad. Primary- and secondary 
data was collected by four interviews, one web questionnaire with 20 responders 
and a paper questionnaire with 100 responders. Results show that gender and age 
has an influence on the work situation and work environment. In the 
analysis/discussion the results are argued set out from the theoretical framework 
of the essay. This leads to the most important conclusions of the essay. The 
sources that has been used in this essay is presented in the references. The essay 
finalizes with appendix that among other things contains questionnaires and basis 
for the interviews.    
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1. Inledning 

I inledningen presenteras en introduktion till ämnet vilket behandlas i studien. Introduktionen 
leder till frågeställningar och ett syfte om de eventuella hinder och/eller möjligheter som en ung 
kvinnlig mäklare kan tänkas stöta på i sitt yrkesutövande. I bakgrunden ges en inblick till ämnet. 
Problematiken kring ämnet åskådliggörs i problemformuleringen vilken leder till ett syfte. Nedan 
beskrivs även frågeställningar, metod samt de avgränsningar studien har.  

 

1.1. Bakgrund 

Alla människor behöver en bostad vilket leder till att det är ett uppmärksammat 
område som väcker känslor, engagemang och intresse hos många människor 
(Mäklarsamfundet 2014). Fastighetsköpet klassificeras som den största finansiella 
transaktionen privatpersoner genomför i livet. Att då ta hjälp av en 
fastighetsmäklare kan innebära en stor hjälp men även en risk då kunden placerar 
ansvaret i mäklarens händer (Seagraves & Gallimore 2013). Valet av mäklare blir 
således mycket viktigt och det är av stor betydelse att mäklaren besitter en avsevärd 
mängd kunskap kring Sveriges regler och lagar (Mäklarsamfundet 2014). Än 
viktigare ses ofta det sociala spelet då yrket till stor del handlar om förmågan att 
kunna kommunicera och således skapa en relation med kunden. I sin yrkesroll intar 
fastighetsmäklaren positionen som en opartisk mellanman för att ”knyta kontakt 
mellan säljare och köpare” (Mäklarsamfundet 2013). Utöver detta ska mäklaren 
dessutom kunna bistå parterna med all rådgivning de kan tänkas behöva under 
förmedlingsprocessen samt upprätta alla handlingar förmedlingen kräver, allt för att 
bidra parterna med trygghet under affären. Kundens förtroende för mäklaren är en 
av grunderna till att lyckas inom branschen.  

I en intervju med Sveriges Radio uttryckte Claudia Wörmann, analysansvarig på 
Mäklarsamfundet, att ”fastighetsmäklare är ett yrke i förvandling”. Detta förklarar hon 
med att det tidigare mansdominerade mäklaryrket nu står under en stor 
generationsväxling som innebär att fler unga kvinnor tenderar att vilja bli mäklare 
(Backman 2007). Önskan att få arbeta inom ett yrke där möjligheten finns att kunna 
ha kontroll över sina egna arbetsförhållanden anser Wharton (1996) var den främsta 
anledningen till att kvinnor började få upp ögonen för den mansdominerade 
fastighetsbranschen. Den statliga tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen, 
vidare förkortat FMI, hade enligt Carter1 den 20 april 2015 så mycket som 6 509 
registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Andelen kvinnor i yrket har ökat från 17 % 
                                                
1 Thomas Carter kommunikationsansvarig FMI, e-post den 20 april 2015. 
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1994, upp till 44 % i mars 2015 (Mäklarsamfundet 2014). Den stadiga ökningen av 
antalet kvinnliga mäklare tillsammans med siffror från de svenska högskolorna vilka 
visar på fördelningen mellan män och kvinnor som utbildar sig till mäklare tyder på 
att ökningen kommer fortsätta. Detta visar sig bland de unga mäklarna (under 30 år) 
som den 20 april 2015 bestod av 805 kvinnor. Därmed kan det konstateras att de 
flesta fastighetsmäklare som endast varit verksamma i några år utgörs vara unga 
kvinnor (Mäklarsamfundet 2013). Vidare konstaterar även FMI (2014) att andelen 
kvinnliga fastighetsmäklare är på stadig uppgång vilket således innebär att 
könsfördelningen i branschen är på väg att jämnas ut. Det är enligt Westberg på 
FMI till och med så att andelen kvinnliga fastighetsmäklare förutspås bli större än 
andelen manliga, något som förväntas ske inom ett par år.  

Att mäklare begär avregistrering är en förekommande företeelse som tenderar att 
vara vanligare hos kvinnor än män (Fastighetsmäklarinspektionen 2014). Av de som 
avregistrerade sig någon gång under åren 2008 till 2013 var ca 35 % av mäklarna 
under 30 år, varav 68 % kvinnor. Wörmann på Mäklarsamfundet menar att det 
arbete nyetablerade mäklare står inför anses vara tuffare än vad mäklarna kanske 
räknat med (Backman 2007). Vidare uttrycker Wörmann att ”det finstilta inom yrket 
som mötet med varje enskild människa i varje enskild affär”, är något som handlar om 
erfarenhet och människokännedom framför vad som står i böcker. Utöver detta 
förväntas fastighetsmäklare ha en förhållandevis bred kompetens vilken innefattar 
ett flertal kunskapsområden så som bland annat byggnadsteknik, juridik, ekonomi, 
etik, miljö, beteendevetenskap, marknadsföring samt säljteknik (Lundström 2011).  

Vidare har det studerats huruvida en fastighetsmäklares attraktivitet påverkar dennes 
inkomst från mäklartjänsten eller ej (Salter et al. 2012). Salter et al. (2012) har i 
artikeln ”Broker beauty and boon…” bland annat undersökt om mäklarens kön eller 
etnicitet har påverkan på inkomst och resultatet visade på en obetydlig inverkan på 
transaktionspriserna avsedda vilken etnicitet mäklaren hade. Däremot visade 
resultatet att beroende på vilket kön mäklaren tillhörde, var också inkomsten olika. 
De manliga mäklarna tenderade att tjäna mer än sina kvinnliga kollegor.  Studien 
visar även att mäklarens attraktivitet spelar roll för att nå höga transaktionspriser vid 
en försäljning. Detta kan vara en fördel för de kvinnliga mäklarna då attraktiviteten 
hos en kvinnlig mäklare anses ha större positiv effekt på lönen än vad den har hos 
de manliga mäklarna. Mer attraktiva personer förmår dessutom att uppvisa en större 
grad av intelligens. 
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1.2. Problemformulering 

Jämställdhet är en het fråga i dagens Sverige där huvudregeln varit att kvinnor 
generellt sett haft och till viss del fortfarande har det svårare än sina manliga 
kollegor att accepteras på arbetsmarknaden (Tillminasystrar u.å.). Detta tillsammans 
med löneskillnader könen emellan har varit en fråga i fokus. Under de senaste 20 
åren har det delvis på grund av en jämställdhetslagstiftning skett en förändring i 
många stora organisationer (Dainty & Lindgard 2006). Lagstiftningen tillsammans 
med positiv särbehandling på mångfald ökade medvetenheten om de negativa 
effekterna som resultat av könsdiskriminering vilket ledde till initiativ att ta itu med 
trakasserier och ojämlikhet. Siffror från Statistiska Centralbyrån, vidare förkortat 
SCB, (2014) visar på att män fortfarande har övertaget inom mäklaryrket vad gäller 
inkomsten. I november 2014 visade dessa siffror en skillnad i medellön om cirka 6 
000 kronor. Männens medellön låg runt 40 000 kronor medan den motsvariga 
siffran för kvinnor låg på cirka 34 000 kronor. Det är dock inte enbart skillnader i 
lönerna mellan män och kvinnor som har kunnat uppmärksammas, 
mäklarbranschen har historiskt sett präglats av en mansdominans men denna är på 
väg att försvinna (Mäklarsamfundet 2013).  

Christina Zaar skrev 2005 att ”framtidens fastighetsmäklare är en högskoleutbildad kvinna 
som arbetar i ett kedjeanknutet mäklarföretag”. Förr gick ofta mäklaryrket i arv och 
bostadsköpet sågs som en affär mellan tre män; säljare, köpare och mäklare. Zaar 
(2005) menar att denna syn har ändrats då andelen kvinnliga mäklare, särskilt unga, 
har en konstant tillväxt. Wörmann styrker Zaars teori angående att yrket står inför 
en förändring, då branschen 2007 var på väg mot ett generationsskifte vilken 
innebar att fler unga kvinnor kommit in i yrket (Backman 2007). Mäklaryrket är 
starkt tidskrävande och framförallt unga mäklare måste arbeta hårt och lägga ner 
mycket tid för att kunna skapa sig ett namn på marknaden, något inte alla klarar av 
(Wharton 1996). Att avregistrering förekommer inom yrket tror Anders Edmark, 
ordförande Mäklarsamfundet, delvis kan bero på att yrket domineras av 
provisionslön vilket kan göra att det blir svårt att få ekonomin att gå ihop under de 
första månaderna som ny på marknaden (svd 2014). Dessutom menar Zaar (2005) 
att förändringar kan tänkas ske i takt med att kvinnor börjar ta större plats inom 
branschen. 

För att lyckas som mäklare krävs förtroende från kunden (Mäklarsamfundet 2013). 
År 2014 gjorde Fastighetsbyrån en riksrepresentativ undersökning vilken visade på 
allmänhetens förtroende för fastighetsmäklare (Företagsexpo 2014). Föga 6 % av de 
tillfrågade utgav sig för att ha ett högt förtroende för fastighetsmäklare, vilket var en 
minskning med 2 % från året innan. Tillfrågas mäklarnas kunder direkt ser svaren 
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dock annorlunda ut och förtroendet visar sig vara högre. Fastighetsbyrån gjorde 
samma år även en undersökning vilken syftade till att få fram svenskarnas syn på 
deras idealmäklare. Resultatet visade att den typiska mäklare är en man som befinner 
sig i åldern 30 till 39 år. Han kör BMW, är ”medelsnygg”, har en trendig men 
traditionell klädstil samt är pratglad, social och driven. Han är inte smartare än 
någon annan men tjänar ändå mer än genomsnittet. Vd:n på Fastighetsbyrån, Lars-
Erik Nykvist, menar att nidbilden av mäklare är snedvriden och relativt felaktig. 
Vidare menar han att i och med att fler kvinnor än män utbildar sig till mäklare 
borde det leda till en modernare syn där idealbilden av mäklaren inte nödvändigtvis 
är en man.     

Vi vill med bakomliggande problemformulering tydliggöra för problemställningar 
samt syfte vilka formuleras i kommande avsnitt.  

 

1.3. Problemställningar 

För att bidra till att besvara syftet är problemställningarna för denna uppsats 
uppdelade i ett huvudproblem och tre delproblem. 

Huvudproblem: 

Vilka hinder och möjligheter kan en ung kvinnlig fastighetsmäklare förväntas stöta 
på relaterat till kön och ålder, och hur ska dessa tacklas om de uppkommer?  

Delproblem: 

Hur upplever mäklarkollegorna att de unga kvinnorna klarar sig i sin yrkesroll och 
hur uppfattas de unga kvinnliga mäklarnas situation av kollegorna? 

Vad anser allmänheten utgöra en idealmäklare, vem har störst förtroende från 
kunderna? 

Finns något kundsegment som vid kundmötet upplevs svårare för dessa unga 
kvinnor att bemöta?  

 

1.4. Syfte 

För att besvara problemformuleringen har vi utvecklat följande syfte. Syftet med 
detta arbete är att förklara hur kön och ålder, utifrån mäklares- samt allmänhetens 
perspektiv, kan påverka unga kvinnliga mäklares arbetssituation och arbetsmiljö.  
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1.5. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att endast belysa hur situationen ser ut 
för unga kvinnliga mäklare i Karlstad. Vi valde Karlstad då vi är uppväxta här och då 
en mer omfattande undersökning hade krävt mer resurser i form av tid och pengar. 
Definitionen av ung ter sig olika beroende på sammanhang och vem du frågar men 
vi har här valt att definiera ung som personer under 30 år. Vad gäller enkäterna till 
de slumpvis utvalda respondenterna har vi valt att låta det ske slumpmässigt, att få 
en jämn ålder på de som svarat är alltså inget vi valt utan fokus har legat på att få 
100 svar.  

 

1.6. Läsanvisningar 

Begreppet unga kvinnor kan vara diffust men syftas här till kvinnor under 30 år. Det 
rekommenderas att du som läsare från och med nu börjar med att ta del av kapitel 
två för att bättre förstå den grundläggande teoretiska bakgrunden och uppsatsen i 
stort. Kapitel två tydliggör definitionen av manligt och kvinnligt och kundmötet 
samt beskriver personlighetsanalys enligt DiSC-modellen (se figur 1). Kapitel tre 
presenterar metoden som belyser hur studien genom triangulering har nått fram till 
ett resultat. Kapitel fyra visar på empiri/resultat av undersökningen och i kapitel fem 
diskuteras och analyseras resultaten. I kapitel sex presenteras de viktigaste 
slutsatserna samt ges förslag till vidare forskning inom ämnet. I kapitel sju finns 
referenslistan och uppsatsen avslutas med kapitel åtta där uppsatsens appendix 
presenteras.   



15 

2. Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden behandlas och framställs central teoretisk information så som 
klargörande av manligt och kvinnligt, kundmötet och personlighetsanalys enligt DiSC-modellen 
(Dominant, inspiring, Supportive, Cautious). Genom teorin ges underlag till läsaren vilka sedan 
används till stöd för arbetes empiriska undersökning och dess resultat.  

 

2.1. Manligt och kvinnligt 

Inom forskningen skiljer forskarna ofta på begreppen kön och genus, där kön är 
den biologiska dimensionen och genus den sociala (Kullberg 2012). Flertalet 
individer världen över har en relativt klar uppfattning om betydelsen av begreppet 
kön, medan genus å andra sidan omfattas av mer problematik och snedvridna 
kunskaper. Att genus och kön har en koppling är känt men på vilket sätt manlighet 
och kvinnlighet är länkat med att vara man eller kvinna finns det många teorier om.   

Psykologiprofessor Janet Shibley Hyde (2014) har analyserat många års tidigare 
forskning och teori inom ämnet och anser att kvinnor och män är lika inom de 
flesta psykologiska områdena. Det visade sig att det finns avsevärt med bevis som 
talar för att män och kvinnor är jämbördiga och att det snarare är fördomar 
angående könsskillnader som försämrar kvinnors prestationer (Shibley Hyde 2014). 
Får en kvinna höra att hon är sämre än en man visar sig detta i prestationen då 
kvinnan tenderar att inte ha samma grad av självförtroende som mannen som fått 
höra att han är duktigare. De kulturella skillnaderna anses vara betydligt större än 
skillnaderna mellan könen, något som även styrks av Josefson (2005) som anser att 
det snarare handlar om de sociala och kulturella förväntningarna av könen samt de 
normer som finns. Detta diskuteras även av Fine (2010) som menar att miljö och 
kultur är faktorer vilka bidrar till skillnader mellan män och kvinnor. Även Fäldt et 
al. (2012) menar att definitionen av manligt och kvinnligt har med samhället att 
göra, att det är samhället som separerar kvinnors och mäns positioner i bland annat 
familjen och i arbetslivet och att vi människor bidrar till att skapa, forma och 
upprätthålla de skilda förväntningarna på män och kvinnor. 

Om vi bortser från de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män menar Elvin-
Nowak (2003) att vi tenderar att välja skillnader hos könen och knyter dessa till 
status och makt samt manligt och kvinnligt. Uppfattningen om vad som är kvinnligt 
och manligt finns inbyggt i den historiska tidpunkten, det sociala sammanhanget 
samt i den kultur vi lever i. Enligt genusförfattaren Connell (2009) föds vi inte in i 
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rollen som man eller kvinna, utan femininet och maskulinitet är något som barn 
utvecklar och lär sig.  

När vi möter en annan människa tenderar vi att snabbt uppmärksamma dennes kön 
som en central egenskap och därmed påverkar det vårt omdöme om denna man 
eller kvinna (Söderlund 2012). Vi har en tendens att placera människor i vår 
omgivning i olika kategorier exempelvis kön, endera är du en man eller en kvinna 
(Nationella sekretariatet för genusforskning 2014). Efter detta konstaterande har vi 
genom våra kategorier om vad som är manligt och kvinnligt skapat ett omdöme om 
personen (Söderlund 2012). Flertalet studier finns vilka belyser manlighet och 
kvinnlighet där en av dem framförallt visar att kvinnor uppfattas som mer 
hjälpsamma, varma och känsliga än män. Män betraktas istället som mer självsäkra, 
oberoende och dominanta.  

I ett yrke vilket till största del domineras av ett kön anses det motsatta könet inte 
alltid uppfylla kravet på den kompetens som krävs (Young & Hurlic 2007). Dock 
anses fler kvinnor med tiden kunna ta plats i de yrken som traditionellt sett har 
ansetts som manliga, detta i takt med att fler kvinnor väljer att utbilda sig samtidigt 
som kompetensen ökar. De tidigare traditionella könsrollerna som präglat Sverige 
håller på att suddas ut, vilket enligt Mäklarsamfundet (2014) skulle kunna förklara 
det ökade intresset hos kvinnor att utbilda sig till mäklare. 

 

2.1.1.  Manligt  och kvinnl ig t  i  fas t ighetsbranschen 

Huruvida det är en manlig eller kvinnlig fastighetsmäklare som anlitas av kunden är 
ett ämne som kommit att bli intressant inom området för vad mäklaren kan antas 
prestera (Seagraves & Gallimore 2013). Det förekommer inga bevis som skulle 
kunna påvisa att fastighetsförhandlingens resultat och prestation skulle ha påverkats 
av om mäklaren var man eller kvinna. Hade män varit bättre förhandlare än kvinnor 
skulle detta synas i arbetets utfall samt i de redovisade siffrorna vilka då borde vara 
bättre än kvinnornas. Så är inte fallet vilket således pekar på att kvinnor och män har 
samma förmåga att förhandla. Den grundläggande orsaken till eventuella skillnader 
mellan manliga och kvinnliga fastighetsmäklare borde grunda sig i val snarare än 
mäklarens prestanda. 

Palmer & Bejou (1995) har genomfört en studie vilken visar på att människor beter 
sig olika i möten med och mellan personer med olika kön. Resultatet av studien 
visade på att det minst omtyckta beteendet var ett aggressivt och pressande sådant, 
med dålig hänsyn till kundens behov vilket oftast uppkom när både medarbetaren 
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och kunden var män. Minst grad av detta beteende uppkom när båda parterna var 
kvinnor. Även Shibley Hyde (2014) menar att män visar på mer aggressivitet än 
kvinnor. Det är ett typiskt manligt beteende att sätta mer press på en motpart vilket 
sker mer sällan vid möten med enbart kvinnor (Palmer & Bejou 1995). Dessa 
beteenden visar sig bland annat i andelen varningar som delas ut. Sedan första 
januari 2015 har 36 varningar delats ut där det manliga könet står för 24 av dem 
medan 12 har delats ut till kvinnor (Råd&Rön 2015). Att mäklarna fått dessa 
varningar har delvis grundats i att de handlat i försumlighet och med girighet. 
Fastighetsmäklare som istället verkar för kundens bästa tenderar att bli mer 
framgångsrika och för att göra detta krävs en bra kundrelation. 

 

2.2. Kundmötet 

Kundmötet anses vara mycket viktigt, särskilt inom fastighetsmäklarbranschen, 
vilket innebär att det måste ske professionellt om optimal kundnöjdhet ska kunna 
uppnås samt om försäljning ska kunna säkras (Söderlund 2012). Vid kundmötet 
träffar kunden en person som inte bara representerar sig själv utan även en 
produkt/tjänst och ett företag. Kundmötet tenderar att vara målorienterat då 
kunden ofta är ute efter en viss sak eller upplevelse, vilket leder till att dessa möten 
blir begränsade vad gäller informationen som utbyts mellan parterna (Lockwood & 
Jones 1989; Nikolich & Sparks 1995). Hur länge ett kundmöte varar kan variera men 
gemensamt för alla möten är att det tar ytterst kort tid för en kund att forma ett 
omdöme om medarbetaren denne möter (Söderlund 2012).  

 

2.2.1.  Fast ighetsmäklaren 

I och med att potentiella kunder tenderar att bli mer noggranna vid valet av 
fastighetsmäklare samtidigt som fastighetstransaktioner blir allt vanligare och 
konkurrensen bland mäklarna hårdnar är det än mer viktigt att kundmötet får önskat 
utfall (Dabholkar & Overby 2006). Enligt McDaniel & Louargand (1994) bör nöjda 
kunder vara nyckeln till att nå framgång inom yrket och Dabholkar & Overby 
(2006) menar vidare att för att en kund ska känna full tillfredsställelse krävs god 
kommunikation vilket ställer krav på förmedlarens förmåga att kommunicera. Att 
förmedlaren visar att hon eller han anstränger sig i uppdraget med kunden, bidrar 
med nödvändig rådgivning, agerar på ett yrkesmässigt sätt samt uppnår resultat är 
ytterligare aspekter som bidrar till kundens totala upplevelse av förmedlaren och 
påverkar därmed även kundnöjdheten. Vidare menar Dabholkar & Overby (2006) 
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att kunder ser förhållandet god kommunikation och ett positivt resultat som allra 
viktigast.  

En kundorienterad medarbetare utges ha ett beteende som syftar till att bygga upp 
kundtillfredsställelsen vilket kan antas ske genom ett genuint intresse av kunden 
samt när medarbetaren utvecklar lösningar med kundens behov i åtanke (Pettijohn 
et al. 2007). Skickliga medarbetare är betydligt mer kundorienterade eftersom 
duktiga säljare är kapabla att uppfatta att den långsiktiga belöningen har ett samband 
med kundens välbefinnande. Att medarbetaren fokuserar på kundens främsta 
intressen, håller kunden uppdaterad, kan marknaden och är professionell är faktorer 
som är högt värderade hos kunden (Dabholkar & Overby 2006). Enligt Westlund et 
al. (2005) är kundens upplevda nöjdhet av stor betydelse med anledningen att det 
delvis bidrar till att kunden blir lojal i sin relation med medarbetaren samt att 
chansen till positiv ryktesspridning även kallat word-of-mouth ökar.  

 

2.2.2.  Mjuka beteenden 

Under kundmötet finns en rad faktorer som påverkar kunden i huruvida han eller 
hon upplever kundnöjdhet eller ej. Enligt Weiner Thordarson (2014) är det så enkelt 
som att i kundmötet följa den gyllene regeln ”bemöt andra så som du själv vill bli bemött”. 
Goodwin & Smith (1990), Butcher et al. (2003) och Iacobucci & Ostrom (1993) 
menar att det handlar om mjuka, medmänskliga beteenden som även utanför 
kundmöten är positivt laddade. Dessa mjuka beteenden behandlar vikten av att 
medarbetaren först hälsar, etablerar ögonkontakt och ler mot samt samtalar med 
och lyssnar på kunden (Söderlund 2012). Dessutom ska medarbetaren vara 
empatisk, vänligt, artig och ärligt mot kunden samt vara intresserad av kunden och 
söka likheter med denne. Fysisk beröring, ett bra avslut av mötet och att 
medarbetaren sedan kommer ihåg kunden anses också vara viktigt. Även Pettijohn 
et al. (2007) menar att kundnöjdhet till stor del bygger på förmedlarens förmåga att 
visa dessa varma beteenden. De mjuka faktorerna har vidare bevisats vara viktiga då 
de genererat kundlojalitet samt positiv word-of-mouth (Söderlund 2012).  
Chamberlin (2000) och Wood (2006) menar att något så enkelt som ett leende bidrar 
till ökat förtroende hos kunden.  
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2.2.3.  Servi cekval i t e t  

Kvalitetsdata från SREB (Nöjd Kund Index) och finansiella variabler från SFI 
(Svenskt Fastighetsindex) visar tydligt att det finns ett utmärkande samspel mellan 
kundupplevd kvalitet och lönsamhet (Westlund et al. 2005). Genom en intern 
jämförelse mellan resultat och förväntningar bildar sig kunden en uppfattning om 
kvaliteten, där servicen kan definieras som god när den uppfyller eller överskrider 
förväntningarna (McDaniel & Louargand 1994). Avgörande faktorer för kundens 
uppfattning om servicekvaliteten är bland annat om förmedlaren är tillförlitlig, 
lyhörd och visar empati. Vad människan uppfattar som god service kan dock skilja 
sig åt och detta kan leda till problem när det finns en faktisk skillnad mellan kundens 
förväntningar och vad medarbetaren anser utgöra god service. Förmågan att kunna 
identifiera motpartens personlighet samt anpassa sitt eget beteende utefter andra 
personer gör det enligt Tivemark (2009) möjligt att bygga framgångsrika relationer, 
ett antagande som även Sugerman (2009) stödjer. 

 

2.3. Personlighetsanalys enligt DiSC-modellen 

Enligt Rohm (2014) är den grundläggande förutsättningen för att kunna förstå andra 
människor och på så sätt kunna skapa bättre relationer, att både tillåta sig inse och 
kunna acceptera det faktum att det förekommer skillnader i beteende människor 
emellan. En mängd senare studier har gjorts på teorin av både psykologer och 
forskare. Bland dessa var Dr William Marston som enligt Diskprofile (u.å.) 
intresserade sig för ”normala människors” personlighetsbeteende. År 1928 skrev 
Marston ”The Emotions of Normal People” där han antyder att vårt beteende styrs av 
fyra olika ”inneboende enheter” vars egenskaper förkortas med de fyra bokstäverna 
D, i, S, C (Dominant, inspiring, Supportive, Cautios)(Rohm 2014). 

Sugerman (2009) presenterar DiSC-modellen som ett naturligt verktyg att använda 
för att öka förståelsen för de olika människotyperna. Varje individ erhåller unika 
personlighetsdrag och hur vi ser på olika saker är något som enligt Rohm (2014) 
borde grunda sig i just personligheten. Enligt Diskprofile (u.å.) är DiSC-modellen på 
grund av sin enkelhet flitigt använd och utnyttjas för att förbättra kommunikationen 
människor emellan. Rohm (2014) menar att DiSC -modellen skiljer sig från andra 
beteendemodeller som annars tenderar att sätta fokus på personlighetsstörningar 
snarare än att bidra med förståelse för beteendeskillnader i allmänhet. Modellen ska 
verka för att underlätta samarbete med andra människor samt utveckla starkare 
säljkunskaper vid en säljrelation. Modellen bygger på två uppsättningar motsatta 
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egenskaper så som utåtriktad – reserverad samt uppgiftsorienterad – 
personorienterad. Enligt DiscoveryReport (2014) representerar de fyra bokstäverna 
D, i, S, C egenskaper i en persons beteende eller personlighetsdrag. Vidare antyds att 
alla har en blandning av alla dessa egenskaper men att variationen sitter i hur stark 
varje egenskap är hos respektive person.  

 

 

 

Figur 1: DiSC-modell modifierad utifrån ansats 

Sugerman (2009) och Diskprofile (u.å.) har samma benämningar för de olika 
personligheterna inom DiSC-modellen, men trots att dessa skiljer sig från hur Rohm 
(2014) och Tivemark (2009) har valt att kalla personlighetstyperna omfattas var och 
en av samma förklaring. 

 



21 

2.3.1.  Fyra personl ighets typer  

En person som ofta är rakt på sak och inte rädd för att uppstå som påtvingande 
tillhör de dominanta (Sugerman 2009). Denna personlighetstyp har som vana att 
styra och ställa och tenderar att se helheten, har ett envist beteende och kan ställa 
höga krav för att få som de vill. Respekt och resultat är något som krävs av den som 
vill utveckla en relation med en dominant person (Rohm 2014). Vidare anser 
Tivemark (2009) att det gäller att snabbt komma till poängen med mötet och att 
aldrig vara sen för att kunna uppnå en bra relation med den dominanta. Argument 
baserade på fakta och resultat är att föredra framför emotionella och sociala 
argument. 

De inspirerande utmärker sig genom att vara inflytelserika, utåtriktade och livliga 
(Sugerman 2009). Dessa personer uppskattar möjligheten att få arbeta tillsammans 
med andra människor, har en uppenbar entusiasm och pratar ofta och mycket. De 
inflytelserika ser förmågan att kunna skapa goda öppna relationer som viktigt och 
uppskattar dessutom vänlighet och uppriktighet (Diskprofile u.å.; Rohm 2014). Det 
bästa sättet att bemöta en inspirerande person på är att bekräfta dennes känslor och 
spontanitet genom att besvara dem på samma sätt. Humor och glädje eller smärta 
och sympati är klokt att använda för att förstärka argumenten så väl som genom att 
visa intresse och ge beröm.  

En stödjande person tenderar att visa omtanke till sina medmänniskor och vistas 
helst i en miljö av stabil och förutsägbar karaktär där ingen osämja föreligger 
(Sugerman 2009). De stödjande personerna är stabila och lägger vikt vid samarbete, 
uppriktighet och förtroende (Diskprofile u.å.). De sätter fokus på värde och 
kvalitetsinformation, är reserverade och värderar pålitlighet och integritet vid 
bemötande av andra människor (Rohm 2014). För att utveckla en bra relation med 
en stödjande person krävs att bekräftelse ges av att denne lyckats bra i sitt familje- 
och sociala liv (Tivemark 2009). Genom att lyssna på berättelser om familj, vänner, 
roliga händelser eller fritidsintressen och därigenom hitta något gemensamt skapar 
intresse hos den stödjande personen.  

Den tankfulla och försiktiga personen besitter en analytisk förmåga med fokus på 
precision (Sugerman 2009). Koncentrationen riktas i huvudsak snarare mot logik än 
känslor och personen lägger vikt vid kvalitet, pricksäkerhet, expertis och kompetens 
(Sugerman 2009; Diskprofile u.å.). För att utveckla en god relation med denne är 
beundran och erkännande två krav (Rohm 2014). Inför mötet med personen är det 
mycket viktigt att vara noga förberedd då denne känner starkare förtroende för 
någon som är tydlig, strukturerad, saklig och genom en detaljerad plan kan visa vad 
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som vill åstadkommas (Tivemark 2009). Alla former av listor uppskattas och kvalitet 
och noggrannhet är icke att förglömma. Ett sakligt framförande med pedagogiskt 
upplägg och gärna mycket detaljer är att föredra för att vinna en sådan persons 
förtroende.  
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3. Metod 

För arbetet valdes både kvantitativ och kvalitativ metodansats till genomförandet av en studie inom 
mäklarbranschen. Eventuella fördelar och nackdelar med detta val diskuteras. Studien omfattades 
av två olika enkäter samt ett underlag för intervju. Enkäterna innehåller bland annat frågor om 
synen på unga, kvinnliga mäklare samt hur invånarna i Karlstad tänker kring valet av mäklare. 
Slutligen diskuteras arbetets etiska överväganden och en kritisk granskning av metoden genomförs.  

 

Syftet med arbetet var att förklara hur kön och ålder, utifrån mäklares- samt 
allmänhetens perspektiv, kan påverka unga kvinnliga mäklares arbetssituation och 
arbetsmiljö. Valet av metod för den empiriska undersökningen styrdes av syftet och 
frågeställningarna vilket ledde till att en blandning av kvantitativ och kvalitativ ansats 
som forskningsmetod beslutades. En sådan kombination av de båda metoderna 
kallas triangulering och ger ofta en mer fullständig bild än vad endast en metod gör 
(Eliasson 2013; Jacobsen 2002).  

Den kvantitativa metoden samlar data som kan bearbetas statistiskt samt mäter 
samband mellan olika variabler (Christensen et al. 2001). Vår kvantitativa ansats vill 
genom två skilda enkäter belysa de unga kvinnornas eventuella svårigheter och/eller 
möjligheter, relaterat till kön och ålder, i yrkesutövandet. Den ena enkäten 
innehållande frågor riktade till mäklare i Karlstad (se appendix 8.2.1 samt 8.2.3) som 
inte ingår i kategorin ung kvinna skickades ut via webben till ett antal om 42 
mäklare. En respons på totalt 20 svar erhölls, vilket gav en svarsfrekvens om 47 %. 
Den andra enkäten vilken var en pappersenkät (se appendix 8.3.1) fokuserade istället 
på huruvida Karlstadborna kunde tänka sig att anlita en ung kvinnlig mäklare eller ej.  

För undersökningen valdes även en kvalitativ studie i form av en intervju (se 
appendix 8.1) vilken låter intervjuaren samtala med den intervjuade om frågor som 
till största del bestämts i förväg (Eliasson 2013). Den kvalitativa ansatsen belyser 
även den de unga kvinnornas situation men fokuserar istället på kvinnornas egna 
uppfattningar. Totalt genomfördes fyra intervjuer med fyra kvinnor för att bidra 
med kunskap kring ämnet samt hjälpa till att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Vi valde att utesluta ingående intervjuer med manliga mäklare och 
endast fokusera på vår undersökningsprofil, unga kvinnliga mäklare. Den 
bakomliggande anledningen till detta val var att vi genom webbenkäter ansåg oss 
kunna uppnå en större svarsfrekvens för att kunna erhålla en bredare grund då 
intresset främst låg i att utreda situationen ur de unga kvinnliga mäklarnas 
perspektiv. Personliga intervjuer ansågs med undersökningsprofilens kollegor inte 
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kunna bidra med det breda underlag vi behövde för undersökningen. En pilotstudie 
genomfördes ej för någon av ansatserna, se mer om detta under rubriken 3.7. Kritisk 
granskning av metoden.  

 

3.1. Urval 

Den kvalitativa metoden utgörs av uttryck i ord, text och bild som ska tolkas och 
bidra med förståelse (Christensen et al. 2001). Genom att använda en kvantitativ 
ansats där undersökningen fokuserar på en mindre grupp ges en grund för 
generalisering och därmed möjligheten att dra slutsatser om en större grupp 
(Jacobsen 2002). Helhetsförståelse och sammanhang är mycket viktigt då karaktären 
utgörs av fokus på mening och innebörd (Christensen et al. 2001). En kvalitativ 
undersökning frambringar beskrivningar av verkligheten i form av texter och 
modeller vilka syftar till att upptäcka, lyfta och belysa samband. Den kvalitativa 
metoden bygger teori och prioriterar validitet. För att kunna dra slutsatser som gäller 
för fler än de som ingår i undersökningen ska istället (eller även) någon form av 
kvantitativ undersökning genomföras (Eliasson 2013). Den kvantitativa metoden 
utgörs av uttryck i form av siffror, antal och mängd, det vill säga något man räknar 
och analyserar genom att använda statistiska metoder (Christensen et al. 2001). 
Analysen är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan 
olika variabler. En kvantitativ undersökning studerar därför det specifika i ett 
sammanhang eller delarna av en helhet. En kvantitativ undersökning är strukturerad 
till sin form och dess utgångspunkt är förutbestämd. Det är en beskrivande och 
förklarande metod som prioriterar reliabilitet och syftar till att testa befintlig teori. 
Vi valde att göra en så kallad triangulering vilken innebär att vi har kombinerat 
kvalitativ och kvantitativ metod då de tillsammans tillför undersökningen olika slags 
information och därmed täcker in fler infallsvinklar (Eliasson 2013). På så sätt 
erhålls ofta en mer fullständig bild än vad en enda metod skulle ha gjort. 

Då en totalundersökning av en hel målpopulation oftast är kostsam och 
tidskrävande har vi gjort ett urval ur målpopulationen för undersökning av vårt 
valda ämne och har med hjälp av detta dragit slutsatser om hela målpopulationen 
(Christensen et al. 2001). Vår undersökning bygger på tre olika målgrupper vilka 
resulterar i urvalen kvinnliga fastighetsmäklare i Karlstad under 30 år, övriga 
fastighetsmäklare inom Karlstadsregionen samt ett stickprov av 100 allmänna 
personer i Karlstad (Eliasson 2013). Ett stickprov bör likna- samt vara representativt 
för populationen (Jacobsen 2002). Vårt stickprov genomfördes via ett 
bekvämlighetsurval vilket innebär att de som blir respondenter är de som är lättast 
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att få tag på, i vårt fall de individer som befann sig på eller passerade torget då 
undersökningen genomfördes (Jacobsen 2002).  

Samtliga respondenter till alla tre studier valdes genom icke-sannolikhetsurval vilket 
innebär att inte alla har en känd chans att komma med i urvalet (Christensen et al. 
2001). Denna urvalstyp är fördelaktig när strävan innebär att finna 
expertinformation eller då önskan är att studera komplexa frågor eller 
bakomliggande faktorer i en viss fråga.  

Båda respondentgrupperna i form av mäklare genomgick ett så kallat strategiskt 
urval vilket innebär att forskaren själv bedömer vilka personer som ska ingå i urvalet 
(Christensen et al. 2001). Denna typ av urval är vanlig vid kvalitativa undersökningar 
där intresset inte ligger i att beskriva kvantitet eller mängd utan syftet snarare är att 
erhålla en djupare förståelse för ett fenomen eller olika företeelser.  

Urval av allmänhetens respondenter genomfördes till en början genom ett kvoturval 
som innebär att man saknar förteckning över hela populationen men känner till 
proportionerna för variabeln, exempelvis genom andelen män och kvinnor eller 
åldersstrukturen (Christensen et al. 2001). Men på grund av bortfall, som vidare 
förklaras under rubrik 3.6. Bortfall, valde vi istället att göra ett bekvämlighetsurval där 
endast de respondenter som hade möjlighet att delta i undersökningen valdes efter 
att de blivit tillfrågade (Christensen et al. 2001; Jacobsen 2002). Det är graden av 
tillgänglighet som bestämmer vilka som ska ingå i detta urval, men att ha i åtanke är 
att denna metod påverkar resultatrepresentativiteten, ett bekvämlighetsurval kan ha 
påverkat resultatets reliabilitet negativt. 

 

3.1.1.  Unga kvinnl iga fast ighetsmäklare 

Dessa respondenter (unga kvinnor under 30 år) hittades genom att gå igenom 
mäklarföretagens anställda på dess hemsidor; Svensk Fastighetsförmedling, Husman 
Hagberg, Skandiamäklarna samt Länsförsäkringar fastighetsförmedling. Passande 
undersökningsprofiler letades fram vars ålder konstaterades genom sökningar av 
deras namn på Facebook där vi även jämförde med profilbild för att vara säkra på 
att vi funnit rätt person, samt på Eniro och Birthday. E-post (se appendix 8.1.1) 
skickades ut den första april 2015 till de 15 unga kvinnliga fastighetsmäklarna som 
hittades men endast fem svar erhölls, fyra ja och ett nej. En påminnelse (se appendix 
8.1.2) skickades ut den 15 april 2015 vilken gav ytterligare en intervju. 
Undersökningen skedde genom intervjuer om 15 frågor (se appendix 8.1.3). En av 
respondenterna valde den fjärde maj 2015 att lämna återbud vilket resulterade i fyra 
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intervjuer. Tre av de fyra genomförda intervjuerna skedde genom personliga 
intervjuer, så kallade ”face-to-face” (Faarup & Hansen 2011). Dessa intervjuer 
genomfördes på respondentens arbetsplats utefter bokad tid. Den personliga 
intervjun ökar chansen till en nära kontakt mellan intervjuare och respondent, något 
som vidare bidrar till intervjuarens möjlighet att förklara och fördjupa olika 
frågeställningar samt att kunna ”läsa” respondentens reaktioner. Den fjärde 
intervjun gjordes per e-post då detta var ett önskemål från respondentens sida. 

 

3.1.2.  Övriga fast ighetsmäklare  

Dessa respondenter är kollegor till de unga kvinnliga mäklarna och anställda på de 
olika mäklarföretagen; Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Husman 
Hagberg, Skandiamäklarna, Länsförsäkringar fastighetsförmedling, Mäklarringen, 
Riksmäklaren samt Tågmark, i Karlstad. En webbenkät (se appendix 8.2.1 samt 
8.2.3) skickades ut till de 42 fastighetsmäklare vi fann genom internetsökningar efter 
fastighetsmäklare i Karlstad. Vi erhöll en svarsfrekvens om 47 % erhölls efter att vi 
när två dagar återstod, skickade påminnelser (se appendix 8.2.2) till samtliga av de 
som ej hade besvarat enkäten. Här användes Survey&Report vilket är ett webbaserat 
enkätverktyg som underlättar insamlingen och sammanställningen av insamlad data 
(Karlstads universitet u.å.). 

 

3.1.3.  Allmänheten i  Karls tad 

Dessa respondenter fann vi genom att stå på torget i Karlstad och fråga slumpvis 
utvalda personer att delta. Tyvärr fanns inte tiden att nå en sådan jämn spridning av 
respondenter som vi hade önskat vilket ledde till en ändring av urvalet, detta 
förklaras vidare under rubriken 3.2. Datainsamlingsmetod. Nackdelen med att inte få 
en jämn spridning är att en viss ålder kan bli överrepresenterad och således en annan 
underrepresenterad. Vi delade ut 100 pappersenkäter (se appendix 8.3.1), svar 
erhölls från samtliga med någorlunda spridd ålder mellan 20 till 79 år.  

 

3.2. Datainsamlingsmetod 

I denna studie har både sekundärdata och primärdata använts. Sekundärdata har 
använts för att få fram ett teoretiskt underlag vilket har samlats in i form av 
vetenskapliga artiklar, facklitteratur, tidningsartiklar, muntliga källor, rapporter samt 
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Internetkällor. Vid sökning av dessa källor har sökord som ”ung kvinnlig mäklare”, 
”gender”, ”kundmöte”, ”real estate agent”, ”broker” bland andra använts. Studiens 
primärdata genomfördes via viss förändring då urvalet under arbetets gång ändrades 
samt att en av de unga kvinnliga mäklarna inte hade tid för en intervju utan istället 
bidrog genom att svara på frågorna via e-post. Primärdata ändrades även då 
mängden frågor vid vissa intervjuer utökades i och med att följdfrågor uppstod.  

Sammanlagt 15 intervjuförfrågningar (se appendix 8.1.1) e-postades ut med målet att 
genomföra sex intervjuer med sex unga kvinnliga mäklare. Då det endast var fyra 
mäklare som svarade vid detta första utskick, varav en inte hade möjlighet till 
intervju och en inte hade tid att ses men kunde svara via e-post, ansågs detta som ett 
för klent underlag. En påminnelse (se appendix 8.1.2) skickades därför ut vilken 
resulterade i ytterligare två intervjuer. Då en tredje påminnelse inte var aktuell fick 
fem intervjuer anses tillräckligt, men eftersom en av respondenterna lämnade sent 
återbud genomfördes tillslut fyra intervjuer.  

Respondenterna för enkäten till Karlstadborna (se appendix 8.3.1) var till en början 
tänkt att bestå av 90 personer mellan 20 till 80 år. Detta delades sedan in i sex 
grupper om tio år per grupp där 15 personer per grupp skulle delta. På så vis skulle 
ett representativt resultat uppnås. Då det var svårt att få tag på rätt antal 
respondenter för varje grupp ändrades upplägget. Istället för sex grupper om tio år 
per grupp vilket skulle bidra med 90 svar, delades totalt 100 enkäter ut vilka 
representerar urvalet för studien. Den större omfattningen svar bidrog med bredare 
underlag genom fler åsikter och synvinklar. Nackdelen med en mer ojämn 
fördelning i ålder kan leda till att en åldersgrupp är överrepresenterad respektive en 
underrepresenterad. 

Den webbaserade enkäten (se appendix 8.2.3) vilken skickades till 42 mäklare 
(exklusive de unga kvinnorna) i Karlstad innehöll 11 frågor med målet att belysa 
mäklarnas åsikter kring de unga kvinnornas situation inom branschen samt det 
pågående generationsskiftet inom mäklaryrket (Backman 2007). Enkäten låg öppen 
för svar i en vecka och när två dagar återstod skickades ytterligare en påminnelse 
(appendix 8.2.2) till de som inte hade svarat.  

Resultaten från de kvantitativa enkätundersökningarna samt den kvalitativa 
intervjuundersökningen analyserades sedan med hjälp av den teoretiska 
referensramen. 
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3.3. Utformning av intervju 

Insamling av primärdata via kvalitativ ansats skedde genom intervjuer (se appendix 
8.1). Den kvalitativa undersökningen syftar till att bilda en förståelse för 
bakomliggande orsaker och motivation (Faarup & Hansen 2011). För att uppnå ett 
bra resultat av ett samtal krävs att samspel mellan intervjuare och respondent skapas 
(Jacobsen 2002). Genom att spela in intervjun behöver intervjuaren inte fokusera på 
att anteckna samtalet vilket gör det lättare för denne att istället kunna uppfatta 
respondentens kroppsspråk och andra signaler (Dalen 2008). Inspelade samtal kan 
dock få respondenten att känna sig obekväm, något som Jacobsen (2002) menar att 
en intervjuare bör tänka på. Detta var något vi tog till oss och valde därför att efter 
medgivande från den intervjuade spela in de tre personliga intervjuerna med hjälp av 
en mobiltelefon. 

Intervjuerna (se appendix 8.1.3) gjordes med fyra unga kvinnliga mäklare i Karlstad 
och målet med denna typ av intervju var att nå en förståelse för studiens syfte vilket 
var att förklara hur kön och ålder, utifrån mäklares- samt allmänhetens perspektiv, 
kan påverka unga kvinnliga mäklares arbetssituation och arbetsmiljö. Underlaget för 
intervjun bestod av 15 standardiserade frågor där vissa kom att utvecklas i takt med 
intervjuns gång. Tre av de fyra intervjuerna spelades in och tog mellan 20 till 35 
minuter att genomföra, den fjärde intervjun skickades ut via e-post då mäklaren inte 
hade tid att ses för en personlig intervju. När en intervju är gjord är det viktigt att på 
ett konsekvent sätt gå igenom allt insamlat material (Dalen 2008).  

 

3.4. Utformning av enkäter 

Insamling av primärdata via enkäter skedde genom två typer; webbenkät (se 
appendix 8.2.3) samt pappersenkät (se appendix 8.3.1). Båda var standardiserade 
enkäter vilket betyder att frågorna kommer i en viss ordning samt att samma frågor 
ställs till alla medverkande respondenter (Christensen et al. 2001). Enkäterna 
innehöll till största del öppna frågor då tanken var att ge respondenterna möjlighet 
att formulera sina svar utefter deras egna tankar. Färdiga svarsalternativ minskar 
respondentens möjlighet till att förmedla egna tankar kring ämnet. Båda enkäterna 
inleddes med en kort förklaring vilken gav information till respondenten om 
undersökningens syfte, vikten av respondentens svar samt vad respondentens svar 
skulle användas till.  

Webbenkäten (se appendix 8.2) skickades ut till 42 mäklare i Karlstad. Webbenkäter 
ses som ett bra medel då det går snabbt, är enkelt att besvara samt kan ge ärligare 
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svar i och med möjligheten till anonymitet (Christensen et al. 2001). Enkäten (se 
appendix 8.2.3) utformades i enkäthjälpprogrammet Survey&Report (Karlstads 
universitet u.å.). De 11 frågorna i enkäten är sammankopplade med intervjufrågorna 
till de unga kvinnliga mäklarna, detta för att kunna mäta dessa mot varandra och 
således om de olika målgrupperna har samma syn på ämnet. Utgångspunkten i 
enkäten sammanstämmer med syftet med uppsatsen, att ta reda på vilka möjligheter 
och svårigheter unga kvinnliga mäklare kan stöta på i sitt arbetsutförande. De första 
frågorna bestod av basfakta om respondenten för att sedan gå djupare in på frågor 
som berör dennes syn, samt vad de tror att eventuella kunder har för syn, på de 
unga kvinnliga mäklarna.  

Fördelen med en pappersenkät är att den kan användas på platser där det varken är 
möjligt eller lämpligt att använda andra typer av medium (e-delegationen u.å.). 
Nackdelen kan å andra sidan vara att respondenterna känner sig iakttagna, blir 
stressade och på så vis inte svarar helt sanningsenligt eller missförstår frågorna. 
Detta förklaras vidare i 3.5. Etiska överväganden. Pappersenkäten (se appendix 8.3.1) 
utformades genom både öppna och slutna frågor och valet föll på denna enkät då 
undersökningen skulle genomföras på Karlstads torg där enkelheten i penna och 
papper ansågs vara bästa lösningen. Då denna enkät enbart skulle ta reda på 
respondenternas syn på vilken mäklare de skulle kunna tänka sig anlita samt om de 
tidigare anlitat en ung kvinnlig mäklare och om de skulle välja denne igen, bestod 
enkäten av sex frågor. 

 

3.5. Databearbetning 

De fyra intervjuerna vilka genomfördes med fyra unga kvinnliga mäklare i Karlstad 
bidrog till rådata i form av tre inspelningar via en applikation på mobilen samt en 
skriftlig i form av mejlkontakt. Rådata är det dokumenterade data som insamlats 
efter en intervju (Jacobsen 2002). Det insamlade materialet från intervjuerna 
transkriberades vilket innebär omvandling från tal till skrift. Detta gjordes senast en 
dag efter det intervjun hölls för att underlätta transkriberingen då minnet från 
intervjun fortfarande var klart (Gillham 2008). Enligt Jacobsen (2002) är 
transkribering av intervjuer att föredra då det ger möjlighet att effektivare kunna 
överblicka data samt finna eventuella samband. Därefter började arbetet med att 
analysera vad intervjuerna bidragit med samt fundera på ifall respondenten gav 
några speciella signaler under intervjun som kunnat påverka svaret (Trost 2010). 
Insamlad data analyserades med hjälp av teman-ledtrådar, en kreativ metod som 
innebär att först läsa igenom allt material för att sedan leta efter ledtrådar vilket görs 
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genom att forskaren försöker förstå vad insamlad data handlar om samt vad som 
sticker ut. Delar i materialet som var intressanta för denna uppsats och som utgjorde 
samband och mönster plockades ut vilka beskrev hela eller delar av det för 
uppsatsen valda ämnet att studera (Doc. Gunnarsson 2007). Data som inte är 
relevant för undersökningen togs således bort vilket resulterade i att endast den 
viktiga informationen analyseras vidare (Jacobsen 2002). Vad som ej ansågs vara 
relevant och därmed ej togs med vidare i arbetet var sådant respondenten svävade ut 
i under intervjun och som ej kunde kopplas till uppsatsens syfte, att förklara hur kön 
och ålder, utifrån mäklares- samt allmänhetens perspektiv, kan påverka unga 
kvinnliga mäklares arbetssituation och arbetsmiljö. De transkriberade intervjuerna 
lästes noggrant igenom och sammanfattades (se appendix 8.1.4 – 8.1.7).  

Enkätundersökningen med övriga mäklare i Karlstad skickades ut via 
enkätserviceprogrammet Survey&report. När svarstiden löpt ut analyserades svaren 
genom att läsa igenom och söka efter likheter och säregna svar. Dessa 
sammanställdes sedan i diagram som återfinns i appendix 8.2.4. 

Enkätundersökningen vilken gjordes med förbipasserade personer på Karlstads torg 
avsåg att representera allmänhetens syn på den unga kvinnliga mäklaren. När 100 
enkäter samlats in började arbetet med att sortera alla medverkande respondenters 
svar efter kön och ålder. Dessa sammanställdes sedan i diagram som återfinns i 
appendix 8.3.2. 

Genom analys och tolkning av samtliga respondenters svar kunde således en 
framställning av dessa göras vilket presenteras i avsnitt 4. Resultat/empiri.  

 

3.6. Etiska överväganden  

Forskningsetiken på den primära nivån innebär bland annat att den deltagande 
respondenten informeras (Forsman 1997). En undersökning bör försöka uppfylla 
detta grundkrav av informerat samtycke tillsammans med två ytterligare; kravet på 
respondentens privatliv och kravet att korrekt återge respondentens svar (Jacobsen 
2002). Ett informerat samtycke innebär att respondenten har blivit informerad om 
undersökningens syfte, men om allt för stor volym av information ges ut kan det få 
negativa konsekvenser för reliabiliteten. Detta på grund av att det kan påverka 
respondenterna att exempelvis bete sig annorlunda för att inte avslöja sitt sanna 
tycke eller genom att på så sätt anse sig bättre tillfredsställa forskaren. När vi 
tillfrågade de möjliga respondenterna om deras vilja att delta i undersökningen 
informerade vi även kort om syftet med undersökningen, vikten av deras deltagande 
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samt hur deras svar sedan skulle komma att användas. Vi var noga med att 
poängtera att deltagandet var helt frivilligt och att allt var anonymt. Forsman (1997) 
menar att hänsyn måste tas till respondenten vid intervjun vilket bland annat 
tillgodosågs genom att de intervjuade mäklarna själva fick ta ställning till vår önskan 
om inspelning av intervjun. Samtliga mäklare godkände inspelning. 

 

3.7. Bortfall 

Som tidigare nämnts möttes vi under arbetets gång av ändringar i urvalet då bortfall 
i samtliga studier uppdagades. I enkäten till mäklarna (se appendix 8.2.3) hade vi 
som mål att få in 50 % i svarsfrekvens, varav 47 % erhölls vilket innebär ett bortfall 
på 3 %. Bortfallet ses inte som något problem men svar från dessa hade ökat 
tillförlitligheten i resultatet. För enkäterna till Karlstadborna (se appendix 8.3.1) 
inträffade sju fall där respondenten missat eller valt att inte svara på en av frågorna 
(Jacobsen 2002). Även här spelar inte bortfallet någon betydande roll då dessa 
respondenters svar ej hade påverkat resultatet nämnvärt. Visst bortfall skedde även 
vid intervjuerna då enbart fyra stycken genomfördes trots en utskickad påminnelse, 
15 förfrågningar skickades ut med målet att genomföra sex intervjuer. Detta bortfall 
påverkar resultatet i större grad då svarsfrekvensen inte anses tillräcklig för att 
representera hela målgruppen.  

 

3.8. Kritisk granskning av metoden 

För att en undersökning ska kunna ses trovärdig och tillförlitlig måste den ha gjorts 
på ett realistiskt och korrekt sätt utan några uppenbara mätfel (Jacobsen 2002). 
Trovärdigheten är beroende av hur väl undersökningen uppfyller validitet och 
reliabilitet. För att en undersökning ska uppnå fullständig validitet, alltså att den är 
mätt med perfekt precision ska den ha mätt exakt vad den avsett att mäta 
(Christensen et al. 2001). Valid betyder giltig och handlar om undersökningens 
trovärdighet, huruvida resultatet överensstämmer med verkligheten eller ej (Eliasson 
2013). Validitet handlar även om ”graden av generaliserbarhet” vilken handlar om vilka 
allmänna slutsatser som kan dras av undersökningen (Christensen et al. 2001). 
Reliabilitet i sin tur handlar om i vilken grad undersökningsresultatet kan fås igen vid 
en upprepning av studien samt om hur väl metoden står emot slumpmässiga fel. 
Validitet och reliabilitet är sammankopplade då reliabiliteten måste vara god för att 
kunna uppnå en valid undersökning.  
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I denna studie anses reliabiliteten som relativt låg då urvalet inte blev som 
ursprungligen önskat. Hade fler intervjuer kunnat genomföras hade fler svar och 
infallsvinklar kunnat bidra till ett större underlag för analys. På samma sätt finns en 
chans för annorlunda underlag om fler av de mäklare som mottog en webbenkät 
hade svarat. Vidare visar inte studien på full validitet då trovärdigheten vad gäller 
Karlstadbornas enkätsvar kan diskuteras. Då respondenterna var medvetna om att 
de var med i en undersökning kan undersökningen ha påverkats etiskt då 
respondenterna kan bete sig annorlunda eller vill tillfredsställa forskaren (Jacobsen 
2002). 

Vad som vidare skulle kunnat resultera i en bättre respons samt ett undvikande av 
förändringen av urvalet var att läsa in sig mer på hur en lyckad enkät/intervju bör 
genomföras innan enkäterna skickades ut.  

Ett vanligt fel vid enkätundersökningar är att provenkäter inte skickas ut till några 
alls eller till tillräckligt många utomstående och skeptiska personer vilka då kunnat 
hjälpa till att sålla bort eventuella fel bland frågorna (Forsman 1997). För att uppnå 
ökad validitet samt reliabilitet kan en förpilotstudie samt en pilotstudie ha varit en 
idé, något som inte genomfördes för studien. Vid en förpilotstudie väljs några få 
personer ut som får svara på enkäterna innan de ska skickas ut till de riktiga 
respondenterna (Gillham 2008). Dessa utvalda personer är tänkta att bidra med 
kommentarer och feedback vilket då kan resultera i eventuella ändringar för att få ut 
mer av enkäten. När dessa eventuella ändringar genomförts skickas enkäten ut för 
att genomgå en pilotstudie. I detta steg fylls enkäterna i av respondenterna för att 
sedan analyseras. Vidare finns då ytterligare en chans att ändra på frågorna då 
analysen är gjord och eventuella andra perspektiv på vad frågorna täcker in kan 
uppkomma. När dessa båda steg är klara är enkäterna redo att skickas ut och på så 
vis bör de täcka in mer än vad enkäter utan dessa studier gör.  
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4. Resultat/empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda enkäterna och intervjuerna. Svaren från 
undersökningarna har sammanställts i texter samt figurer. Enkät- och intervjufrågorna finns till 
förfogande i appendix.  

 

4.1. Unga kvinnliga fastighetsmäklare 

Frågorna vilka ställdes under de fyra intervjuerna med unga kvinnliga 
fastighetsmäklare i Karlstad återfinnes i appendix 8.1.3. Kvinnornas utförliga svar 
finns att studera i appendix 8.1.4 till och med 8.1.8.  

 

Figur 2: Åldersfördelning mellan de fyra intervjuade unga kvinnliga mäklarna 	  

De intervjuade kvinnliga mäklarna hade vid intervjutillfället varit verksamma i 
branschen allt från några månader bland de två yngsta och upp till fyra år hos de två 
äldre. Ingen av dessa ansåg att det varit svårare för dem att få jobb som mäklare på 
grund av att de är unga kvinnor.   
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4.1.1.  Förhål landen mot kund 

 

Figur 3: Hinder med att vara ung kvinna i fastighetsmäklarbranschen 

Bland de fyra intervjuade unga kvinnorna menade 50 % att de stött på hinder i 
arbetet med anledning av deras ålder och kön. Dessa hinder handlade bland annat 
om kommentarer från kunder om det unga utseendet samt att mäklaren var just en 
kvinna. Den äldsta av respondenterna menade att Karlstad har en ”lilla gumman”- 
mentalitet som inte finns i storstäderna. De två yngsta kvinnliga 
mäklarrespondenterna i en ålder av 22 och 24 hade ännu inte stött på några hinder 
men trodde dessvärre att detta var något de skulle komma att mötas av inom en snar 
framtid. Hinder anses av majoriteten av respondenterna främst uppkomma vid 
möten med äldre män, en typisk 40-talist som tidigare själv haft ett bra jobb. Dessa 
män ansågs många gånger ha svårt med unga tjejer som mäklare, men ansågs vidare 
vara bland de bättre kunderna när den kvinnliga mäklaren fått bevisa att hon faktiskt 
är duktig.  

Hälften av respondenterna, det vill säga 50 %, trodde att kundernas förväntningar 
på en ung kvinnlig mäklare är höga och upplevde att kunderna kräver mer bevis på 
att de kan sin sak. Vidare ansåg 25 % att dessa förväntningar är relativt låga och 
resterande 25 % att kunderna överlag förväntar sig att en mäklare ska vara kunnig, 
oberoende kön.  

Har	  du	  stö-	  på	  hinder	  på	  grund	  av	  a-	  
du	  är	  ung	  kvinna	  i	  branschen?	  

Ja	  

Nej	  
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Figur 4: Kvinnliga och manliga mäklares bemötande av kund 

Bland de unga kvinnliga mäklarna ansåg 75 % att kvinnor och män i sin mäklaroll 
möter kunder på olika vis. Kvinnor är mer måna om förhållandet med kunden, 
känner lättare av stämningen och adderar mer mjuka värden medan män är mer 
inriktade på själva säljdelen i arbetet.  

Det var 50 % av de unga kvinnliga mäklarna som ansåg att de har svårare att möta 
en viss typ av kund, framförallt äldre män. Ytterligare en av respondenterna ansåg 
att äldre män tidigare hade varit den kundgrupp hon haft svårt för, något som med 
tiden inom branschen ändrats och numera ansåg hon sig inte ha svårare för någon 
typ av kund.  

 

4.1.2.  Män vs kvinnor ,  ä ldre  vs  yngre  

Vad gäller respekten från kunderna ansåg 75 % av de unga kvinnliga mäklarna att de 
erhåller lika stor respekt som de äldre kollegorna och de manliga kollegorna. Den av 
kvinnorna som inte höll med menade att respekten delvis kommer med 
erfarenheten och att hon som kvinna många gånger känt att hon behövt bevisa att 
det hon sagt varit sant genom att exempelvis behövt styrka det på papper. De äldre 
kollegorna, särskilt männen, ansågs närmare få mer respekt vid husförsäljningar.  

Möter	  kvinnor	  och	  män	  kunder	  olika?	  

Ja	  

Nej	  
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Figur 5: Fördelar med att vara ung kvinna i fastighetsmäklarbranschen 

Tre av de fyra unga kvinnliga mäklarrespondenterna ansåg att det förekommer vissa 
fördelar av att vara ung kvinna i branschen medan den fjärde utgav sig för att inte se 
några specifika fördelar. Respondenterna menade bland annat att de lägger ner 
mycket tid på varje enskild affär vilket tillsammans med ett gott omhändertagande 
genererar tacksamma kunder, att de i och med sin unga ålder har mer nykunskap 
samt att de hänger med bra i den tekniska utvecklingen.  

Bland respondenterna ansåg 50 % att deras unga manliga kollegor möts av samma 
problem eller möjligheter som de själva. Vidare ansåg 25 % att så inte är fallet då 
unga manliga kollegor skulle ha det lättare att gå rakt på sak och inte involvera så 
mycket känslor i affärerna och att dessa kollegor har lättare att få in villor som 
försäljningsobjekt. Resterande 25 % kunde ej uttala sig i frågan då hon inte haft 
några unga manliga kollegor.  

Vad gäller det byggtekniska hade respondenterna lite olika syn på saken. 
Intervjuperson 1 menade att kvinnor förutsätts vara sämre inom detta område men 
att så inte är fallet, kunskapen sitter inte i vilket kön mäklaren har. Intervjuperson 2, 
3 och 4 menade att det kan vara så att kvinnliga mäklare är sämre på den 
byggtekniska biten, men att mycket handlar om intresse och delvis kunskap från de 
byggtekniska kurserna från utbildningen snarare än om mäklaren är man eller 
kvinna.  

 

Finns	  det	  fördelar	  med	  a-	  vara	  ung	  
kvinna	  i	  branschen?	  

Ja	  

Nej	  
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4.1.3.  Yrket och dess  f ramtid 

Att synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare skulle ha förändrats var något som 
stöddes av samtliga respondenter. De menade att kvinnor generellt blivit mer 
accepterade i samhället vilket också bidragit till att synen på kvinnliga 
fastighetsmäklare har ändrats. Förr sågs kvinnor som självklara assistenter medan 
kunder numer ser både kvinnor och män som acceptabla mäklare. Intervjuperson 1 
menade till och med att många kunder tenderar att känna större förtroende för 
kvinnliga än manliga mäklare.  

Vidare ansåg samtliga respondenter att yrket inte längre är typiskt manligt eller 
kvinnligt och att det snarare handlar om personlighet än kön.  

 

Figur 6: Förberedelse för svårigheter och/eller möjligheter inom fastighetsmäklaryrket 

Bland de unga kvinnliga respondenterna menade 75 % att det går att förbereda sig 
för de hinder och möjligheter en ung kvinnlig fastighetsmäklare kan antas ställas 
inför i sitt yrkesutövande. Det gäller att vara förberedd samt att inneha de kunskaper 
som krävs. Mycket sitter i huvudet och det gäller att tänka på att göra allt på sitt sätt 
men även ha i åtanke att kanske behöva tona ned eller förstärka vissa saker. 
Respondenten som inte ansåg att man kan förbereda sig menade att mäklaren i 
stundens hetta inte har någon fördel av att vara förberedd på de olika scenarion som 
kan tänkas uppkomma.  
  

Går	  det	  a-	  förbereda	  sig	  inför	  de	  
svårigheter	  och/eller	  möjligheter	  en	  
ung	  fasBghetsmäklare	  ställs	  inför?	  

Ja	  

Nej	  
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4.2. Övriga fastighetsmäklare 

Webbenkäten (appendix 8.2.3) som skickades ut till 42 stycken övriga 
fastighetsmäklare i Karlstad, det vill säga de som ej omfattades av vår 
undersökningsprofil som en ung kvinnlig mäklare, resulterade i 20 svar och därmed 
en svarsfrekvens om 47 %. För mer detaljerade siffror till figurerna nedan, se även 
appendix 8.2.4. 

 

Figur 7: Svarsfrekvens respondenter webbenkät 

I denna del av undersökningen erhölls en svarsfrekvens om 20 stycken webbenkäter 
från de övriga mäklarna. Av dessa respondenter var 65 % män och 35 % kvinnor. 
Medelåldern bland dessa mäklare var 39 år med en medianålder på 41,5 år. Hos de 
manliga respondenterna låg medelåldern på 39,2 år och medianåldern på 42 år. De 
kvinnliga respondenterna uppnådde en medelålder om 38,6 år samt en medianålder 
på 41 år.  

Mäklarrespondenterna utgav sig för att ha varit verksamma i branschen i allt från två 
till 30 år vilket betyder en snittperiod på cirka nio år och 11 månader. För de 
manliga mäklarna innebar detta ett snitt på omkring tio år och tio månader, medan 
snittet för de kvinnliga kollegorna var cirka åtta år och åtta månader.  
  

Svarsfrekvens	  

Kvinnor	  

Män	  



39 

4.2.1.  Fördelar gentemot unga kvinnor 

 

Figur 8: Mäklarnas fördelar gentemot unga kvinnliga kollegor	  	  

Av respondenterna svarade 65 % att de tyckte sig ha fördelar gentemot sina unga 
kvinnliga kollegor medan 35 % ej ansåg sig ha några fördelar. Bland de 65 % 
respondenter som ansåg sig ha fördelar svarade 37,5 % att det var erfarenheten de 
såg som fördelaktig. Två av mäklarna menade dessutom att äldre män kan ha en 
skev bild av unga kvinnliga mäklare då vissa anser att män ska göra affärer med män 
och att kvinnor utgörs för att vara sämre byggtekniskt sett. En mäklare menade även 
att han kunde gå på hårdare mot kunden än vad de kvinnliga mäklarna gör, vilket 
han såg som en ytterligare fördel. Återkommande kunder och ett stort nätverk ansåg 
23 % av respondenterna vara till fördel.  
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4.2.2.  Unga kvinnors för troende hos kunder 

 

Figur 9: Unga kvinnliga mäklares kollegors tro på förtroende hos kunder 

Av respondenterna ansåg 35 % att unga kvinnliga mäklare hade sämre förtroende 
hos kunder medan 65 % inte höll med om detta. De mäklare som svarade ”ja” på 
frågan ansåg bland annat att de unga kvinnorna behöver vara mer pålästa och 
kunniga då de bland annat förutsätts vara sämre på byggteknik. Kvinnor är överlag 
diskriminerade i yrkeslivet vilket inte är något undantag i mäklarbranschen. En 
mäklare nämnde specifikt att kunder ofta frågat efter ”mäklaren” när de i själva 
verket redan mött en mäklare, en ung och kvinnlig sådan.  
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4.2.3.  Fördelar för  unga kvinnl ig  mäklare 

 

Figur 10: Fördelar unga kvinnliga mäklare 

Av respondenterna svarade 80 % att de unga kvinnorna ej har någon eller några 
fördelar medan 20 % svarade att kvinnorna har några fördelar. Något som nämndes 
var att de kvinnliga mäklarna slipper klyschan att en manlig mäklare ska köra BMW 
och ha bakåtslickat hår. Unga kvinnliga mäklare ansågs ha det lättare när de träffar 
kunder i sin egen ålder och att de på grund av sin ålder är formbara och kan jobba i 
större utsträckning då de flesta ännu inte hunnit bilda familj. Unga kvinnliga mäklare 
ansågs dessutom ha fördel vad gäller sättet att visa upp bostäder och att de besitter 
den senaste kunskapen, är ambitiösa och duktiga ansågs som vidare fördelar. En 
mäklare menade även att unga kvinnor ofta går in i underläge vilket medför bästa 
möjlighet att stiga. Det faktum att ”snygga” unga kvinnor har fördelar ansåg 18,8 % 
av de övriga mäklarna. 
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4.2.4.  Generat ionsski f t e  

 

Figur 11: Generationsskifte 

Av de svarande mäklarna hade 85 % märkt av det stundande generationsskiftet i 
branschen, 0 % hade inte märkt av det och 15 % gav inget svar på den frågan. 
Generationsskiftet hade märkts av bland annat genom de yngre generationernas 
intåg i branschen vilket medfört ökad konkurrensen samt bättre kvalitet på 
fastighetsmarknaden. 

 

Figur 12: Positivt eller negativt generationsskifte 
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Bland de respondenter som märkt av generationsskiftet ansåg 58,8 % 
generationsskiftet som positivt, 0 % svarade att det var negativt och 41,2 % ansåg 
att det både varit positivt och negativt eller gav ej svar på frågan.   

 

4.2.5.  Möjl igheter/svår igheter  för  unga manl iga och kvinnl iga 
mäklare 

 

Figur 13: Möjligheter/svårigheter för unga män och kvinnor i fastighetsmäklarbranschen 

Av respondenterna svarade 65 % att de ansåg att unga kvinnor och män möts av 
lika möjligheter och svårigheter i branschen. Vidare svarade 25 % att de inte ansåg 
detta och resterande 10 % svarade inte alls på frågan. Unga tjejer antogs av en 
mäklare ha fler fördelar medan två andra tvärt om menade att killar har det lättare i 
branschen. Värt att nämna är att det var en man som ansåg att kvinnor har det 
lättare och kvinnor som ansåg att män har det lättare.   
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4.2.6.  Kringgå hinder  

 

Figur 14: Sätt att kringgå hinder 

Av de svarande respondenterna ansåg 25 % att de hinder som uppkommer för en 
ung kvinnlig mäklare går att kringgå. Vidare menade 5 % av respondenterna att det 
inte går att kringgå hindren och 70 % svarade inte på frågan. Hindren antas kunna 
kringgås genom att mäklaren är påläst, kan bevisa att han eller hon har koll på läget, 
och är förberedd på att det är en tuff bransch att bege sig in i. En mäklare menade 
att kvinnor har svårare att hävda sig i en bransch utan anställningsavtal och som 
präglas av provision och därför bör ansluta sig fackligt och på sikt skulle gynnas av 
att övergå till viss del fast lön. Mäklaren som ansåg att hinder ej går att kringgå 
menade att svårigheterna kommer med branschen och yrket och att det bara är att 
acceptera.   
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4.2.7.  Mäklaryrket  i  f ramtiden 

 

Figur 15: Jämställdhet inom mäklaryrket i framtiden 

Av respondenterna ansåg 85 % att yrket i framtiden kommer vara jämställt. Det var 
ingen som trodde att yrket inte kommer att bli jämställt men det var å andra sidan 
15 % som inte svarade på frågan.  
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4.3. Allmänheten i Karlstad 

Pappersenkäten (appendix 8.3.1) som vi delade ut till allmänheten på Karlstads torg 
resulterade i 100 svar, mer eller mindre olika, vilka vi har redovisat i det följande. 
För mer detaljerade siffror till figurerna nedan, se appendix 8.3.2. Resultatet 
redovisas efter respondenternas kön.  

 

 
 
Figur 16: Svarsfrekvens respondenter pappersenkät 

En omfattning om 100 enkäter samlades in med anledning att kunna belysa 
allmänhetens uppfattning om den unga kvinnliga mäklaren. Respondenterna 
utgjordes av 56 % kvinnor respektive 44 % män av en blandad ålder mellan 20 till 
79 år. Detta innebär att medelåldern bland de deltagande i det närmaste hamnade på 
45 år med en medianålder på 43 år. Bland de kvinnliga respondenterna var 
medelåldern ungefär 46 år och medianåldern 47,5 år. Medelåldern bland de manliga 
respondenterna låg på ungefär 43 år och medianåldern på 41 år. 
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4.3.1.  Önskat kön på mäklare  

 
 
Figur 17: Kön på mäklaren bland kvinnliga respondenter 

Bland de kvinnliga respondenterna ansåg majoriteten, 87,5 % att könet på mäklaren 
var oviktigt. Vidare skulle 10,7 % respondenter föredra att anlita en kvinnlig mäklare 
varav fyra av dessa var mellan 20 till 40 år, en mellan 61 till 70 år och en hade missat 
att ange sin egen ålder. Resterande 1,8 %, en kvinna mellan 51 och 60 år gammal, 
utgav sig för att främst välja en manlig mäklare.  
 

 
 
Figur 18: Kön på mäklaren bland manliga respondenter 
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Även majoriteten bland de manliga respondenterna, 77,3 % ansåg att könet på 
mäklaren var oviktigt. Vidare skulle 15,9 % respondenterna föredra att anlita en 
kvinnlig mäklare varav sex av dem var mellan 20 till 60 år, en var mellan 71 till 80 år. 
Resterande 6,8 % skulle helst välja att anlita en manlig mäklare.  

Dessa siffror visar på att fler män än kvinnor skulle föredra att anlita en kvinnlig 
mäklare vid en bostadsaffär. 
 

4.3.2.  Önskad ålder  på mäklare  

 
 
Figur 19: Åldersfördelning mäklare bland kvinnliga respondenter 

Bland de kvinnliga respondenterna hade 62,5 % ingen åsikt angående önskad ålder 
på deras mäklare, det var alltså en obetydlig del i valet av mäklare för dessa 
respondenter. Ingen av de kvinnliga respondenterna angav sig ha en idealmäklare av 
en ålder mellan 51 till 70 år. Vidare ville 8,9 % ha en mäklare som var mellan 41 till 
50 år. Andelen kvinnliga respondenter som ville ha en mäklare i åldern 31 till 40 år 
var 23,2 % och sålunda ville 5,4 % ha en mäklare i åldern 20 till 30 år. De yngre 
respondenterna, 20 till 30 år tenderade att vilja ha en mäklare i ålder mellan 20 till 50 
år medan de äldre respondenterna föredrog lite äldre mäklare.  
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Figur 20: Åldersfördelning mäklare bland manliga respondenter 

Bland de manliga respondenterna hade 50 % ingen åsikt kring mäklarens ålder. 
Vidare angav 2,3 % att de ville ha en mäklare mellan 61 till 70 år och det var lika 
stor procentandel, 2,3 % som ville ha en mäklare mellan 51 till 60 år. Andelen 
manliga respondenter som ville ha en mäklare mellan 41 till 50 år var 11,4 % och 
vidare ville 29,5 % ha en mäklare i en ålder mellan 31 till 40 år. Vidare ville 4,5 % av 
de manliga respondenterna ha en mäklare mellan 20 till 30 år. De yngre manliga 
respondenterna tenderade att vilja ha en mäklare mellan 20 till 40 år och de lite äldre 
respondenterna ansågs istället föredra en mäklare vars ålder var minst 30 år.  

Dessa siffror visar trots en förhållandevis liten marginal att en större andel kvinnliga 
än manliga respondenter skulle välja en ung mäklare, som vi likt tidigare i uppsatsen 
definierat vara en ålder upp till 30 år.   
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4.3.3.  Anlita ung kvinnl ig  mäklare  

 

Figur 21: Antal kvinnor som kan tänka sig en ung kvinnlig mäklare 

Bland de kvinnliga respondenterna skulle hela 89,3 % kunna tänka sig att anlita en 
ung kvinnlig mäklare. Samtidigt skulle 3,6 % av respondenterna, samtliga mellan 51 
till 70 år, inte kunna tänka sig att anställa en ung kvinnlig mäklare medan 7,1 % inte 
hade någon synpunkt på saken.  

 

Figur 22: Antal män som kan tänka sig en ung kvinnlig mäklare 

Bland de manliga respondenterna skulle 88,6 % kunna tänka sig att anlita en ung 
kvinnlig mäklare. Vidare skulle 6,8 % inte kunna tänka sig detta, varav en 
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respondent var mellan 20 till 30 år och de två andra mellan 61 till 80 år. Resterande 
4,6 % manliga respondenter hade ingen åsikt i frågan.  

Vad gäller att anlita en ung kvinnlig mäklare skulle en större andel kvinnor än män, 
även om det är en förhållandevis liten marginal, kunna tänka sig detta. 

 

4.3.4.  Tidigare er farenhet  av mäklare 

För mer detaljer i textversion se appendix 8.3.3 samt 8.3.4 

 

Figur 23: Kvinnliga respondenters erfarenhet av mäklare 

Av de kvinnliga respondenterna hade 37,5 % tidigare erfarenhet av mäklare medan 
62,5 % av dem inte hade det. Denna figur byggs vidare i nästa stycke. 
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Figur 24: Kvinnors erfarenhet och vidare val av ung kvinnlig mäklare 

Bland de 37,5 % kvinnliga respondenterna med erfarenhet av mäklare hade 19 % 
erfarenhet av unga kvinnliga mäklare vilket betyder att 81 % inte hade det. Av dessa 
19 % kvinnliga respondenter med erfarenhet av unga kvinnliga mäklare skulle 25 % 
kunna tänka sig att anlita den unga kvinnliga mäklaren igen, medan 75 % skulle 
avstå.  

 

Figur 25: Manliga respondenters erfarenhet av mäklare  

Av de manliga respondenterna hade 36,4 % tidigare erfarenhet av mäklare medan 
63,6 % av dem inte hade det. Denna figur byggs vidare i nästa stycke. 
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Figur 26: Mäns erfarenhet och vidare val av ung kvinnlig mäklare  

Bland de 36,4 % manliga respondenterna med erfarenhet av mäklare hade 18,8 % 
erfarenhet av unga kvinnliga mäklare vilket betyder att 81,2 % inte hade det. Av 
dessa 18,8 % manliga respondenter med erfarenhet av unga kvinnliga mäklare skulle 
66,6 % anlita den unga kvinnliga mäklaren igen medan 33,3 % skulle avstå.  

Dessa figurer visar att en större andel kvinnliga respondenter i förhållande till de 
manliga, haft erfarenhet av unga kvinnliga mäklare. Dock skulle en betydande större 
del av dessa manliga respondenter kunna tänka sig att anlita en ung kvinnlig mäklare 
igen.  
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4.4. Sammanfattning resultat 

4.4.1.  Kundmöte 

Av de unga kvinnliga mäklarna ansåg 75 % att manliga och kvinnliga mäklare möter 
sina kunder på olika sätt. Detta då kvinnor är mer måna om sin relation med kunden 
och adderar mer mjuka värden medan män är mer säljinriktade. En manlig mäklare 
menade att män genom sin säljkunskap har lättare att gå på hårdare mot kund. 
Vidare ansåg 50 % av de unga kvinnorna att den svåraste kundgruppen att möta var 
äldre män. Av de kvinnliga mäklarna ansåg 75 % trots detta att de får lika stor 
respekt från sina kunder som sina kollegor.  

 

4.4.2.  Fördelar för  unga kvinnl iga mäklare 

Av de övriga fastighetsmäklarna ansåg 65 % att de har fördelar gentemot sina unga 
kvinnliga kollegor. Dock ansåg 75 % av de unga kvinnliga mäklarna att de genom att 
vara unga kvinnor har fördelar i yrket. Samtidigt ansåg 80 % av de övriga mäklarna 
att så inte var fallet. Bland de kvinnliga respondenterna som representerar 
allmänheten skulle 5,4 % anlita en ung mäklare i åldern 20 till 30 år, jämfört med de 
manliga där 4,5 % föredrog en ung mäklare. De flesta respondenter ansåg att åldern 
på mäklaren inte spelade någon roll men av de som ansåg detta var den populäraste 
åldern på mäklare 31 till 40 år. Dock menade 89,3 % av de kvinnliga respondenterna 
respektive 88,6 % av de manliga respondenterna att de skulle kunna tänka sig att 
anlita en ung kvinnlig mäklare. 

 

4.4.3.  Mäklarens kön 

Vad gäller möjligheter och svårigheter hos unga manliga och kvinnliga mäklare 
ansåg 50 % av de unga kvinnliga mäklarna att det inte är någon skillnad könen 
emellan. Även 65 % av de övriga mäklarna ansåg detta. Vad gäller mäklare överlag 
ansåg 87,5 % av de kvinnliga respondenterna respektive 77,3 % av de manliga 
respondenterna vilka representerade allmänheten att könet på mäklaren var oviktigt. 
Av respondenterna som ansåg att könet var viktigt vid valet av mäklare skulle fler 
både män och kvinnor föredra en kvinnlig mäklare framför en manlig. 
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4.4.4.  Generat ionsski f t e t  

De övriga fastighetsmäklarna vilka hade märkt av generationsskiftet i branschen var 
85 % varav 58,8 % av dessa menade att detta endast var positivt. Vidare ansåg 100 
% av de unga kvinnliga mäklarna att synen på unga kvinnliga mäklare i branschen 
har ändrats med tiden. Samtliga av de unga kvinnliga mäklarna menade också att 
yrket passar båda könen och att det snarare handlar om personlighet. Samtidigt 
ansåg 85 % av de övriga mäklarna att yrket i framtiden kommer bli jämställt.  

 

4.4.5.  Hinder i  arbete  

Av de unga kvinnliga mäklarna ansåg 50 % att de stött på hinder i deras arbete mot 
kund bland annat på grund av deras ålder och kön. Vidare ansåg 50 % av de unga 
kvinnorna att kunderna har höga förväntningar på dem då kunderna kräver mer 
bevis på att de kan sin sak. Bland de övriga fastighetsmäklarna ansåg 35 % att unga 
kvinnor har sämre förtroende hos kund än vad de själva har och att detta delvis 
beror på att de unga kvinnorna behöver vara mer pålästa och kunniga då de bland 
annat förutsätts vara sämre på byggteknik. Vad gäller det byggtekniska ansåg de 
unga kvinnliga mäklarna att kvinnor förutsätts vara sämre rent byggtekniskt men att 
det snarare handlar om intresse och kunskap än kön.  

Bland de unga kvinnliga mäklarna menade 75 % att de hinder som kan uppkomma i 
yrkesutövandet går att överkomma genom förberedelse, medan endast 25 % av de 
övriga fastighetsmäklarna menade att det går att kringgå hindren.  

Av allmänhetens respondenter hade 37,5 % av kvinnorna tidigare erfarenhet av 
mäklare varav 19 % av dessa hade erfarenhet av unga kvinnliga mäklare, vidare 
skulle 25 % av anlita en ung kvinnlig mäklare igen. Bland männen hade 36,4 % 
tidigare erfarenhet av mäklare varav 18,8 % hade erfarenhet av unga kvinnliga 
mäklare. Av dessa skulle 66,6 % anlita en ung kvinnliga mäklare igen.  
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kopplas resultaten från intervjuer och enkäter samman med den teoretiska 
bakgrunden. Detta för att skapa underlaget till uppsatsens slutsatser.  

 

Alla individer behöver en bostad vilket leder till att det är ett uppmärksammat 
område som väcker känslor, engagemang och intresse hos de flesta människor 
(Mäklarsamfundet 2014). Fastighetsköpet är den största finansiella transaktionen en 
privatperson genomför i livet vilket gör att valet av mäklare såldes är mycket viktigt 
(Seagraves & Gallimore 2013; Mäklarsamfundet 2014). Antalet registrerade 
fastighetsmäklare i Sverige var enligt Carter2 den 20 april år 2015, 6 509 stycken och 
enligt FMI (2014) är andelen unga kvinnliga fastighetsmäklare (under 30 år) på 
stadig uppgång.  

I dagens Sverige är jämställdhet en het fråga där kvinnor generellt sett haft svårare 
än sina manliga kollegor att accepteras på arbetsmarknaden (Tillminasystrar u.å.). 
Forskare som studerat skillnader mellan män och kvinnor skiljer ofta på begreppen 
kön och genus, att dessa två har en koppling är känt men på vilket sätt manlighet 
och kvinnlighet är länkat med att vara man eller kvinna finns många teorier om 
(Kullberg 2012). Att män och kvinnor möter kunder på olika sätt visar sig i flertalet 
studier där resultat visat på att kvinnor uppfattas som mer hjälpsamma, varma och 
känsliga än män (Söderlund 2012). Män betraktas istället som mer självsäkra, 
oberoende och dominanta.  

Vid kundmötet som anses vara en viktig del, särskilt inom 
fastighetsmäklarbranschen, måste mäklaren uppträda professionellt och tänka på att 
tona ned eller förstärka vissa egenskaper om optimal kundnöjdhet ska kunna 
uppnås. Dabholkar & Overby (2006) menar även de att det blivit än mer viktigt att 
mäklaren möter kunden på rätt sätt. Detta kan enligt Rohm (2014), Sugerman (2009) 
och Tivemark (2009) göras med hjälp av DiSC-modellen (Dominant, inspiring, 
Supportive, Cautious) vilken är en modell för personlighetsanalys som ska bidra 
med förståelse för andra människor och således bidra till att skapa bättre relationer. 
Dessa teorier har legat till grund för studien vilken ville förklara hur kön och ålder, 
utifrån mäklares- samt allmänhetens perspektiv, kan påverka unga kvinnliga 
mäklares arbetssituation och arbetsmiljö. Fyra intervjuer genomfördes, dessutom 
delades 100 pappersenkäter ut till allmänheten och 42 webbenkäter skickades ut till 

                                                
2 Thomas Carter kommunikationsansvarig FMI, e-post 20 april 2015. 
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42 mäklare, samtliga ansatser. Resultaten redovisades i föregående avsnitt och ska nu 
analyseras. 

 

5.1. Synen på unga kvinnliga mäklare 

Bland de unga kvinnliga mäklarna ansåg 50 % att de stött på hinder i deras arbete 
mot kund bland annat just på grund av att de är unga och kvinnor. Fäldt et al. 
(2012) samt Josefson (2005) menar att det är samhället som separerar kvinnor och 
mäns positioner och att synen på vad som är kvinnligt och manligt bland annat 
skapats av den kultur vi lever i. Med detta i åtanke kan det antas att när samhället i 
stort förändrar synen på könen förändras också synen på mäklarbranschen, vilket 
således bör leda till en ändrad syn på de unga kvinnliga mäklarna. Ytterligare 
förklaring till de hinder som de unga kvinnliga mäklarna stött på bör vara att Sverige 
har präglats av en mansdominans på arbetsmarknaden (Tillminasystrar u.å.). Hälften 
av de unga kvinnliga mäklarna vilka deltog i intervjuerna ansåg sig dock inte ha stött 
på några hinder vilket kan argumenteras för kan bero på den införda 
jämställdhetslagstiftningen samt att andelen kvinnor i yrket har ökat vilket lett till att 
det är lika självklart att en mäklare kan vara man som kvinna (Dainty & Lindgard 
2006; Zaar 2005; Företagsexpo 2014). Detta påstående styrks även av allmänheten i 
Karlstad där majoriteten av både kvinnor och män ser könet samt åldern på 
mäklaren som oviktigt. Bland de respondenter som valde kön ville fler anlita en 
kvinnlig mäklare än en manlig. Vidare ansåg de unga kvinnliga mäklarna själva att de 
märkt av att synen på dem ändrats och att de numer ses som självklara mäklare 
snarare än assistenter. Förr sågs fastighetsköpet som en affär mellan tre män; 
mäklare, säljare och köpare, men våra resultat ger indikationer på att detta har 
ändrats (Zaar 2005).  

 

5.2. Kundförtroende 

I och med rollen som opartisk mellanman ska mäklaren bistå med all rådgivning var 
och en av parterna kan tänkas behöva samt upprätta alla handlingar som berörs av 
förmedlingen, allt för att inge trygghet under affären och bidra till ökat förtroende 
(Mäklarsamfundet 2013). Förtroende från kunder är en av utgångspunkterna för att 
lyckas som mäklare och bland de övriga fastighetsmäklarna ansåg 35 % att unga 
kvinnor har sämre förtroende hos kund än de själva har och att detta delvis beror på 
att de unga kvinnorna behöver vara mer pålästa och kunniga samt att de saknar 
erfarenhet. Enligt Företagsexpo (2014) är det en liten andel av svenskarna vilka har 
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förtroende för mäklare. Dock ser svaren annorlunda ut och förtroendet är högre om 
frågan istället ställs direkt till mäklarens kund. Det faktum att svenskarna överlag har 
ett lågt förtroende för mäklare tillsammans med vad de övriga mäklarna anser kring 
förtroende för unga kvinnliga mäklare förmås detta påverka deras arbetssituation 
och arbetsmiljö på ett negativt sätt. Det kan argumenteras för att DiSC-modellen 
kan bidra till ökat förtroende hos kunderna. Att mäklaren vet hur olika typer av 
människor ska bemötas bör öka chansen till ett lyckat kundmöte.  

 

5.3. Kundmöte 

Människan beter sig olika i mötet med och mellan andra människor med olika kön 
(Palmer & Bejou 1995). Av de unga kvinnliga mäklarna ansåg 75 % att manliga och 
kvinnliga mäklare möter sina kunder på olika sätt. En manlig mäklare menade att 
män genom sin säljkunskap har lättare att gå på hårdare mot kund. Denna mäklares 
påstående styrks genom teorin vilken säger att det är ett typiskt manligt beteende att 
sätta press på en motpart, något som sällan sker under möten där enbart kvinnor 
deltar (Palmer & Bejou 1995). De unga kvinnliga mäklarna menade att kvinnor har 
lättare att känna av stämningen, agera känslomässigt korrekt samt bli mer vän med 
kunderna än de manliga kollegorna blir. Även dessa påståenden styrks av teorin 
vilken säger att det minst omtyckta beteendet bland människor är det aggressiva och 
pressande med dålig hänsyn till kundens behov vilket oftast uppkommer när både 
mäklare och kund är män (Palmer & Bejou 1995; Hyde 2014). Minst grad av detta 
beteende uppkommer när båda parter är kvinnor. Kvinnor är alltså mer måna om 
sin relation med kunden och adderar mer mjuka värden medan män är mer 
säljinriktade. Detta kan sammankopplas med att 75 % av de unga kvinnliga 
mäklarna ansåg att de får lika stor respekt från sina kunder som deras kollegor får. I 
och med att konkurrensen ökar blir adderingen av mjuka värden allt viktigare, något 
som kvinnor enligt våra undersökningsprofiler samt teorin anses vara bättre på 
(Palmer & Bejou 1995; Hyde 2014). Att de mjuka värdena blir allt viktigare ses 
därmed som något som bidrar positivt till arbetssituation samt arbetsmiljö för de 
unga kvinnliga mäklarna. Det kan vidare argumenteras huruvida männens pressande 
beteende delvis bidragit till att de har övertaget inom mäklaryrket vad gäller 
inkomsten (SCB 2014). 

Bland de unga kvinnliga mäklarna ansåg 50 % att den svåraste kundgruppen att 
möta var äldre män då de tenderar att se kvinnor som underlägsna. Men i och med 
att konkurrensen har ökat bland mäklare tenderar potentiella kunder att bli mer 
noggranna i sina val av fastighetsmäklare vilket gör det viktigt för mäklare att kunna 
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bemöta alla kundtyper (Dabholkar & Overby 2006). Detta betyder att en mäklare i 
sitt arbete inte alla gånger har råd att förlora en kund för att hon inte vet hur hon 
ska hantera denne eller på grund av att hon inte vill ”bli trampad på”. Det sociala 
spelet är viktigt då yrket till stor del handlar om förmågan att kunna kommunicera 
och på så vis skapa en relation med kunden (Mäklarsamfundet 2014). DiSC-
modellen är ett verktyg vilket kan underlätta arbetet och förståelsen mot och för 
kund. Därför kan det argumenteras för att om unga kvinnor väljer att studera 
modellen kan det hjälpa dem att bli mer bekväma i mötet med äldre män vilket 
således kan leda till en förbättrad arbetssituation.   

 

5.4. Att vara ung kvinnlig mäklare 

Svenskarnas typiska syn på en mäklare har visat sig vara en man i åldern 30 till 39 år, 
han kör BMW, är ”medelsnygg”, har en trendig men traditionell klädstil samt är 
pratglad, social och driven. Han är inte smartare än någon annan men tjänar ändå 
mer än genomsnittet (Företagsexpo 2014). Av de respondenterna vilka 
representerade allmänheten menade 5,4 % av kvinnorna respektive 4,5 % av 
männen att de skulle välja att anlita en mäklare i åldern 20 till 30 år. Vidare menade 
89,3 % av de kvinnliga respondenterna respektive 88,6 % av de manliga 
respondenterna att de skulle kunna tänka sig att anlita en ung kvinnlig mäklare. 
Detta motsäger den bild svenskarna har av en mäklare och ger en indikation på att 
bilden i framtiden kan komma att ändras.  

Bland de övriga fastighetsmäklarna ansåg 65 % att de har fördelar gentemot sina 
unga kvinnliga kollegor, främst erfarenhetsmässigt. Att erfarenhet saknas hos de 
unga kvinnliga mäklarna är något som de är medvetna om, dock ansåg ändå 75 % av 
dem att de genom deras kön samt ringa ålder hade fördelar. Detta exempelvis 
genom att de har mycket tid, hänger med bra i den tekniska utvecklingen samt att de 
innehar färsk litterär kunskap. Då mäklaryrket är starkt tidskrävande och att 
framförallt unga mäklare måste arbeta hårt och lägga ner mycket tid för att kunna 
skapa sig ett namn på marknaden ses dessa aspekter som positiva för dem (Wharton 
1996). Att detta ses som positivt för de unga kvinnorna kan argumenteras för då 
även 20 % av de övriga mäklarna ansåg att unga kvinnliga mäklare till stor del har 
fördelar i arbetet. Detta med förklaringen att många av dem är snygga och på så vis 
får mycket gratis. Att attraktivitet skulle vara en fördel i yrkesutövandet är även 
något Salter et al. (2012) menar då en mäklares attraktivitet kan påverka inkomsten 
från mäklartjänsten vilket främst utgjordes för att vara en fördel för de kvinnliga 
mäklarna.  
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5.5. Möjligheter och svårigheter för unga manliga mäklare vs unga 
kvinnliga mäklare 

Huruvida det är en manlig eller kvinnlig fastighetsmäklare som anlitas av kunden är 
ett ämne som kommit att bli intressant inom området för vad mäklaren kan antas 
prestera (Seagraves & Gallimore 2013). Bland de unga kvinnliga mäklarna ansåg 50 
% respektive 65 % bland de övriga mäklarna att det inte är någon skillnad könen 
emellan vad gäller möjligheter och svårigheter. Mäklarna menade att de skillnader 
som kan uppstå mellan unga kvinnliga och unga manliga mäklare till viss del handlar 
om kunskaperna inom byggteknik. Majoriteten mäklare var överens om att kvinnor 
oavsett ålder förutsätts vara sämre inom detta område. Att kunder präglas av denna 
uppfattning ses som något negativt för unga kvinnliga mäklare då de måste bevisa 
mer än de manliga kollegorna.  

 

5.6. Generationsskiftet 

Fastighetsköpet har genom tiden varit en affär mellan tre män; mäklaren, säljaren 
och köparen (Zaar 2005). Det faktum att andelen kvinnor i yrket har ökat från 17 % 
år 1994, till 44 % i mars år 2015 samt att fler kvinnor än män väljer att utbilda sig till 
mäklare tyder på en förändring av detta synsätt (Mäklarsamfundet 2014). Claudia 
Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet, har sett vidare indikationer på att 
det tidigare mansdominerade mäklaryrket står under en stor generationsväxling 
(Backman 2007; Zaar 2005). Generationsskiftet var något 85 % av de övriga 
fastighetsmäklarna hade märkt av, varav 58,8 % såg detta som positivt. Det kan 
vidare argumenteras för att generationsskiftet märkts av då flertalet både manliga 
och kvinnliga allmänna respondenter ansåg att de skulle föredra en kvinnlig mäklare 
framför en manlig. Vidare ansåg samtliga av de unga kvinnliga 
mäklarrespondenterna att synen på unga kvinnliga mäklare i branschen har ändrats 
med tiden, något Wörmann menade berodde på generationsskiftet som fått fler 
unga kvinnor att vilja bli mäklare (Backman 2007; Zaar 2005). Samtliga av de unga 
kvinnliga mäklarna menade vidare att yrket passar män som kvinnor och att 
framgången och prestationen snarare handlar om personlighet än kön. Vidare ansåg 
85 % av de övriga mäklarna att mäklaryrket i framtiden kommer vara jämställt. 
Därmed bör detta kunna sammankopplas med att 87,5 % av de kvinnliga 
respondenterna respektive 77,3 % av de manliga respondenterna vilka 
representerade allmänheten ansåg att könet på mäklaren var oviktigt. Detta i sin tur 
ger indikationer på att nidbilden av mäklaren i framtiden kommer ändras, något 
Lars-Erik Nyqvist VD på Fastighetsbyrån styrker (Företagsexpo 2014).  
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5.7. Allmänhetens tidigare erfarenhet av mäklare 

I ett yrke vilket till största del domineras av ett kön anses det motsatta könet inte 
alltid uppfylla kravet på den kompetens som krävs (Young & Hurlic 2007). Detta 
kan ses som troligt även ha inträffat i mäklarbranschen där männen enligt tre 
mäklare tidigare setts som självklara mäklare medan kvinnorna setts som assistenter. 
Av allmänhetens respondenter hade 37,5 % av kvinnorna tidigare erfarenhet av 
mäklare varav 19 % av dessa hade erfarenhet av unga kvinnliga mäklare, vidare 
skulle 25 % anlita en ung kvinnlig mäklare igen. Bland männen hade 36,4 % tidigare 
erfarenhet av mäklare varav 18,8 % hade erfarenhet av unga kvinnliga mäklare. Av 
dessa skulle 66,6 % anlita en ung kvinnlig mäklare igen. De tidigare traditionella 
könsrollerna som präglat Sverige håller dock på att suddas ut, vilket enligt 
Mäklarsamfundet (2014) skulle kunna förklara det ökade intresset bland kunder att 
anlita kvinnliga mäklare. Detta kan även sammankopplas med det faktum att de 
unga kvinnliga mäklarna hade spridda åsikter var gällde kundernas förväntningar på 
dem. I och med oenhetliga svar ges indikationer på att kunder snarare har höga 
förväntningar på mäklaren än på könet.  

 

5.8. Sätt att överkomma hinder 

Det arbete nyetablerade mäklare står inför anses ofta vara tuffare än vad mäklarna 
själva räknat med (Backman 2007). Bland de unga kvinnliga mäklarna menade 75 % 
att de hinder som kan uppkomma i yrkesutövandet går att överkomma genom 
förberedelse, medan endast 25 % av de övriga fastighetsmäklarna menade att det går 
att kringgå hindren. Vad mäklarna gemensamt menade var att dessa hinder går att 
kringgå genom att vara förberedd, påläst, inneha de kunskaper som krävs samt vara 
införstådd med att det är en tuff bransch. Genom att genomföra 
personlighetsanalyser med hjälp av DiSC-modellen bör dessa svårigheter kunna 
underlättas (Rohm 2014; Sugerman 2009; Tivemark 2009). DiSC-modellen kan 
hjälpa mäklaren att utläsa olika personlighetstyper och hur de ska bemötas. För de 
unga kvinnorna kan detta fördelaktigt användas i mötet med äldre män, möten vilka 
setts som svårare. Vidare menade en mäklare att branschen på sikt skulle gynnas av 
att övergå till viss del fast lön. Detta då kvinnor har svårare att hävda sig i en 
bransch utan anställningsavtal och som präglas av provision. 

”Det finstilta inom yrket som mötet med varje enskild människa i varje enskild 
affär”, är något som handlar om erfarenhet och människokännedom framför vad 
böckerna säger (Lundström 2011). Flertalet av de övriga fastighetsmäklarna menade 
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att bristen av erfarenhet är den största nackdelen för samtliga unga mäklare. Utöver 
erfarenhet och människokännedom bör fastighetsmäklare ha en förhållandevis bred 
kompetens vilken bland annat innefattar kunskapsområden som byggnadsteknik, 
juridik, ekonomi, etik, miljö, beteendevetenskap, marknadsföring samt säljteknik 
(Lundström 2011). Här menar de unga kvinnorna att de har en fördel i och med att 
de kommer från skolan med uppdaterad kunskap.  

Får en kvinna höra att hon är sämre än en man visar sig detta också i prestationen 
då kvinnan tenderar att inte ha samma grad av självförtroende som mannen som fått 
höra att denne är duktigare (Hyde 2014). Att klargöra de svårigheter en ung kvinnlig 
mäklare möts av kan således leda till att kvinnorna inte har samma självförtroende 
som männen. Värt att argumentera för är dock att kvinnorna genom att veta om 
eventuella hinder bör leda till en vilja att överkomma dessa. Detta då konkurrensen 
ökar i branschen och mäklaren måste sticka ut (Dabholkar & Overby 2006).  
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6. Slutsats och fördjupade studier 

I detta kapitel sammanfattas de viktigaste slutsatserna från analys- och diskussionsavsnittet. 
Slutsatserna besvarar uppsatsens syfte vilket var att undersöka vilka eventuella svårigheter 
och/eller möjligheter en ung kvinnlig mäklare i Karlstad möter. I slutet ges förslag till vidare 
forskning.  

 

Syftet med arbetet var att förklara hur kön och ålder, utifrån mäklares- samt 
allmänhetens perspektiv, kan påverka unga kvinnliga mäklares arbetssituation och 
arbetsmiljö. Detta på grund av den ständiga jämställdhetsfrågan i alla branscher samt 
på grund av avsaknaden av ny forskning kring ämnet (tillminasystrar u.å.). Resultatet 
visar att unga kvinnliga mäklares arbetssituation och arbetsmiljö till viss del påverkas 
av deras kön och ålder, detta kan dock givetvis skilja sig åt från kvinna till kvinna.  

Negativ påverkan relaterat till kön och ålder, på arbetssituation samt arbetsmiljö: 

• Att en ung kvinnlig mäklare ofta möts av förutfattade meningar i möte med 
kund relaterat till att hon just är ung och kvinna.  

• Avsaknaden av erfarenhet vilket ofta leder till lägre förtroende hos kund.  

• Kundmötet med äldre män, då dessa har en tendens att agera överlägset.  

• Den byggtekniska kunskapen då detta är något kunder förutsätter att kvinnor 
ska vara sämre på.  

• Svenskarnas idealbild av en mäklare var en man i 30 till 39 års ålder 
(Företagsexpo 2014).  

Positiv påverkan relaterat till kön och ålder, på arbetssituation samt arbetsmiljö: 

• Resultat från pappersenkäten (se appendix 8.3) visar på att majoriteten av 
allmänheten i Karlstad kunde tänka sig att anlita en ung kvinnlig mäklare. 
Dessutom skulle fler av de som valde kön välja en kvinnlig mäklare framför 
en manlig.  

• Unga kvinnor har mer tid att lägga på arbetet.  

• Unga kvinnor har färskare litterär kunskap.  

• Unga kvinnor hänger med i teknikens utveckling.  
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• Unga kvinnor ses för många som attraktiva (Salter et al. 2012).  

• Kvinnor adderar mer mjuka värden vid en bostadsaffär, något som ses som 
allt viktigare för kunder (Butcher et al. 2003; Goodwin & Smith 1990; 
Iacobucci & Ostrom 1993; Palmer & Bejou 1995). 

Mäklaryrket var tidigare mansdominerat men i och med generationsskiftet och det 
faktum att mäklarna i framtiden ser att yrket kommer bli jämställt anses inte detta 
påverka de unga kvinnliga mäklarna längre (Zaar 2005; Backman 2007). Att 
kunderna dessutom numer lägger mindre vikt vid mäklarens kön borde betyda att 
mäklaryrket kommer bli jämställt.   

 

6.1. Inom- och utomvetenskapligt bidrag 

Denna studie förklarar hur kön och ålder, utifrån mäklares- samt allmänhetens 
perspektiv, kan påverka unga kvinnliga mäklares arbetssituation och arbetsmiljö (se 
ovan, avsnitt 6. Slutsats och fördjupade studier). Tidigare forskning har saknat just detta 
men pekat på att kvinnliga mäklare generellt har det tuffare än sina manliga kollegor. 
I och med generationsskiftet torde detta har ändrats vilket studien visat. Studien 
bidrar till uppdaterad och ökad forskning inom ämnet. De unga kvinnorna kan 
genom att läsa denna studie bli införstådda med hinder de kan stöta på samt få tips 
om hur de kan överkomma delar av dessa. Många av de övriga mäklarna vilka deltog 
i undersökningen såg inte att varken kön eller ålder skulle påverka de unga 
kvinnornas arbetssituation eller arbetsmiljö. Genom att läsa denna studie och få en 
förståelse för detta skulle det argumenteras för att arbetsplatsen skulle bli mer 
jämställd i och med förståelse för andra.  

 

6.2. Förslag till fördjupade studier 

För framtida forskning skulle det vara intressant att göra en bredare studie vilken 
visar på hela Sverige och inte endast en marknad då resultatet kan få en större grad 
reliabilitet. Förslagsvis skulle dessutom en jämförelse av en studie med unga män 
vara intressant att fördjupa sig i. Vidare anses mer studier kring manlighet och 
kvinnlighet i mäklarbranschen behövas då avsaknaden av detta försvårade denna 
studie.  
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8. Appendix 

8.1. Unga kvinnliga mäklare 

8.1.1.  Förfrågan om interv ju v ia e -post  

 
 
 
 
 
 
 

 

Hej! 

Vi heter Hanna och Victoria och läser vårt tredje år på 
Fastighetsekonomiprogrammet på Karlstads universitet. Vi skriver nu vår C-uppsats 
som kommer handla om unga kvinnliga mäklare och har valt att avgränsa vår 
undersökning till Karlstad. Vi vill förklara hur kön och ålder, utifrån mäklares- samt 
allmänhetens perspektiv, kan påverka unga kvinnliga mäklares arbetssituation och 
arbetsmiljö. 

Eftersom du passar in i vår undersökningsprofil som ung, kvinnlig mäklare i 
Karlstad skulle vi verkligen uppskatta om du kunde tänka dig att träffa oss för en 
intervju som förväntas ta cirka 20-60 minuter, beroende på hur utförliga svar du ger 
samt hur mycket tid du har att disponera oss. Intervjun skulle vara ett stort bidrag 
till vår undersökning som underlag till uppsatsen. 

Vi önskar också att få spela in intervjun men tar självklart hänsyn till om du så inte 
önskar. Du kommer självklart vara anonym i vårt arbete. 

Meddela gärna snarast om du har möjlighet att boka in ett möte eller ej.  

Med vänliga hälsningar, 
Hanna Bengtsson & Victoria Johansson 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

8.1.2.  Påminnelse  om interv ju v ia e -post  

 

 

 

 

Hej!  

Eftersom du inte svarat på vårt tidigare mejl angående en intervju om unga kvinnliga 
fastighetsmäklare skickar vi här med en påminnelse. Intervjun tar mellan 20-60 
minuter beroende på hur mycket tid du kan disponera samt hur utförliga svar du 
väljer arr ge. Vi är väldigt anpassningsbara vad gäller tid och dag för intervju.  

Vi skulle verkligen uppskatta om du ville ställa upp. 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Bengtsson & Victoria Johansson  
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8.1.3.   Interv juunder lag 

1. Hur gammal är du?  
2. Hur länge har du varit verksam i branschen? 
3. Anser du att det var svårare för dig att få detta jobb på grund av att du är en ung 

kvinna? 
4. Hur är det att vara ung kvinna i branschen? Har du stött på några hinder för att 

du är en ung kvinna? Hur ofta händer detta? 
5. Får du lika mycket respekt som äldre kollegor? Som dina manliga kollegor?  
6. Vilka fördelar kan du som ung kvinna känna att du har gentemot dina kollegor? 
7. Upplever du att dina unga manliga kollegor har samma problem eller 

möjligheter som du? 
8. I tidigare forskning har flera tagit upp att kvinnor inte skulle ha lika mycket 

kunskap om det byggtekniska som män, är det något du har tänkt på att så är 
fallet? 

9. Har du upplevt några hinder i relation till kunden som beror på att du är en ung 
kvinnlig mäklare? 

10. Tror du att kunder har högre eller lägre förväntningar på dig för att du är en ung 
kvinna som inte arbetat som mäklare så länge? 

11. Är det någon skillnad på hur manliga och kvinnliga mäklare möter sina kunder, 
tror du? 

12. Känner du att du har svårare att möta en viss typ av människor än en annan? 
(DISC) 

13. Tror du att synen på unga, kvinnliga fastighetsmäklare har ändrats genom tiden? 
Tror du det kommer ändras mer? Vad kan detta bero på? 

14. Anser du att yrket är typiskt manligt eller kvinnligt, eller passar det för alla? 
15. Kan man förbereda sig för de hinder och möjligheter vi har pratat om?  
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8.1.4.  Interv ju med ung kvinnl ig  mäklare 1 

Intervjuperson 1 är 29 år gammal och har arbetat som mäklare i snart fyra år. Direkt 
efter universitetet började hon mäkla i Stockholm innan hon återkom till Karlstad. 
Hon anser inte att det faktum att hon är ung kvinna gjorde det svårare att få jobb. 
Själva arbetet i sig är dock ganska tufft och mentaliteten skiljer sig mellan städerna. I 
Stockholm ses det som en fördel att vara kvinna medan Karlstad präglas mer av en 
”lilla gumman”-mentalitet bland kunderna. Tjejer har många gånger ett krav på sig 
att kunna dubbelt så mycket som en kille då många kunder tenderar att tro på en 
killes ord direkt medan tjejer måste bevisa att det de säger faktiskt är sant genom att 
exempelvis styrka det med papper.  

Intervjuperson 1 anser att hon inte alltid får lika mycket respekt som de manliga 
kollegorna. Detta menar hon dock kan ha att göra med vad som ska säljas då 
problemen snarare förekommer vid husförsäljningar än lägenhetsförsäljningar. 
Erfarenhet vid husförsäljningar är en fördel då dessa objekt kräver ett stort 
byggtekniskt kunnande. Många män kan mycket om byggteknik, vilket ofta beror på 
tidigare yrkesval som många gånger varit snickare, murare osv. En kvinna förutses 
vara sämre på detta och ifrågasätts därför av kunderna.   

En fördel i att vara kvinna är många tacksamma kunder, en fördel för kunden men 
många gånger en nackdel för henne själv då hon blir involverad i saker som kanske 
inte hör till försäljningen. Kvinnor har lättare att agera lite mer terapeut än män, 
särskilt vid skilsmässor, dödsfall och liknande situationer. Detta tar mycket energi 
men ger nöjda kunder vilket för Intervjuperson 1 är otroligt viktigt. I slutändan 
handlar det inte om lönen utan mer om att kunderna är nöjda. Mäklare i en liten 
stad har inte råd att få ett dåligt rykte. Självklart får en mäklare även missnöjda 
kunder men görs det yttersta får missnöjdheten accepteras, alla kan inte bli nöjda.  

Intervjuperson 1 upplever att de unga manliga kollegorna har lättare att gå rakt på 
sak och inte involvera så mycket känslor i affärerna. Männen har ofta lättare att få in 
husförsäljningar och blir inte lika ifrågasatta. Nidbilden av en mäklare är en person 
som står i dörren, delar ut prospekt och drar hem storkovan, vilket är något 
mäklarna försöker motarbeta då varje försäljning kräver mycket tid och 
engagemang.  

De typer av kunder Intervjuperson 1 har svårast för är äldre män, en typisk 40-talist 
som har haft bra jobb med en fru som skött hemmet eller arbetat inom vården. 
Dessa män tenderar att ha svårt med unga kvinnliga mäklare och vill gärna själva 
förklara och lära ut, vilket kan anses okej om de mår bra av det. Dessa män är 
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väldigt bra kunder att ha att göra med om man får över dem på sin sida. Yngre 
kunder är mer öppna vilket gör att de inte generaliserar så mycket vilket gör dem 
lättare att samarbeta med.  

Synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare har ändrats och kommer fortsätta så. Det 
blir bättre hela tiden och många kunder känner ett större förtroende för kvinnliga 
mäklare, dock behövs båda könen behövs inom yrket. En anledning till ett ökat 
förtroende för kvinnor tror hon kan vara att det är fler män än kvinnor som får 
varningar.  

Råd till framtida kvinnliga mäklare är att tänka på att mycket sitter i huvudet. Varje 
mäklare måste göra på sitt sätt samtidigt som det kan vara bra att tänka på att tona 
ner eller förstärka vissa saker. Det gäller att vara förberedd och våga stå på sig.  
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8.1.5.  Interv ju med ung kvinnl ig  mäklare 2 

Intervjuperson 2 är 26 år gammal, har nu varit verksam inom 
fastighetsmäklarbranschen i fyra år och anser inte att det faktum att hon är ung och 
kvinna varit negativt i den aspekten att det skulle varit svårare för henne att få 
anställning. Att vara ung kvinna i branschen ser hon dock som bitvis utmanande då 
hon flera gånger fått höra negativa kommentarer om att hon är kvinna och inte 
tillräckligt gammal för att arbeta som fastighetsmäklare. Hon har även på grund av 
sitt unga utseende fått frågan om hon är praktikant på mäklarbyrån. Efter att 
kunderna pratat med henne har de dock insett att hon både har erfarenhet och kan 
det hon säger.  

Intervjuperson 2 anser vidare att hon får lika mycket respekt från kunder som både 
sina äldre kollegor och manliga kollegor. Hon upplever inte att hon har några 
fördelar just av att vara ung kvinna och anser därmed att hennes unga manliga 
kollegor har samma problem och möjligheter som henne.  

Vad gäller det byggnadstekniska anser intervjuperson 2 att det tidigare kan ha varit 
så att männen har haft mer kunskap kring området, men att detta nu har ändrats i 
och med mäklarutbildningarnas större fokus på kurser inom byggteknik. När hon 
började arbeta som mäklare försökte hon lära sig så mycket som möjligt om bland 
annat huskonstruktioner för att kunna konkurrera med de manliga kollegorna. Hon 
har även haft fördelen av att ha en kollega som tidigare jobbat inom byggbranschen 
samt möjlighet att kunna delta på många överlåtelsebesiktningar vilket genererat 
mycket ”gratis” kunskap. Hon menar även att kunskap kring byggteknik handlar 
mycket om att ha ett intresse för det.  

Hittills har intervjuperson 2 inte upplevt sig ha några specifika hinder gentemot 
kunderna på grund av att hon är kvinna och hon ser heller inte att kunder har lägre 
förväntningar på henne för att hon är en ung kvinna. Snarare är det så att kunderna 
räknar med att hon ska prestera bättre på grund av detta. Det sättet hon möter en 
kund på menar hon inte skiljer sig från en manlig kollegas agerande kopplat till deras 
kön, utan olika kundbemötande handlar om vilken personlighet mäklaren har samt 
vilken typ av kund denne möter. Den svåraste kunden hon har att göra med är den 
äldre mannen som arbetat inom byggbranschen, detta har dock ändrats med tiden 
då hon blivit mer bekväm i mäklarrollen.  

Synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare tror hon har kommit att ändrats överlag. 
Förr sågs kvinnorna mer som assistenter medan kvinnorna nu mer och mer ses som 
självklara inom mäklaryrket. Idealbilden av en mäklare anser hon också har ändrats, 
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den tidigare bilden av en mäklare var en kostymklädd man som kör BMW. Denna 
förändring menar hon framförallt har skett i storstäderna där de yngre kommer in 
och tar över.  

Det enda hinder hon ser är det byggnadstekniska vilket går att undkomma genom 
att vara förberedd inför mötet samt att inneha de kunskaper som krävs. 
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8.1.6.  Interv ju med ung kvinnl ig  mäklare 3 

Intervjuperson 3 är 22 år gammal och har endast varit verksam i branschen i några 
månader. Hon anser inte att det faktum att hon är ung och kvinna har varit en 
negativt bidragande faktor i frågan om att kunna få anställning som 
fastighetsmäklare och har heller inte stött på några hinder i arbetet just för att hon är 
en ung kvinna, något hon dock tror kommer uppdagas mer framöver. Hon tycker 
att hon får lika mycket respekt från kunderna som sina manliga kollegor och anser 
att hon som ung kvinna kan ha fördelar då hon känner att hon har mer tid att lägga 
på arbetet, har lätt att lära sig nya saker samt att hon hänger med bra i den tekniska 
utvecklingen.  

Intervjuperson 3 är osäker på om unga manliga fastighetsmäklare har samma 
problem eller möjligheter i arbetet som henne själv då hon endast haft äldre kollegor 
och i dagsläget inte arbetat som mäklare så länge. Vad gäller det byggtekniska anser 
hon att män många gånger har en större erfarenhet, vilket dock inte nödvändigtvis 
alltid är fallet.  

Intervjuperson 3 utger sig för att aldrig ha upplevt några hinder i mötet mot kund 
som skulle kunna hänföras just till att hon är en ung kvinna, men tror att många 
kunder kan tendera att ha lägre förväntningar på henne med anledning av detta. 
Hon tror vidare att tjejer generellt sett har det lättare att känna av stämningen vid 
bemötandet av olika typer av kunder och på så vis även har det lättare att agera 
känslomässigt korrekt. På grund av detta ser hon inga problem med bemötandet och 
samspelet med någon typ av kunder, och anser sig heller inte ha lättare för någon 
speciell kundtyp. Dock poängterar hon att hon inte jobbat så länge inom 
fastighetsmäklarbranschen, vilket gör att denna uppfattning kan komma att ändras.  

Synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare anser intervjuperson 3 har kommit att 
ändrats med tiden. Hon menar att det nu finns kvinnor på alla arbetsplatser och på 
alla positioner och att kvinnor rent allmänt inte längre ses som ”sämre”, vilket de 
kanske gjorde förr. Hon anser vidare att mäklaryrket är ett yrke som passar alla och 
att om man fungerar som fastighetsmäklare eller ej snarare beror på personlighet, 
inte på vilket kön personen i fråga har. Avslutningsvis tror hon att mäklaren genom 
att kunna sin sak och därmed kunna skapa ett förtroende hos sina kunder, kan 
undkomma de eventuella hinder som kan tänkas uppkomma, vilket dessutom ger 
mäklaren ett försprång gentemot de som inte tror på sig själva som goda 
fastighetsmäklare.  
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8.1.7.  Interv ju med ung kvinnl ig  mäklare 4 

Intervjuperson 4 är 24 år gammal och har varit verksam i fastighetsmäklarbranschen 
i mindre än ett år. Hon anser inte att det på något sätt varit svårare för henne att få 
anställning med anledning av att hon är en ung kvinna. Inom mäklarbranschen 
spelar inte kön någon roll, det handlar mer om personlighet och hur man går ihop 
med kollegorna. En mäklare behöver vara öppen och orädd för att möta nya 
människor och ska våga ta för sig, egenskaper som inte handlar om kön utan snarare 
om personlighet.  

Intervjuperson 4 har ännu inte stött på några hinder i arbetet men förväntar sig att 
det är något som kommer framöver. Hon har hört av andra unga kollegor att unga 
kvinnliga mäklare ses underlägsna hos en del kunder, en situation där kunden anser 
att denne vet bättre än mäklaren och gärna visar detta.  

Intervjuperson 4 har inte upplevt någon nedvärdering från varken manliga eller 
kvinnliga kunder på kontoret då åldersspridningen och könsfördelningen där är 
bred, det finns möjlighet för kunderna att i princip få den typ av mäklare de önskar. 
Intervjuperson 4 anser att hon drar vissa fördelar av att vara ung i branschen, men 
inget som skulle kunna hänföras just till att hon är kvinna. De fördelar hon anser sig 
ha är att hon besitter den senaste kunskapen samt hänger med i den tekniska 
utvecklingen. Även om de etablerade och erfarna mäklarna har god kunskap om 
branschen och kan mycket erfarenhetsmässigt anser hon inte att det är någon 
nackdel att komma som nyutexaminerad med färsk kunskap och med till viss del 
nya synsätt. Hon menar vidare att företagen i utvecklingssynpunkt skulle dra fördel 
av att anställa yngre mäklare. 

Intervjuperson 4 anser att hennes unga manliga kollegor har fördel i arbetet då de 
ofta blir tagna mer seriöst och att de många gånger ser äldre ut än vad de egentligen 
är. Just åldern tror hon är viktig för säljarna då detta många gånger förknippas med 
graden erfarenhet vilken anses än viktigare.  

Vad gäller det byggtekniska anser intervjuperson 4 att hon är lika påläst som andra 
fastighetsmäklare och inte skulle vara sämre på detta bara för att hon är kvinna. 
Mycket av den byggtekniska kunskapen kommer dock med erfarenhet och mäklare 
med olika grad av denna erfarenhet kan då hjälpa och komplettera varandra. 
Intervjuperson 4 har läst mer byggtekniska kurser än flertalet andra på kontoret och 
är intresserad av ämnet, vilket gör att hon känner sig trygg inom området.  
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Intervjuperson 4 menar att hon inte upplever några hinder i relationen till kund så 
länge hon kan känna sig påläst om och självsäker på objektet som ska säljas. Vidare 
har hon fått höra från kollegor att en del äldre män kan vara tveksamma till att en 
ung blond tjej ska berätta vilka saker som är bra eller dåliga med bostaden. Kundens 
förväntningar tros vara högre på en ung kvinnlig mäklare då denna mäklare anses ha 
mer att bevisa för kunden, något kunden antagligen skulle svara tvärt om på om 
denne fick frågan. Vad gäller kundmötet tror intervjuperson 4 att kvinnor generellt 
sett är mer måna om sina kunder och har en starkare vilja att kunderna ska tycka om 
dem som personer efter ett möte eller en affär. Hon tror att män är mer säljinriktade 
och bara vill få affären att gå i lås. Den svåraste typ av kund hon anser sig ha att 
göra med är äldre män som anser att de kan och vet mer än henne utan att ens ha 
gett henne en chans.  

Synen på unga kvinnliga fastighetsmäklare tror hon har ändrats genom tiden, i och 
med att den äldre generationen kunder förvinner från fastighetsmarknaden finns nu 
fler öppna kunder som inte ser så ytligt på manligt och kvinnligt och vilket av könen 
som ska göra vad. Yrket tror hon passar för utåtriktade människor, män som 
kvinnor, som trivs bra med att arbeta med människor och att skapa nya relationer. 
Hon menar att yrket till stor del handlar om att vara en bra säljare men att detta inte 
nödvändigtvis betyder att vara en ”typisk” säljare som hela tiden är på och pushar 
för merförsäljning. En mäklare ska vara engagerad och ordningsam, något 
intervjuperson 4 anser inte alltid efterföljs. Dessutom ska fastighetsmäklaren se varje 
kund som unik för att på så sätt kunna vårda sina relationer vilket inte alla mäklare, 
män som kvinnor, anses kunna leva upp till.  

Avslutningsvis tror intervjuperson 4 inte att unga kvinnliga mäklare kan förbereda 
sig för de svårigheter och möjligheter som uppkommer i branschen. Hon menar att 
det självklart går att förbereda sig genom att föreställa sig olika scenarion men att 
det sedan i stundens hetta inte spelar någon roll. Hon tror att mäklaryrket är ett yrke 
som behövs testa på för att kunna avgöra om det är något man klarar av eller inte, 
vissa älskar att vara fastighetsmäklare medan andra slutar efter bara något år.  
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8.2. Webbenkät 

8.2.1.  Förfrågan via e -post  

Hej XXX ! 

Vi heter Hanna och Victoria och läser tredje året på Fastighetsekonomiprogrammet 
på Karlstads universitet. Vi skriver nu vår C-uppsats som kommer handla om unga 
kvinnliga mäklare och har valt att avgränsa vår undersökning till Karlstad. Vi vill 
förklara hur kön och ålder, utifrån mäklares- samt allmänhetens perspektiv, kan 
påverka unga kvinnliga mäklares arbetssituation och arbetsmiljö. 

Eftersom du är mäklare inom vårt undersökningsområde skulle vi vara mycket 
tacksamma om du kunde tänka dig att besvara enkäten "Unga kvinnliga 
fastighetsmäklare " som du finner på länken nedan. 

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/5693/sv 

Enkäten förväntas ta max 5 minuter att besvara och skulle vara till stor hjälp i vår 
undersökning som underlag till uppsatsen. 

Ditt användarnamn: XXX 
Ditt lösenord: XXX 

Tack på förhand, 
Hanna Bengtsson & Victoria Johansson 
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8.2.2.  Påminnelse  v ia e-post  

Hej XXX! 

Under föregående vecka fick du en enkät skickad till din mejl angående din syn på 
den unga kvinnliga fastighetsmäklaren. Det skulle vara till stor hjälp inför vår C-
uppsats om du kunde ta några minuter till att besvara denna.  

 

**************************************************************************** 

Besvara enkäten före 2015-04-14. 

Klicka på första länken för att logga in direkt på enkäten: XXX 

 

Välj nästa länk om den första länken är bruten och inte fungerar. Använd då 
nedanstående inloggningsuppgifter. 

Enkätens adress: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/5693/sv 

Ditt användarnamn till enkäten: XXX 

Ditt lösenord till enkäten: XXX 

Med vänliga hälsningar,  
Hanna & Victoria 
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8.2.3.  Enkät 
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8.2.4.  Mäklarnas svar 

Mäklare 1 är en 42 årig man som arbetat inom mäklarbranschen i 16 år. Hans 
erfarenhet skulle kunna vara något fördelaktigt i arbetet gentemot unga kvinnliga 
mäklare. Mäklare 1 har ej upplevt att unga kvinnliga mäklare skulle ha sämre 
förtroende hos sina kunder och varken män eller kvinnor drar några fördelar eller 
nackdelar gentemot varandra. Generationsskiftet märks genom de yngre kvinnornas 
intåg i branschen sedan kravet om högre utbildning infördes. Avslutningsvis menar 
Mäklare 1 att det inom hans mäklarkedja i flera år varit en kvinna som utsetts till 
årets mäklare och i de större städerna är det även fler mäklare med 
invandrarbakgrund som visat sig vara otroligt framgångsrika. 

Mäklare 2 är en 27 årig man och klassas därmed som ung och har arbetat i 
mäklarbranschen i två år. Mäklare 2 anser sig ha fördelar i yrket gentemot sina unga 
kvinnliga kollegor när han träffar kunder som är medelålders/äldre män och 
förklarar detta påstående med att det ibland känns som dessa kunder kan ha en skev 
bild av kvinnor som mäklare, dock har han inte upplevt att unga kvinnliga mäklare 
har sämre förtroende hos kunder. Mäklare 2 upplever att det finns fördelar att vara 
ung kvinna i branschen och att generationsskiftet bara är positivt. Unga män och 
kvinnor ställs inför lika möjligheter och svårigheter och i framtiden kommer 
mäklaryrket bli jämställt. 

Mäklare 3 är en kvinna på 32 år som har arbetat inom mäklarbranschen i sju år. De 
fördelar hon anser sig ha gentemot unga kvinnliga kollegor är erfarenhetsmässiga 
samt att hon har återkommande kunder på rekommendation. Mäklare 3 upplevde 
själv att hon som nyutexaminerad och ung kvinna vara tvungen att hävda sig och 
vara väldigt påläst och kunnig i de flesta situationer. Detta anser hon dock vara 
beroende av vilken kund man träffar och många gånger upplever kunder unga 
kvinnor som goda lyssnare, mjuka i sättet och tar hand om en stor affär med mycket 
känslor. Fördelen med att vara ung kvinna i branschen är att de oftast inte har 
samma klyschiga motgång som att en ung kille ska köra BMW och har bakåtslickat 
hår. Generationsskiftet har uppmärksammats då de som anställs som mäklare nu 
ofta är mer inskolade som säljare än mäklare. Hinder en ung kvinnlig mäklare ställs 
inför går inte att kringgå, det är sådant som kommer med branschen och yrket. Fler 
och fler kvinnor kommer in i mäklarbranschen och därför kommer det vara, och till 
viss del redan är, jämställt mellan män och kvinnor. 

Mäklare 4 är en 43 årig man som nu är inne på sitt 11:e år som mäklare. Många 
tenderar att ha förutfattade meningar att framförallt unga kvinnor kan mindre än 
män när de gäller tekniska bitar som byggnation. Mäklare 4 tror att det finns fördelar 
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med att vara en ung kvinna i branschen då framtiden kommer handla mycket om att 
visa upp sina bostäder på ett bra sätt och yngre mäklare har oftast en fördel när det 
gäller exempelvis sociala medier. Generationsskiftet märks av genom att snittåldern 
sjunkit avsevärt vilket anses vara väldigt positivt och inom några år antas 
mäklaryrket blivit jämställt. Vad gäller unga män och unga kvinnors lika möjligheter 
och svårigheter i branschen är där ett tydligare problem på villasidan just på grund 
av den förutfattade meningen att män kan det tekniska bättre. Att vara påläst och 
ställa rätt frågor till säljaren för att bevisa att man har koll är ett sätt att kringgå 
förekommande hinder inom yrket. 

Mäklare 5 är en 34 årig man som nu arbetat inom mäklarbranschen i 13 år. Han 
anser sin erfarenhet som en fördel mot sina unga kollegor och har ibland upplevt att 
kunder har sämre förtroende för unga mäklare, kvinnliga som manliga. När en 
person gör sin största affär i livet vill vissa kunder känna att den anlitade mäklaren är 
en erfaren person som gjort detta med gott resultat flera gånger tidigare. Unga 
kvinnor och män har lika möjligheter och svårigheter och generationsskiftet i 
branschen är positivt då det bidrar till bättre kvalitet på marknaden samt att det 
kommer leda till ett jämställt yrke. 

Mäklare 6 är en 57 årig man som arbetat i mäklarbranschen i 27 år. Fördelarna 
gentemot alla yngre mäklare är att han har en enorm erfarenhet och har byggt upp 
ett jättestort kundunderlag/nätverk. Han har inte upplevt att unga kvinnor inom 
branschen har sämre förtroende hos kunder men att det kan vara svårt att 
konkurrera med erfarna mäklare under de första åren, det brukar dock bli riktigt bra 
bara man vågar vara uthållig. Fördelen med att var ung kvinna i yrket är att man då 
träffar kunder i sin egen ålder, vilket är likadant för killar. Sen kan det ju alltid vara 
så att kunden föredrar antingen en tjej eller kille som mäklare. Generationsskiftet är 
självklart positivt då det hela tiden kommer in yngre förmågor, men det minst är lika 
viktigt är att det finns rutinerade mäklare som kan stötta de yngre. Mäklare 6 
upplever att unga kvinnliga och unga manliga mäklare har lika möjligheter och 
svårigheter i sitt arbete och tror att mäklaryrket kommer bli jämställt. 

Mäklare 7 är en 42 årig kvinna som varit mäklare i tio år. Hon anser sig ha fördelar 
gentemot unga kvinnliga mäklare men har inte upplevt att de yngre kvinnliga 
kollegorna har sämre förtroende hos kunder. Det finns fördelar med att vara ung 
kvinna inom yrket och generationsskiftet i branschen är både negativt och positivt. 
De hinder en ung kvinnlig mäklare ställs inför går att kringgå och mäklaryrket 
kommer bli jämställt. 



86 

Mäklare 8 är en 43 årig kvinna som arbetat som mäklare i nio år. Ensamma, äldre 
damer brukar tycka det är skönt med en kvinnlig mäklare då de ofta känner sig 
underlägsna manliga mäklare. En fördel med att vara ung kvinna i mäklarbranschen 
är att det är lättare att få kontakt med de yngre kunderna, men hos gubbväldet där 
männen fortfarande anser att män gör affärer med män kan förtroendet vara sämre. 
Generationsskiftet märks av, de yngre mäklarna är mycket mer aktiva i sitt jobb då 
det hela tiden gäller att ligga steget före. Dock har unga kvinnliga mäklare lite 
svårare än unga manliga mäklare då många tycker att just det byggnadstekniska är 
mer en ”killgrej”. Som ung kvinnlig mäklare gäller det att alltid vara ordentligt påläst 
så man kan sitt objekt ordentligt. Den yngre generationen bryr sig inte om det är en 
man eller kvinna som förmedlar deras objekt, det är ett förlegat synsätt som 
kommer förvinna. 

Mäklare 9 är en 30 årig man som har arbetat som mäklare i fyra år. Unga kvinnor 
har fördelar i sitt arbete då de besitter senaste kunskapen, är ambitiösa och duktiga 
vilket inger förtroende och respekt. Generationsskiftet i branschen har märkts av då 
mäklarkåren blir allt yngre och yrket blir mer säljinriktat, det krävs en proaktivitet 
samt mycket jobb för att lyckas. Unga kvinnor och män som mäklare har samma 
möjligheter och svårigheter, topplistorna bland mäklare visar också på detta. 
Framtiden kommer ge ett jämställt yrke där män och kvinnor oavsett ålder har 
samma respekt och förtroende hos kunderna. Det handlar om prestation snarare än 
kön dock är kvinnor generellt sett mer ordningsamma än män vilket är en stor 
fördel för dem. Mäklaryrket är bra i jämställdhetsfrågan. 

Mäklare 10 är 43 år, kvinna och har arbetat som mäklare i tio år. Hon anser sig inte 
ha några fördelar gentemot unga kvinnliga mäklare bortsett från erfarenheten. Hon 
var inte själv så gammal när hon började som mäklare och minns att det fanns en 
viss barriär och kanske en liten fördom om att det kom en ung oerfaren tjej och 
undran om hon verkligen kan något om byggteknik och hur man säljer bostäder, 
”då är det upp till bevis”. Kvinnor är oavsett ålder objektifierade och diskriminerade 
i många branscher, även inom mäklarbranschen, vilket kan bidra till sämre 
förtroende hos kunder. Dock förekommer fördelar med att vara ung kvinna i 
branschen, ofta går man in i underläge och det medför bästa möjligheten att stiga! 
Unga kvinnliga och unga manliga mäklare har lika möjligheter och svårigheter, de 
största problemen uppstår säkert i samband med familjebildning och barnledighet. I 
en bransch där mäklare uteslutande jobbar med provisionslön utan både 
anställningsavtal och villkor är det svårare att hävda sig som kvinna. För att kringgå 
uppkommande hinder borde mäklare ansluta sig fackligt och på sikt övergå till en 
större del fast lön. På längre sikt kan kvinnor få fördelar gentemot männen då 
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kvinnor är bättre på mjuka värden och när konkurrensen är så hård vad gäller 
provision/arvode och ingående tjänster kommer sådana värden få större betydelser. 

Mäklare 11 är en 41 årig man som har arbetat som mäklare i nio år. Han anser sig 
inte ha några specifika fördelar gentemot en ung kvinnlig mäklare och vad gäller 
förtroendet hos kunder tror han att det bara är positivt att vara en ung kvinna inom 
mäklaryrket. Mäklarbranschen kan vara en bransch där man jobbar i tio år och sedan 
väljer att arbeta med något annat. Unga kvinnor har lika många möjligheter som 
svårigheter men att ett hinder kan vara att kvinnor tar mer ansvar i ett förhållande 
när det kommer barn in i bilden. Mäklaryrket kommer i framtiden bestå av både 
kvinnor och män men snittåldern kommer sjunka. 

Mäklare 12 är en 27 årig, manlig ung mäklare som arbetat som mäklare i tre år. På 
grund av det gamla tankesättet att det är män som ska göra affärer med män kan det 
i vissa fall vara så att äldre personer känner större tillit till manliga mäklare vilket är 
en nackdel för kvinnorna. Dock har unga kvinnliga mäklare mer fördel jämfört med 
unga män. Främst hos yngre och medelålderssäljare går ofta unga kvinnliga 
fastighetsmäklare hem, en tjej med mycket driv som dessutom ser någorlunda bra ut 
får mycket gratis i branschen, på gott och ont. Allt fler yngre mäklare söker sig till 
branschen vilket är till stor fördel då synen på branschen håller på att förändras. 
Äldre personer ser oftast mäklare som ”hästhandlare”, medan det idag ses som ett 
mer vanligt jobb. Mycket av detta har att göra med att det kommer in nya unga 
drivna personer in i branschen som redan idag är jämställd. 

Mäklare 13 är en 38 årig man som nu arbetat som mäklare i snart tre år. Han anser 
sig ibland ha vissa fördelar gentemot unga kvinnliga mäklare då han utger sig själv 
för att vara en säljare i sinnet och kan gå på hårdare än vad kvinnor gör, detta att 
döma utifrån sin erfarenhet av de kvinnor han stött på i branschen. Det finns både 
män och kvinnor i branschen som inte inger förtroende hos kunder, inget som kan 
härledas specifikt till unga kvinnliga mäklare. På kontoret har han en ung kvinnlig 
kollega som ser bra ut och är väldigt lugn och sansad, vilket många verkar gilla, hon 
inger bra förtroende hos sina kunder och är väldigt omtyckt. Generationsskiftet är 
både positivt och negativt, tråkigt är att de ”gamla rävarna” slutar som kan lära ut ett 
och annat. Många kunder har fått info från ”nyare” mäklare som varit hel fel. 
Samtidigt är det bra med konkurrens från nya hungriga personer. Unga kvinnliga 
och unga manliga mäklare ha samma möjligheter, i slutändan handlar det om hur du 
är som person, inte vilket kön du har. Mäklare 13 hoppas på ett jämställt yrke men 
vågar inte tro på något. 
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Mäklare 14 är en 42 årig man som är inne på sitt tionde år som mäklare. Enligt vissa 
kunder har han fördelar gentemot unga kvinnliga mäklare, väldigt få dock. En av 
dem är byggkunskapen med många timmar av byggnation bakom sig, vilket han 
trycker på vid konkurrens. Vid få tillfällen han varit med vid sidan om sina kunder 
har han uppfattat att de känner mer förtroende för honom än för en ung kvinnlig 
kollega, detta är nog inte könsindelat utan mer personligt. Yngre lägenhetssäljare har 
lättare att välja på utseende och då har unga snygga kvinnliga mäklare en fördel, 
dock inte i en konkurrenssituation. Generationsskiftet är positivt då det kan vara bra 
med en blandning på kontoret. Unga kvinnliga och unga manliga mäklare har lika 
möjligheter och svårigheter då det är en mycket jämställd bransch. 
Erfarenhet/säkerhet styr ofta valet av mäklare vilket är något att tänka på om man 
vill kringgå de förekommande hinder som kan uppstå inom branschen. 

Mäklare 15 är en 33 årig kvinna som arbetat som mäklare i tio år. Hon anser sig inte 
ha några fördelar gentemot unga kvinnliga mäklare och tror heller inte att dessa 
mäklare har sämre förtroende hos kunder. En fördel med att vara ung kvinna i 
branschen är att de uppfattas som förtroendeingivande. Mäklarbranschen befinner 
sig i ett positivt generationsskifte som uppskattas hos kunderna och mäklaryrket 
anses vara jämställt. Det är lika lätt/svårt att vara kvinna som man inom 
mäklarbranschen. 

Mäklare 16 är en 25 årig ung, manlig mäklare som arbetat som mäklare i fyra år. Han 
anser sig inte ha några fördelar i sitt arbete gentemot unga kvinnliga mäklare och har 
heller inte märkt av att unga kvinnliga mäklare skulle ha sämre förtroende hos 
kunder. Det finns inga specifika fördelar med att vara ung kvinnlig mäklare, det är 
likvärdigt med att vara man. Generationsskiftet i branschen har märkts av då det nu 
finns fler yngre förmågor, roligt med kollegor i samma ålder men det är också viktigt 
med en bra åldersmix. Unga kvinnor och unga män inom mäklarbranschen upplevs 
ha samma möjligheter och svårigheter och han tror att mäklaryrket kommer bli 
jämställt. 

Mäklare 17 är en 45 årig kvinna som arbetat som mäklare i fyra år. Då hon tidigare 
arbetat med människor anser hon sig ha bredare kompetens vilket är en fördel 
gentemot unga kvinnliga mäklare. Unga kvinnliga mäklare har delvis sämre 
förtroende hos kunder men förtroende beror väldigt mycket på personen i sig. 
Fastighetsköpet är den största affären många gör i sitt liv och därför vill de att det 
ska gå rätt till. Unga kvinnor har en fördel i branschen då de är formbara på grund 
av att de kanske inte gjort så mycket annat i sitt liv innan, varken familj eller barn 
gör att de kan jobba hur mycket som helst. Killar har det lättare jämfört med tjejer 
inom yrket. Många utbildar sig till mäklare idag men många slutar också då det är en 
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tuff bransch, att jobba på provision är väldigt tufft, en annan lönemodell vore bra. 
Mäklare 17 hoppas och tror på att mäklaryrket kommer bli jämställt. 

Mäklare 18 är en 48 årig man som arbetat som mäklare i nio år. Han anser sig inte 
ha några fördelar i sitt arbete som mäklare gentemot unga kvinnliga kollegor och 
upplever heller inte att unga kvinnliga mäklare varken har sämre förtroende hos 
kunder eller har några fördelar gentemot sina kollegor. Generationsskiftet i 
branschen ses positivt och unga kvinnliga och manliga mäklares möjligheter och 
svårigheter upplevs som lika. Mäklare 18 tror att mäklaryrket kommer bli jämställt. 

Mäklare 19 är en 56 årig man som arbetat inom mäklarbranschen i 30 år. Han anser 
sig inte ha några fördelar gentemot kvinnor, däremot har han skaffat sig ett större 
kontaktnät vilket ju inte har med kön att göra. Vid ett fåtal tillfällen har han märkt 
att kunden frågat sina yngre kvinnliga mäklarkollegor efter fastighetsmäklaren, och 
då verkligen fått poängtera att hon faktiskt är mäklare. Det är ingen som helst 
nackdel med att vara ung kvinna i mäklaryrket. Generationsskiftet upplevs positivt, 
man ger och tar. Många gånger är det en fördel att vara ung kvinna jämfört med ung 
man inom mäklarbranschen. Mäklaryrket är ett sådant yrke där gränserna mellan 
könen suddats ut och respekten är lika stor oavsett om man är man eller kvinna. 
Han driver idag ett kontor med både manliga och kvinnliga mäklare och har inte 
någonsin stött på problem. Det enda är att mäklare kan bli ifrågasatta på grund av 
sin ålder snarare än kön. 

Mäklare 20 är en 32 årig kvinna som arbetat som mäklare i sju år. Hon ser 
erfarenheten som en fördel gentemot unga kvinnliga mäklarkollegor. Yngre 
mäklares brist på erfarenhet bidrar till ett sämre förtroende hos kunder. Fördelen 
som ung mäklare är att enklare gå hem hos den yngre generationen säljare. 
Generationsskiftet i branschen är positivt, det blir mer jämställt och branschen får 
en bredare mix av åldrar som gör att man kan ge och ta av varandras kunskaper och 
erfarenheter. Unga kvinnor har det svårare än unga män som mäklare då de har ett 
större krav på sig att bevisa kunskapen de besitter. Är den unga kvinnliga mäklaren 
förberedd på att det kan vara tufft att arbeta som mäklare kan hindren kringgås. 
Mäklaryrket kommer bli jämställt då det är fler och fler kvinnor som kommer in i 
branschen. 
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8.3. Pappersenkät 

8.3.1.  Enkät 

  



91 

 

8.3.2.  Val av mäklare -  resul tat  

 

Figur 27: Erhållna svar pappersenkät 
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8.3.3.  Erfarenhet  mäklare – resul tat  kvinnor 

Bland våra 100 respondenter till pappersenkäten var 14 stycken kvinnor mellan 20 
till 30 år, varav 12 av dessa saknade erfarenhet av att anlita mäklare. De andra två 
hade anlitat mäklare, dock var ingen av dessa mäklare unga kvinnor. Valet av anlitad 
mäklare för den ena respondenten berodde på att just denna mäklare ansågs 
förtroendeingivande, engagerad och lättsam. Den andra av dessa respondenter 
menade att valet berodde på att mäklaren var en personlig kontakt.  

Av våra sju kvinnliga respondenter i åldern 31 till 40	   år	  var det en som utgav sig 
sakna erfarenhet av mäklare. En annan av dessa respondenter hade på grund av 
bekvämlighetsskäl valt mäklare med koppling till sin bank, huruvida mäklaren var 
man eller kvinna framgick ej. Den tredje hade valt en manlig mäklare via 
rekommendation från bekanta och den fjärde en kvinnlig mäklare på grund av 
hennes utstrålning av erfarenhet och engagemang, båda skulle tänka sig anlita sina 
mäklare igen. Den femte respondenten hade haft en ung kvinnlig mäklare när hon 
köpte sin lägenhet och skulle kunna tänka sig att anlita henne igen. Ytterligare en av 
respondenterna som anlitat mäklare hade varit i kontakt med en ung kvinnlig 
mäklare när hon köpte sitt hus men skulle inte anlita henne igen då mäklaren hade 
rekommenderat att stå över en djupare besiktning med anledning att en sådan sällan 
behövs. Senare visade det sig att huset var vattenskadat. Den sista respondenten i 
denna kategori hade gått så långt som att ha lägenhetsvisning med en mäklare men 
ogillade mäklaren vilket resulterade i att hon bytte till en ung kvinnlig mäklare som 
var proffsig och duktig och uppnådde kundnöjdhet. 

Bland våra sex kvinnliga respondenter med en ålder mellan 41 till 50 år var det fyra 
som inte hade någon erfarenhet av mäklare. Den ena respondenten som utgav sig 
för att ha haft kontakt med mäklare hade bara ringt upp en byrå och bett om att få 
prata med en mäklare, valet var på så vis slumpartat. Hon gillade den manliga 
mäklaren hon fick och skulle kunna tänka sig att anlita honom igen, men eftersom 
hon blev ”tilldelad” en mäklare skulle det lika gärna kunnat vara en kvinnlig som 
hon varit lika nöjd med. Den andra respondenten med mäklarerfarenhet bodde 
tidigare på en liten ort där det endast fanns två mäklare som båda var män. Hon 
hade varit i kontakt med båda, en via försäljning och en via köp och skulle tänka sig 
anlita den ena igen.  

Av våra 13 kvinnliga respondenter i åldern 51 till 60 år hade tio ingen erfarenhet av 
mäklare. En av de som hade anlitat mäklare menade att valet utgjordes på grund av 
bekvämlighetsskäl, hon anlitade samma mäklare som hon varit i kontakt med 
tidigare, en kvinnlig mäklare i 35-årsåldern. En annan bodde på en mindre ort där 
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det endast fanns två mäklare och hade då valt mäklaren vilken hon kände mest 
personkemi med. Den tredje respondenten som anlitat mäklare valde en manlig 
mäklare på grund av den långa erfarenheten han erhöll inom yrket och hon skulle 
gärna anlita honom igen.  

Av våra åtta kvinnliga respondenter i åldern 61 till 70 år hade fyra ingen erfarenhet 
av mäklare. En av respondenterna som varit i kontakt med mäklare skulle välja 
samma mäklare igen, huruvida mäklaren var kvinna eller man framgick ej. En annan 
respondent hade ej erfarenhet av en ung kvinnlig mäklare, men skulle hon välja 
mäklare på en firma med koppling till sin bank skulle hon kunna tänka sig en ung 
kvinnlig mäklare då de hon tidigare anlitat ej är verksamma i mäklarbranschen 
längre. Den tredje respondenten med erfarenhet av mäklare hade valt med 
anledning att denne fanns på orten och skulle välja samma igen. Den fjärde 
respondenten som anlitat mäklare menade att valet föll på att mäklaren för denne 
var en bekant.  

Båda två av våra kvinnliga respondenter i åldern 71 till 80 år hade haft erfarenhet av 
mäklare. En av dem rekommenderade inte denna manliga mäklare vidare då han 
först hade bästa priset på marknaden men sedan ville ändra sitt pris när kontraktet 
skrevs. Hon skulle istället valt en kvinnlig mäklare, kanske även en ung sådan.  

Av de sex respondenter som inte fyllt i sin egen ålder på enkäten hade fyra stycken 
ingen erfarenhet av mäklare. En av de som hade erfarenhet hade varit på visning 
med en ung kvinnlig mäklare och skulle välja samma mäklare vid försäljning. Hon 
såg henne som tillmötesgående, proffsig och serviceinriktad. Den andra som hade 
erfarenhet av mäklare hade varit med i en budgivning mäklaren höll i och hon skulle 
aldrig anlita henne själv på grund av att hon gav ett lägre bud än ursprungspriset, ett 
bud som säljaren accepterade. Det låga budet gjorde mäklaren upprörd då dennes 
provision blev lägre.   
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8.3.4.  Erfarenhet  mäklare – resul tat  män 

Av våra 13 manliga respondenter i åldern 20 till 30 år hade tio ingen erfarenhet av 
mäklare. Två av de med erfarenhet av mäklare hade erfarenhet av unga kvinnliga 
mäklare, de var nöjda och skulle kunna tänka sig att välja samma mäklare igen. En 
annan av respondenterna hade anlitat en lite äldre kvinnlig mäklare och gillade 
henne för att hon var driftig, framåt och verkligen arbetade för att sälja objektet. 
Han ansåg att det var ett plus i kanten att hon hade några års erfarenhet.  

Av våra sju manliga respondenter i åldern 31 till 40 år hade sex stycken ingen 
erfarenhet av mäklare. Den respondent som hade erfarenhet anlitade samma som 
han tidigare köpt av, dels av bekvämlighetsskäl och dels av förtroendeskäl, manlig 
eller kvinnlig mäklare framgick ej.  

Bland våra åtta manliga respondenter i åldern 41 till 50 år hade tre ingen erfarenhet 
av mäklare. En av de som hade erfarenhet valde mäklare utifrån mäklarens 
kännedom om området och skulle inte anlita samma mäklare igen. På en annan 
respondents ort fanns två mäklare att välja bland, respondenten hade anlitat båda 
mäklarna men visste ej om han skulle göra det igen. Den tredje respondenten hade 
aldrig anlitat en mäklare men var köpare av ett hus och gillade ej den unga kvinnliga 
mäklaren som förmedlade objektet. Hon hade sagt att ingen djupgående besiktning 
ansågs nödvändig då det sällan behövs, huset visade sig senare ha vattenskador. Den 
fjärde respondenten hade använt sig av en manlig mäklare för att värdera huset men 
gillade inte denne och vill därför byta till nästa gång och skulle då kunna tänka sig 
anlita en kvinnlig mäklare. En annan respondent valde en kvinnlig mäklare efter att 
hon delat ut en broschyr i brevlådan hos honom där hon visade på en bra 
försäljning. Han skulle anlita henne igen.  

Av våra fyra manliga respondenter i åldern 51 till 60 år hade två ingen erfarenhet av 
mäklare. Ingen av de två med erfarenhet hade anlitat en ung kvinnlig mäklare, dock 
hade båda anlitat andra mäklare som de var nöjda med och skulle anlita samma igen.  

Bland våra åtta manliga respondenter i åldern 61 till 70 år hade fem ingen erfarenhet 
av mäklare. En av de med erfarenhet hade av en slump valt en kvinnlig mäklare och 
skulle kunna tänka sig att anlita henne igen. En annan respondent hade valt mäklare 
för att denne var bekant och den tredje hade anlitat en kvinnlig mäklare i 45-
årsåldern och skulle tänka sig att anlita henne igen.  

Av våra tre manliga respondenter i åldern 71 till 80 år hade två ingen erfarenhet av 
mäklare. Respondenten med erfarenhet hade valt en kvinnlig mäklare och skulle 
göra detta igen.  
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Den manliga respondent som inte hade fyllt i ålder på enkäten hade ej anlitat en ung 
tjej. Han hade erfarenhet av en manlig mäklare och skulle välja honom igen.  

 
  



 

  


