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Abstrakt 
 
Titel: To cut gold with knife: A study on how the housing market are affecting the 
profession of real estate brokerage professionalisation process 
 
Authors: Malin Brückner and Cornelia Gustafsson  
 

This study intends to scrutinize how adjustments made in the housing market has 

affected the profession of estate agents. Our premise is based on that social facts can be 

interpreted by social facts and the aim is to understand the factors affecting the 

profession in today's society that are developed in interaction with societal factors. In 

order to fathom this phenomenon, we have chosen to study the profession of estate 

agents and how it has been affected by the housing market. The empirical material is 

based on real estate agents’ experience and is therefore collected through a qualitative 

method based on interviews. The study is interpreted by a professional theoretical 

perspective, where we have assumed the thesis that all professions can be 

professionalised. The theoretical conceptual apparatus consists of autonomy, social 

closure, legitimacy, authority and will be used to understand the professionalisation 

process, that is when and why professions arise. 

 

Despite the fact of the profession’s changes, it has not been enough for the profession to 

be professionalised in the classical term. It can be said that the housing market has 

affected the professionalisation process of profession of real estate brokerage, which 

means that social factors can influence the professionalisation process. What prevents 

the profession from change and development of their professional position is the lack of 

autonomy. Due to the runaway housing market, a regulator was established to combat 

irregular transactions, which lead to decreased autonomy. A stronger professional status 

would derive from an increased authonomy and the conclusion is therefore that as long 

as the profession is under external control, it will not be professionalised. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de fastighetsmäklare som, trots kort varsel och hektiskt 

schema, tog sig tid att träffa oss och berätta om sina erfarenheter från 

fastighetsmäklaryrket. Ni visade direkt stort engagemang för studien och bidrog därför 

till både spännande och nya infallsvinklar. Utan er hade detta varit omöjligt, tack!  

 

Stort tack vill vi även ge till vår eminente handledare Magnus Persson som under hela 

processen har varit till stor hjälp både genom att bidra med ny inspiration men även 

genom att reda ut våra tankar och idéer när vi trott att vi kört fast. Tack Magnus!  

 

Avslutningsvis vill vi även berätta att studien har varit otroligt lärorik. Den har hjälpt 

oss att vidga våra sociologiska kunskaper och samtidigt fått oss att inse att det finns så 

mycket mer att ta del av bortom Självmordet, Kommunistiska manifestet eller Den 

protestantiska etiken och kapitalismens anda.  

 

Växjö, januari 2016 

Malin Brückner och Cornelia Gustafsson  
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1 Inledning 
Bostadsfrågor berör och engagerar de allra flesta då alla människor har rätt till en 

bostad. Inte sällan byter vi bostad under livets gång och att köpa eller sälja en bostad 

brukar ses som en av de största och kanske mest viktiga affären som en privatperson 

genomför. För att underlätta denna affär anlitas i 91 % (för småhus) (Mäklarsamfundet 

2014) av fallen en person som besitter expertkunskap på området som både ansvarar för 

och ser till att affären genomförs korrekt. En svensk fastighetsmäklare är en opartisk 

mellanhand, vilket innebär att de måste ta hänsyn både till säljares och köpares behov. 

En fastighetsmäklares uppgift är alltså att hjälpa privatpersoner med allt som krävs för 

att kunna verka på bostadsmarknaden (Mäklarsamfundet 2014).  

 

Det har både blivit alltmer populärt att utbilda sig till fastighetsmäklare men även att 

anlita en fastighetsmäklare de senaste 10 åren och detta har resulterat i att antalet 

verksamma har utökats med nästan 50 %. Yrket har även stått under olika 

förändringsprocesser som exempelvis krav om utbildning, registrering och ökad tillsyn. 

Dessa åtstramningar infördes för att yrket skulle få ett mer seriöst och respektabelt rykte 

(Fastighetsmäklarinspektionen 2015; Mäklarsamfundet 2014). 

 

Parallellt med yrkets uppgång har bostadsmarknaden skenat. Att bostadsmarknaden har 

skenat innebär både en enorm prisutveckling och att antalet affärer har ökat, vilket kan 

härledas till olika statliga regleringar som exempelvis ränteavdrag men även att det 

råder bostadsbrist. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden ser olika ut beroende på om 

det är ett objekt i en stor stad, tätort eller landsbygd. Det finns även vissa skillnader 

beroende på bostadsform då marknaden inte ser exakt likadan ut för bostadsrätter, villor 

eller fritidshus. Det innebär att utvecklingen på bostadsmarknaden ser olika ut beroende 

på var eller vad det är som undersöks. 

 

Att bostadsmarknaden har skenat samtidigt som mäklarkåren har ökat är ett fenomen 

som väcker intresse, kan det vara så att en skenande bostadsmarknad hänger ihop med 

och påverkar en förändrad yrkeskår eller är detta en ren slump? 

 

För att illustrera yrkets stigande population (Figur 1) i relation till den skenande 

bostadsmarknaden (Figur 2) presenteras nedan utvecklingen grafiskt. 
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          Figur 1              

        (Mäklarsamfundet 2014)  
 

          Figur 2 

           (Prisutveckling: Svensk mäklarstatistik AB)
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie ämnar undersöka hur förändringar på bostadsmarknaden har påverkat 

fastighetsmäklaryrket. Syftet är att förstå vilka faktorer som påverkar att professioner i 

dagens samhälle utvecklas i växelverkan med samhälleliga faktorer. För att kunna förstå 

fenomenet har vi därför valt att studera yrket fastighetsmäklare och hur det har 

påverkats av bostadsmarknaden. Det är fastighetsmäklarnas utsagor som står i fokus i 

studien och det är därför deras erfarenheter som presenteras och analyseras. Då studien 

inte har för avsikt att studera bostadsmarknaden djupgående används en generell och 

heltäckande marknad som inte gör skillnad varken på olika städer eller bostadsformer. 

För att kunna besvara forskningsfrågan har vi utformat två övergripande 

frågeställningar: 

 

• Vilka erfarenheter har fastighetsmäklarna av yrkets förändring under de senaste 

10 åren? 

• På vilket sätt påverkar bostadsmarknaden fastighetsmäklaryrket? 

 

 

2 Bakgrund 
För att få en förståelse för hur yrket har utvecklats och förändrats kommer nedan en kort 

skildring av det historiska förloppet. Här tydliggörs statistik som blir viktig för att förstå 

relationen mellan fastighetsmäklaryrket och bostadsmarknaden. 

 

2.1 Ett yrke under utveckling 
2.1.1 Historia 
Ända sen år 1720 har det ställts särskilda krav på personer som förmedlar fastigheter 

mellan säljare och köpare. Det var först år 1947 som det var möjligt att söka 

auktorisering hos någon av landets handelskamrar samtidigt som det utvecklades etiska 

regler i form av god fastighetsmäklarsed. Auktoriseringstiteln visade att den enskilde 

mäklaren stod under offentlig tillsyn, vilket gjorde att de mäklarna ansågs vara en mer 

seriös och pålitlig mellanhand eftersom de följde de etiska reglerna. Däremot så hade 

vem som helst rätt att verka på marknaden och kalla sig fastighetsmäklare. Under andra 

halvan av 1900-talet infördes de första regleringarna för den yrkesverksamma 

fastighetsmäklaren som exempelvis krav om registrering hos Länsstyrelsen för att få 

arbeta som fastighetsmäklare, vilket gjorde att endast de som var auktoriserade eller 

hade utbildning fick monopol på yrket. Dessutom infördes offentlig tillsyn och 
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inledningsvis i processen kom ett förslag om att yrket skulle få en egen 

branschorganisation som ansvarade för den interna styrningen. År 1995 skapades 

istället, i samband med den nya fastighetsmäklarlagen, en separat myndighet för att 

sköta den offentliga tillsynen över Sveriges samtliga fastighetsmäklare, vilket innebar 

att den egna styrningen minskade. Fastighetsmäklarnämnden som den först kom att heta 

har idag bytt namn till Fastighetsmäklarinspektionen (2015). Riksdagen tog år 1998 

beslut om en tvåårig högskoleutbildning, men på flera högskolor har utbildningen nu 

förlängts till tre år (Mäklarsamfundet 2014).  

 

År 2011 infördes den nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) som bland annat 

innebar att mäklaren fick tydligare regler om rollen som opartisk mellanhand, krav om 

dokumentation av förmedlingsuppdrag i en särskild journal, krav om rådgivnings- och 

upplysningsskyldigheter ökade samt införandet av den disciplinära påföljden för mindre 

allvarliga händelser, erinran. Det är denna lagstiftning som yrket arbetar efter idag, år 

2015. 

 

2.1.2 Fastighetsmäklarinspektionen 
Den myndighet som tog form år 1995 kan ses som en kontrollinstans för yrket då  

 
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som hanterar frågor om 

registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. Vi informerar 

också om god fastighetsmäklarsed. I vår verksamhet vänder vi oss främst till konsumenter i 

bostadsaffärer, det vill säga säljare och köpare och spekulanter samt till fastighetsmäklare. 

(Om Fastighetsmäklarinspektionen 2015) 

 

Den statliga myndighetens uppgift är att registrera och kontrollera fastighetsmäklare 

samtidigt som de yrkar för konsumentens rättigheter. Det är alltså Fastighetsmäklar-

inspektionen som ser till att fastighetsmäklaren uppfyller de krav som ställs för att få 

vara yrkesverksam och åtnjuta legitimitet. Inom Fastighetsmäklarinspektionen finns en 

disciplinnämnd som utreder om en anmäld fastighetsmäklare ska få en påföljd eller inte. 

Disciplinnämnden leds av erfarna jurister med domarerfarenhet. 

 

2.1.3 Utbildning och yrkesutövande 
För att få arbeta som fastighetsmäklare krävs en registrering hos Fastighetsmäklar-

inspektionen, vilket erhålls genom utbildning om minst 120 hp samt 10 veckors praktik 

hos registrerad fastighetsmäklare. Idag finns utbildningen som program om 180 hp men 
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det är även möjligt att läsa de kurser som krävs genom fristående kurser så länge de 

motsvarar områden som fastighetsförmedling, fastighetsrätt, skatterätt, civilrätt, 

ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. 

 

Det är möjligt att utbilda sig till fastighetsmäklare vid bland annat Malmö högskola, 

Högskolan i Gävle, KTH och Luleå tekniska universitet. Trots att det utbildas mellan 

600-800 fastighetsmäklare per år är det ett enormt söktryck då det är mellan 6-19 

sökande per plats, vilket innebär att det är ett attraktivt yrke. De senaste 10 åren har 

yrket ökat med närmare 50 % och idag finns 6809 registrerade mäklare i Sverige. De 

senaste åren har dock inflödet av mäklare varit färre än utflödet, vilket dels beror på att 

många slutar och avregistrerar sig men även för att närmare hälften av de examinerade 

mäklarstudenterna inte blir yrkesverksamma inom branschen (Fastighetsmäklar-

inspektionen 2015; Mäklarsamfundet 2014). 

 

I Sverige har bostadspriserna successivt ökat sen slutet av 1990-talet. Det är utbudet och 

efterfrågan som styr bostadsmarknaden, när efterfrågan av bostäder är hög ökar 

bostadspriserna och tvärtom. En annan avgörande faktor som bidrar till en skenande 

bostadsmarknad är låga räntor då det ökar möjligheten för att fler hushåll ska kunna ta 

höga lån. Fastighetsmäklaren är direkt kopplad till bostadsmarknaden då den kan ses 

som yrkets arbetsplats. Säljaren av bostaden ger fastighetsmäklaren förtroendet att sköta 

affären på basis av den expertkunskap som mäklaren besitter och att anlita en 

professionell mellanhand har visat sig vara mer lönsamt då omkostnaderna för tjänsten 

täcks samtidigt som säljaren tjänar mer än att sälja på egen hand (Mäklarsamfundet 

2014).  

 

I uppdraget ingår bland annat rådgivning, annonsering, visning av boende, kontakt med 

köpare och kontraktskrivning. Att arbeta som fastighetsmäklare innebär mycket kvälls- 

och helgjobb, och det är inte heller ovanligt att jobba allt från 40 till 80 timmar i veckan. 

De flesta mäklare arbetar efter provisionsbaserad lön, vilket innebär att den styrs av hur 

många fastigheter mäklaren säljer, men även av försäljningspriset (Arbetsförmedlingen 

2013; Mäklarsamfundet 2014). 
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3 Forskningsöversikt 
Det finns ingen tidigare vetenskaplig forskning på det svenska fastighetsmäklaryrket i 

relation till professionsforskning. Däremot finns det internationell vetenskaplig 

forskning på området, men då både yrket och bostadsmarknaden skiljer sig åt beroende 

på land är den inte relevant för denna studie. 

 

Brante m.fl. (2015) och Olofsson (2011) kategoriserar fastighetsmäklaryrket till den nya 

generationen av professioner, preprofessioner. De skriver att fastighetsmäklarna är en 

kår som knackar på akademins port i samband med kravet om högskoleutbildning. 

Brante m.fl. (2015) använder några yrken som tillhör preprofessioner i boken 

Professionerna i kunskapssamhället: En jämförande studie av svenska professioner. 

Studien i boken bygger på en kvantitativ metod då den baseras på en enkätundersökning 

som skickades ut till 8500 personer inom 17 yrken som representerar de tre olika 

kategorierna av professioner: klassiska professioner, semiprofessioner samt 

preprofessioner. Den jämförande studien av professioner syftar till att ge en översiktlig 

och samtidigt detaljerad kunskap om det professionella skiktet, vilket i studien uttrycks 

genom att jämföra olika yrken och vad de kännetecknas av. Det är genom faktorer som 

exempelvis utbildning, styrning och autonomi samt kunskap som forskarna skiljer 

professionerna åt, och det är genom att belysa dessa i respektive yrke som de kan dra 

slutsatser gällande vad som är viktigt i de svenska professionerna. I slutsatsen 

framkommer det att vissa begrepp i den moderna professionsforskningen är mer 

relevanta att använda sig av som exempelvis autonomi, förtroende och 

kunskapsanspråk, medan begrepp som jurisdiktion och social stängning alltmer ersatts 

av funktionell arbetsdelning och samarbete.  

 

Eftersom det inte finns någon vetenskaplig forskning på fastighetsmäklaryrket i relation 

till profession har vi fokuserat på tidigare forskning om professionalisering och hur 

tidigare forskare har utformat liknande studier om yrken i relation till profession. Nedan 

följer en beskrivning av hur tidigare forskare definierat begreppet profession, därefter 

presenteras hur tidigare forskare kategoriserat olika generationer av professioner och 

avslutningsvis redogörs hur en tidigare forskare på området dragit slutsatser gällande 

yrken och deras professionaliseringsprocess.  
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3.1 Tidigare definition av begreppet profession 
Forskare på området är inte överens om hur begreppet profession ska definieras och 

därför har begreppet förändrats över tid (Brante 2013, 2015; Evetts 2011; Aspelin, 

Fransson & Jonnergård 2009; Olofsson 2011; Ringarp 2011), vilket enligt Brante 

(2014) beror på att definitionen är en direkt spegelbild av samhället, det vill säga hur 

vetenskap och praktik samspelar och hur samspelet ser ut vid den specifika tidpunkten. 

Begreppet profession sammanför yrken med särskilda kännetecknen som sedan används 

för att avgränsa vilka yrkesgrupper som kan klassas som profession och därför måste 

begreppet förstås utifrån den samhälleliga kontext som professionen befinner sig i. 

Genom detta tillvägagångssätt har forskare urskilt tre generationer av professioner; 

klassisk profession, semiprofession samt preprofession (Brante 2013, 2015; Olofsson 

2011). 

 

Genom att läsa tidigare forskning som behandlar professioner kan särskilda drag 

urskiljas, forskning tenderar att rikta in sig på samma område och därför finns det 

bristfälligt med forskning. Sciulli (2007) skriver i sin artikel Professions before 

Professionalism att ett sätt att se på det är att det inom professionsforskning finns en 

tendens till tunnelseende eftersom det geografiskt, tidsmässigt och vad gäller 

yrkesgrupper tenderar att vara det samma inom olika studier. 

 

3.2 Generationer av profession 
3.2.1 Klassisk profession 
I artikeln Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner (2009) samt i 

boken Professionerna i kunskapssamhället: En jämförande studie av svenska 

professioner (2015:14) beskriver Brante vad som kännetecknar de yrken som tillhör de 

klassiska professionerna. Han menar att denna generation av professioner ofta har sitt 

organisatoriska ursprung i 1800-talet eller tidigare och det kan exempelvis vara yrken 

som läkare, arkitekter, ingenjörer eller vetenskapsmän. På denna typ av yrken har det 

genomförts många empiriska studier då den har ansetts vara kärnan för vad en 

profession är, vilket har resulterat i att de klassiska professionernas kännetecken 

identifierats som exempelvis att de har långa utbildningar, starkt kunskapsmonopol och 

legitimitet. De klassiska professionerna har även blivit tilldelade sociala belöningar som 

hög status, inkomst och prestige.  
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3.2.2 Semiprofession 
År 1970 skrev Etzioni i artikeln The Semi-Professions and Their Organization att 

semiprofessionerna växt fram till följd av att samhället förändrats och att nya 

yrkesgrupper utvecklas som inte kan klassificeras som profession enligt den klassiska 

professionen. Även Brante m.fl. (2015) skriver att semiprofessionerna expanderade i 

samband med utbyggnaden av välfärdssystemet och högskoleutbildningarna, vilket 

gjorde att en ny generation yrken som exempelvis lärare och sjuksköterskor växte fram. 

Olofsson (2011) skriver i kapitlet Högskoleutbildning, yrke och profession i boken Med 

sikte på profession: akademiska yrkesutbildningar vid ett nytt universitet att semi-

professionerna alltmer närmar sig de klassiska professionerna i det intellektuella 

avseendet därför att yrken allt oftare utgörs av en specifik spetskompetens. 

Semiprofessioner kommer alltså allt närmre profession i den klassiska benämningen 

men deras sociala position kommer fortsatt att vara underordnad och därför fastna i en 

mellanposition.  

 

I sin avhandling Professionens problematik: lärarkårens kommunalisering och 

välfärdsstatens förvandling utgår Ringarp (2011:13-16) just från en semiprofession i 

form av läraryrket, där hon genom ett arbetslivsperspektiv på välfärdsstatens och 

lärarkårens förvandling ämnar förstå samhällets uppbyggnad. Hon skriver att när skolan 

kommunaliserades år 1989 innebar det både sämre villkor och lägre status för lärarna. 

Detta blev mest synligt bland gymnasielärarna då de var den kategori av lärare som låg 

närmast de klassiska professionerna och var därför de som drabbades hårdast (Ringarp 

2011:29). Till följd av kommunaliseringen hämmades lärarnas autonomi och 

handlingsutrymme, vilket resulterade i att skolan alltmer kom att likna ett företags 

uppbyggnad. Detta ledde till att läraryrket deprofessionaliserades, vilket innebär att ett 

samhälleligt fenomen påverkade hur professionen utvecklades (Ringarp 2011:183-184). 

 

3.2.3 Preprofession 
Preprofession är ett tämligen nytt myntat begrepp som används både av Olofsson (2011) 

men även av Brante m.fl. (2015). Författarna hävdar att preprofessioner har uppkommit 

som ett svar på samhällets omdaning, alltså att samhällets förändringar har skapat nya 

funktioner för arbeten och att dessa inte sällan har växt fram ur tidigare yrkesfunktioner. 

Författarna skriver vidare att de yrkesgrupper som tillhör preprofessioner har visat en 

strävan efter professionell status genom att bland annat omforma utbildningen till egna 
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utbildningsprogram vid högskolor eller universitet. Dessa utbildningsprogram är ofta 

treåriga och därefter erhålls en legitimation för att ha rätt att verka på marknaden.  

 

Persson och Wilhelmsson (2008:16) skriver i studien Biomedicinsk analytiker: en 

profession att vara stolt över om den professionaliseringsprocess som yrket 

biomedicinsk analytiker gått igenom. Yrket har strävat efter professionell status sedan 

år 1957 då de arbetade för att monopolisera yrket genom social stängning samtidigt som 

de skapade en ny titel för att höja yrkets status. Persson och Wilhelmsson (2008:96) 

beskriver hur yrket genomgått en rad olika regleringar och försökt anpassa yrket till 

efterfrågan på marknaden som exempelvis när sjukvårdens tillväxt krävde mer 

expertkunskap. En av de största regleringar som yrket genomgått är krav om 

legitimation för att få vara yrkesverksam, vilket erhålls genom en treårig 

högskoleutbildning (Persson & Wilhelmsson 2008:83, 100-104).  

 

Persson och Wilhelmsson beskriver hur ett yrke har strävat efter professionell status 

genom att införa olika regleringar, vilket är kännetecken för en preprofession enligt 

ovanstående forskare.  

 

3.3 Alla yrken kan professionaliseras 
I artikeln The professionalisation of Everyone? (1964) skriver Wilensky att alla yrken 

kan professionaliseras, anledningen till detta är att de grundstenar som krävs för att ett 

yrke ska professionaliseras också är något som blir allt viktigare i samhället, nämligen 

kunskap och kunskapsspridning. Det finns dock vissa hinder för att en yrkesgrupp ska 

professionaliseras som exempelvis att yrket förlorar sin autonomi då de kontrolleras av 

en extern grupp som dessutom inte besitter professionell utbildning. 

 

Genom att studera professionaliseringsprocessen över tid drar Wilensky (1964) 

slutsatsen att den generella professionella människan och yrkesgrupper kommer att 

bestå av en kombination av både profession och byråkrati. Detta innebär att yrken 

kommer att skapa sina egna individuella professioner, vilka kommer att utgöra en viktig 

länk mellan professionell kultur och samhällets kultur. Uppkomsten av etablerade 

professioner och professionaliseringsprocessen för yrken som strävar efter att bli en 

profession måste därför ses utifrån sociala strukturer i samhället. Wilensky hävdar alltså 
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alla yrken skulle kunna bli en profession, men att det finns vissa hinder i processen. 

Detta är något som vi återkommer till i kommande avsnitt. 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ska tjäna det empiriska 

materialet genom att avgränsa, strukturera och se mönster i informanternas erfarenheter. 

Vi har arbetat abduktivt, vilket innebär att teorin och empirin har omtolkats av varandra 

under studiens gång. Detta betyder att vi hade en generell professionsteori i bakhuvudet 

när vi gick ut på fältet men att de valda begrepp som presenteras i avsnittet är framtagna 

i relation till empirins olika uttryck. De valda begreppen kan ses som analytiska verktyg 

för att förstå empirin samt för att kunna besvara forskningsfrågan (Bryman 2011:348; 

Tovatt 2013:43). Att studien tolkas genom ett professionsteoretiskt perspektiv innebär 

att empirin påverkas då den styr vad som kommer att framhävas men även utelämnas i 

analysprocessen. Anledningen till de valda teoretiska utgångspunkterna beror på 

studiens syfte, att förstå vilka faktorer som påverkar att professioner utvecklas.  

 

Teoriavsnittet är indelat i tre olika delar, men tanken är att de ska tjäna varandra. Den 

första delen kan härledas till Wilenskys (1964) argument om att alla yrken kan 

professionaliseras, den andra delen fokuserar på begrepp som är traditionella 

professionsbegrepp och den tredje delen på det begreppet som är av allra störst vikt i 

studien, preprofessioner. I den första delen av teorin ställer vi upp en tes, som alltså 

bygger på Wilenskys argument och hur han använde det, alla yrken kan 

professionaliseras men det finns vissa hinder för att kunna bli en profession. Den andra 

delen ska underlätta förståelsen av de hinder som finns för att ett yrke ska bli en 

profession och den tredje delen ska därefter hjälpa oss att förstå helheten genom att 

kunna placera in yrket i det sociala landskapet. 

 

4.1 Professionsteori 
4.1.1 Alla yrken kan professionaliseras 
Wilensky (1964) argumenterar för att alla yrken kan professionaliseras, men att de inte 

sällan hindras i sin professionaliseringsprocess på grund av att yrkena har en vag och 

allmän grund av kunskap eller en alldeles för specifik för att uppnå det som 

kännetecknar en profession. Det är denna tes som studien tar sin utgångspunkt i.  
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Brante (2014:18) menar att den professionelle kan förstås som länken mellan kunskap 

och risk samt kunskap och osäkerhet. Genom att vara en del av yrkeskåren erhåller den 

enskilde legitimitet, vilket innebär att den professionelle har rätt enligt lag eller ur 

moraliskt perspektiv att utföra arbetsuppgifterna och det är ofta legitimiteten som skapar 

förtroende till kunder, klienter eller patienter. Legitimitet är direkt kopplat till auktoritet 

hos den professionelle då auktoritet skapas genom den legitima makten. Auktoriteten 

ger ofta den professionella fria händer att vara beslutfattande i uppdrag åt klienten eller 

kunden då det skapar ett direkt förtroende.  

 

Social stängning (social closure) är ett begrepp som hämtats från den Nyweberianska 

professionsteorin. Termen används för att beskriva den process som sker då yrken eller 

andra grupper monopoliserar sina tillgångar och resurser genom att utesluta andra. För 

yrken innebär en social stängning inte sällan att yrkesutövaren innehar ett 

kunskapsmonopol som erhållits genom utbildning och legitimation (Brante 1990).  

 

Begreppet autonomi är vanligt förekommande inom professionsforskningen och innebär 

att yrket har möjlighet att styra och fatta beslut i interna frågor. Om yrket är strängt 

övervakat av en extern part minskar autonomin, vilket kan vara ett hinder för att ett yrke 

ska professionaliseras. Dock är professioners autonomi varierande (Brante 2014:19). 

 

4.2 Preprofessioner 
Preprofessioner är den tredje professionstyp som de senaste årtiondena har identifierats 

(Brante 2015:15). Denna professionstyp som strävar efter en professionalisering 

kännetecknas ofta av yrken som har etablerat utbildningar vid de nya högskolorna och 

universitetet som exempelvis i Malmö, Växjö och Gävle. Några exempel på yrken som 

har fått en egen utbildning och som har forskningsanknutits vid något av de universitet 

eller högskolor som definieras som ett professionslärosäte är bland annat fritidsledare, 

dataprogrammerare, biomedicinska analytiker, design, miljö och fastighetsmäklare. Ett 

annat kännetecken på denna typ är att utbildningen ofta saknar avgränsade vetenskapligt 

förankrade grunder, vilket innebär att de ämnen som studeras är aningen breda. Brante 

(2015:15) menar att det ofta saknas ambition att göra en förändring och anpassa 

innehållet till de praktiska kompetenserna och detta resulterar i att yrket med största 

sannolikhet inte utvecklar professionalism i den klassiska benämningen (Brante 2015; 

Brante 2009; Olofsson 2011). 
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Andra faktorer som har bidragit till att preprofessioner växt fram är att redan 

existerande yrken och yrkesorganisationer har höjt kompetensnivån och yrkets status 

genom att erbjuda expertkunskaper. Några av de yrken som tillhör preprofession har 

växt fram tack vare efterfrågan av de nya kompetenserna inom exempelvis miljö och 

teknologi. Men ofta har redan etablerade yrken valt att nischa sig eller börjat erbjuda 

nya typer av varor och tjänster. 

 

4.3 Tillämpning av teori i relation till empiri 
Denna studie avser att besvara forskningsfrågan: ”Hur har förändringar på 

bostadsmarknaden påverkat fastighetsmäklaryrket?”. Det är genom fastighetsmäklares 

erfarenheter som forskningsfrågan ska besvaras och ovanstående begrepp syftar till att 

se mönster i empirin och underlätta i analysprocessen. 

 

För att besvara frågeställningarna ”Upplever fastighetsmäklarna att yrket har 

förändrats de senaste 10 åren?” och ”På vilket sätt påverkar bostadsmarknaden 

fastighetsmäklaryrket?” kommer vi först utgå från och använda oss av de två första 

delarna i teoriavsnittet som presenterar en tes samt fyra begrepp: legitimitet, auktoritet, 

social stängning samt autonomi. Många professionsforskare använder dessa begrepp i 

någon form men i denna studie är de hämtade från professionsforskaren Thomas Brante 

(2014:18), och därefter är de tolkade och anpassade till det empiriska materialet. Vi 

tänker att samtliga begrepp kan hjälpa oss att förstå de förändringsprocesser som yrket 

har genomgått och av vilken anledning, men även vilka konsekvenser det får om vissa 

kriterier inte uppfylls, vilket är direkt kopplat till den uppställda tesen. Men för att 

kunna besvara och förstå frågeställningarna tror vi även att preprofessionsbegreppet kan 

vara till hjälp. Forskning om preprofessioner är fåtalig, men som tidigare nämnts är 

fastighetsmäklare enligt tidigare forskare ett av de yrken som kategoriseras till pre-

professioner och därför tror vi att det kan hjälpa oss att förstå var fastighetsmäklaryrket 

befinner sig i sin professionaliseringsprocess. Syftet är att förstå varför yrken utvecklar 

professionell status i dagens samhälle, vilket gör att vi genom begreppet kan jämföra 

och upptäcka dessa kännetecken. 
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5 Metod 
5.1 Tillvägagångssätt 
Studien är baserad på fastighetsmäklares erfarenheter och det empiriska materialet 

utgörs av 13 personliga intervjuer med registrerade och yrkesverksamma mäklare. 

Eftersom det var genom erfarenheter om förändringen vi skulle studera hur 

bostadsmarknaden påverkar fastighetsmäklaryrket föll valet på intervjuer med erfarna 

fastighetsmäklare. Intervjuer är en bra metod för att få fram just erfarenheter, tankar och 

känslor hos människor när rör deras sociala verklighet (Dalen 2008:9, 12). 

 

Det var genom att läsa tidigare forskning på området vi insåg att det fanns en 

kunskapslucka och därigenom kunde vi formulera en forskningsfråga. Forsknings-

översikten bidrog även till att en förförståelse för fenomenet utvecklades och det var en 

viktig del i intervjuguidens utformande. Under studiens gång har forskningsöversikten 

utvecklats då nya artiklar och tidskrifter tillkommit och därmed har vi fördjupat vår 

kunskap succesivt. Det empiriska materialet har lästs i växelverkan med de teoretiska 

utgångspunkter som vi ansett vara relevanta för att förstå och förklara vilka faktorer 

som påverkar att professioner i dagens samhälle utvecklas i växelverkan med 

samhälleliga faktorer.  

 

5.2 Urval 
För att ta ställning till var vi kunde hitta den kunskap som vi behövde för att kunna 

besvara forskningsfrågan inleddes urvalsprocessen genom inläsning av litteratur på 

ämnesområdet och tidigare forskning. Vi tog beslutet att genomföra intervjuer med 10-

15 fastighetsmäklare då vi ansåg att det skulle bidra till ett tillräckligt stort material. För 

att vara relevant för studien skulle fastighetsmäklaren uppfylla nedanstående kriterier då 

vi ansåg att det är där den kunskap som behövdes för att kunna besvara 

forskningsfrågan fanns. Varför berodde på att vi ville undersöka förändringsprocessen 

och då ansåg vi att fastighetsmäklare med erfarenhet kunde redogöra för den förändring 

som skett de senaste tio åren. Studien omfattar 13 informanter som valdes ut enligt 

följande kriterier 

• Yrkesverksam och registrerad fastighetsmäklare sedan 2006 eller längre tid 

• Jämn könsfördelning 
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Vi ansåg att genom att använda oss av intervjuer med 13 informanter som varit 

registrerade och yrkesverksamma sedan år 2006 eller längre skulle det kunna ge oss en 

förståelse för yrkets förändring över tid samt hur branschen och organisationen är 

uppbyggd. Att inkludera 13 informanter i studien har förutom att ge oss mer empiri 

även bidragit till informanternas anonymitet då ett större urval gör att det blir svårare att 

identifierar informanterna. Eftersom vi inte var intresserade av att förstå yrkets 

förändring ur ett genusperspektiv valde vi att ställa upp kriteriet om en jämn 

könsfördelning för att inte behöva ta hänsyn till ett differentierande perspektiv senare 

under studien.  

Studien omfattar fastighetsmäklare som är yrkesverksamma i tre städer i södra Sverige 

som har en population mellan 20 000-60 000. Anledningen till att vi valde att avgränsa 

det rent geografiskt beror på att vi ville hitta intervjupersoner så snabbt som möjligt då 

vi var tvungna att förhålla oss till en bestämd tidsperiod och genom att avgränsa till tre 

olika städer resulterade det i att fler informanter hade möjlighet att delta. Urvalet blev 

aningen snedfördelat gällande kön. Det beror på att det var fler män än kvinnor som 

uppfyllde de kriterier som ställts upp, vilket också speglar hur yrkeskårens 

könsfördelning ser ut bland de längst erfarna fastighetsmäklarna. Det slutgiltiga urvalet 

resulterade i fem kvinnor och åtta män eftersom det var fler män än kvinnor med minst 

tio års erfarenhet som hade möjlighet att intervjuas under den angivna tidsperioden. 

 

5.3 Intervjuguide 
Genom att läsa litteratur och tidigare forskning inhämtade vi kunskap om yrket, 

branschen och professioner. Förförståelsen bidrog till en förståelse för hur professioner 

uppkommer och vilka faktorer som är avgörande för att yrken ska professionaliseras, 

vilket låg till grund när vi utformade intervjuguiden. Intervjuguiden utformades med en 

öppen karaktär då vi var intresserade av informanternas erfarenheter och därför ansåg vi 

att en öppen intervjuguide var mest lämplig där informanterna fick prata fritt om sina 

erfarenheter inom ramen för de fastställda teman. Varför vi ansåg att en öppen 

intervjuguide var mest lämplig beror på att det är fastighetsmäklarna som är experter på 

området och genom intervjuguidens breda teman kunde de därför tillföra nya 

infallsvinklar som vi själva inte tänkt på. Intervjuguiden (se bilaga B) bestod av sex 

breda teman; bakgrund, yrket, utbildningen, Fastighetsmäklarinspektionen, bostads-

marknaden och framtiden. Ovanstående valda teman utarbetades med förändrings-
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processen och en generell professionaliseringsteori i bakhuvudet. Anledningen till att de 

utarbetades beror på att vi satte den kunskap vi hämtat om yrket i relation till tidigare 

forskning om professioner och även vad vi ansåg vara relevant för att forskningsfrågan 

skulle besvaras. Intervjuerna inleddes med temat bakgrund för att inte starta med frågor 

som kan upplevas känsliga (Dalen 2008:31). 

 

5.4 Tillträde till fältet 
Parallellt med att intervjuguiden utformades togs första kontakten med de tilltänkta 

informanterna. Via FMI:s (Fastighetsmäklarinspektionen) hemsida kan privatpersoner 

söka efter registrerade mäklare och hur länge de varit registrerade. Med hjälp av 

hemsidan kunde vi ta reda på vilka mäklare som skulle vara relevanta för vår studie och 

på så vis tog vi kontakt med dem via mejl. Sammanlagt kontaktades 37 fastighets-

mäklare, 14 kvinnor och 23 män, vilket beror på att fastighetsmäklare med minst tio års 

erfarenhet är överrepresenterat av män. Vid kontakt med informanterna presenterade vi 

oss själva, studiens syfte, hur många informanter som kommer att ingå, vad det innebär 

att medverka, hur vi kommer att hantera materialet samt att studien kommer att 

offentliggöras och var. Vi poängterade att vi var intresserade av deras erfarenheter och 

att deras medverkan därför var viktig för oss. I vissa fall gick även ett 

påminnelsemejl/telefonsamtal ut och i samband med att intervjuerna bokades in fick 

deltagarna information om att de ett par dagar innan intervjun skulle få ett missivbrev 

(se Bilaga A) via mejl som vi uppmanade informanterna att läsa igenom noggrant och 

återkomma om det var något de inte godkände.  

 

Vi gjorde dessa överväganden för att ge ett seriöst intryck och för att förhindra att det 

skulle bli några missförstånd. Responsen vi fick var bra och positiv då många ville delta 

men på grund av att samtliga inte kunde intervjuas under den utsatta tidsperioden blev 

det totalt 13 stycken informanter. 

 

5.5 Datainsamling 
Efter att informanterna gett oss tillstånd gav vi oss ut på fältet för att genomföra den 

kvalitativa datainsamlingen. Vid första kontakt med informanterna utgick vi från 

Fransséns (2000:27, 48) rekommendation att visa intresse för deras arbete, liv och 

behandlade dem med respekt, en process som är ständigt pågående från första kontakt 

tills studien avslutas. Varför vi ansåg att detta var av stor vikt beror dels på att vi ville 
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skapa en förtroendefull relation, men även för att försöka få ett så avslappnat möte som 

möjligt för att informanterna skulle känna sig bekväma med oss. Eftersom deltagarna 

deltog aktivt i studien ansåg vi att det var av största vikt att ett missivbrev skrevs på för 

att försäkra oss om att de förstår studiens syfte och vad deltagandet innebär, vilket 

gjordes i samband med intervjun (Bryman 2011:131-132; Vetenskapsrådet 2003). I 

missivbrevet fanns information om hur vi skulle hantera materialet, att intervjun 

kommer att spelas in, att materialet enbart kommer att användas för forskningsändamål, 

att studien kommer att offentliggöras och var (Bryman 2011:131-132; Vetenskapsrådet 

2003). 

 

Samtliga intervjuer hölls mellan 26 november och 9 december 2015 och varade mellan 

45 och 120 minuter. Att längden på intervjuerna varierade beror dels på att några av 

intervjupersonerna enbart kunde avsätta en viss tid men även för att vi hade en 

intervjuguide av öppen karaktär, vilket gjorde att informanternas utsagor varierade. 

Under åtta av intervjutillfällena närvarade vi båda men under de övriga fem intervjuerna 

närvarande den ena av oss på grund av att intervjuerna hade bokats in samtidigt. 

Eftersom informanterna fick prata fritt om sina erfarenheter utifrån de fastställda teman 

resulterade intervjuerna i att vi fick mycket kunskap om de områden inom yrket som 

informanterna ansåg vara viktiga. Vid de första intervjuerna upplevde vi vissa 

svårigheter med att ställa relevanta frågor och följdfrågor på informanternas 

erfarenheter, men det var något som vi upplevde flöt på bättre i takt med att fler 

intervjuer hölls. Under intervjuerna gav informanterna oss information om hur de 

upplevde branschen, dess uppbyggnad etc., vilket vi ansåg att vi inte hade kunnat läsa 

oss till och därför hade en intervjuguide med annan karaktär inte varit mer passande. 

Intervjuerna hölls på en plats som informanterna själva hade valt, vilket i alla fall utom 

ett var på informantens arbetsplats och det gjordes för att skapa en så lugn och trygg 

miljö som möjligt för informanterna. Den intervju som inte hölls på informantens 

arbetsplats hölls på ett lugnt café efter informantens önskan. Som intervjuare upplevde 

vi dock att detta inte var exemplariskt då det var folk i rörelse och därför var det lätt att 

bli distraherad. Intervjuerna spelades in och vi var noga med att transkribera 

intervjuerna direkt efter att de var genomförda för att de då var färska i minnet. När 

samtliga intervjuer transkriberats påbörjades en analys av materialet, vilket skedde 

genom en tematisk analys. Den tematiska analysen baserades på fyra teman som hjälpte 
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oss att besvara forskningsfrågan (Bryman 2011:528529). De transkriberade intervjuerna 

lästes i en växelverkan med den teori som vi använt oss av för att förstå om och hur två 

paralleller, bostadsmarknaden och fastighetsmäklare, påverkar varandra. Direkt efter 

avslutad transkribering raderades ljudfilerna för att skydda informanternas identitet. Vi 

valde dessutom att inte använda några uppgifter i studien som kunde härledas till 

informanterna då de inte var av relevans att skilja personerna åt. Transkriberingarna och 

missivbreven är förvarade så att enbart vi har tillgång till materialet. 

 

 

6 Resultat 
I kommande avsnitt presenteras studiens resultat som bygger på fastighetsmäklarnas 

erfarenheter. Resultatet varvas med analyser som främst hämtats från de teoretiska 

utgångspunkterna i studien. För att underlätta förståelsen av resultatet avslutas varje del 

med en kort sammanfattning.  

 
6.1 Yrkets förändringsprocesser 
6.1.1 Fastighetsmäklaryrkets auktoritet och legitimitet 
År 1947 infördes möjligheten att ansöka om att bli auktoriserad fastighetsmäklare, 

vilket var en titel som visade att den enskilde mäklaren stod under offentlig tillsyn. 

Auktoriseringen var dock inget krav för att vara yrkesverksam fastighetsmäklare utan 

titeln visade främst att den enskilde mäklaren stod under offentlig tillsyn och därför 

följde de etiska regler gällande god fastighetsmäklarsed. Det var först år 1984 som det 

blev lag på att samtliga fastighetsmäklare skulle vara registrerade. Att registreringen 

infördes berodde, enligt en av informanterna, på att man ville skilja på de personer som 

var utbildade fastighetsmäklare och de som enbart såg det om en möjlighet att tjäna 

snabba och lätta pengar. Registreringen innebar framförallt att alla stod under offentlig 

tillsyn, vilket innebar att oseriösa fastighetsmäklare försvann från marknaden. 

 
Vi hade varit angelägna att försöka få bort många från marknaden då. På 80-talet [=vår 

anm.] så fanns det ju typ källarmäklare, alltså de som inte gjorde riktig utbildning och det 

var ju dem som man ville komma ifrån genom att införa registrering på alla. Man blev 

auktoriserad tre år i stöten, sen så kontrollerades man om man hade skött sig och sen fick 

man en ny auktorisering i tre år till. Så på den tiden kontrollerades man så, men sen så 

upphörde ju det och så blev det då Länsstyrelsen som registrerade alla mäklare. 
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I citatet framgår att genom den legitima makten kunde delar av yrkeskåren uteslutas. 

Detta genomfördes alltså först genom en auktoriseringstitel, men ersattes därefter av att 

samtliga fastighetsmäklare skulle registreras. Brante (2014:18) menar att en 

auktorisering skapar ett direkt förtroende till kunder, och genom att införa titeln och 

registreringen kunde de personer med utbildning monopolisera marknaden genom att 

utesluta de mäklare som saknade riktigt utbildning. 

 

Att vara auktoriserad fastighetsmäklare innebar att man inte hade ständig tillsyn utan att 

en utvärdering av den yrkesverksamme utfördes när det var dags att förnya 

auktoriseringen. Det råder dock delade meningar mellan informanterna om 

auktoriseringstitelns betydelse för yrket. En av fastighetsmäklarna menar att det inte 

gick åt rätt håll då auktoriseringstiteln togs bort då den visade vilka mäklare som var 

viktiga eftersom de hade vidareutbildat sig och dessutom inte fått några varningar på 

sig. Anledningen till att auktoriseringstiteln togs bort var att några av de största svenska 

mäklarfirmorna menade att alla mäklare var lika duktiga och därför ska inga kallas 

auktoriserad fastighetsmäklare. En av informanterna menar dock att titeln bara byttes ut 

och att mäklare idag istället framhåller sin spetskompetens inom olika nischer som 

exempelvis jord och skog. Men alla intervjupersoner är inte överens om att det var en 

förlust för yrket att titeln togs bort.  

 
Auktoriserad mäklare försvann för ett par år sen och det var väl bra det. Auktoriserad 

mäklare var inte ett dugg bättre än de andra. 

 

Flera av fastighetsmäklarna menar att det inte blev några märkbara konsekvenser av att 

auktoriseringstiteln togs bort men att det kan ha varit en faktor till att det skapades 

högskoleutbildningar istället eftersom man ville skapa en ny form, få en ny titel och på 

så vis bli en bättre fastighetsmäklare. Detta gjorde att marknaden rättade till sig då det 

blev krav om likvärdig högskoleutbildning, en av informanterna berättar att: 

Tidigare behövde man inte gå någon högskoleutbildning utan man kunde läsa lite på 

Komvux eller liknande, men från 98 blev det krav på högskoleutbildning som vässats mer 

och mer då och hur det ska vara. 

 

Ovanstående citat vittnar om att auktoriseringen egentligen inte försvann, utan snarare 

bytte form. En av informanterna menar att arbetsmarknaden senare rättade till sig när 

det blev krav om utbildning för att kunna bli registrerad fastighetsmäklare. Detta ledde 
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till att auktoriseringstiteln inte längre fyllde den funktion som den gjorde när den 

infördes och istället fick högskoleutbildningen och registreringen ansvara för vilka som 

fick tillträde in i branschen, vilket enligt Olofsson (2015:59) kan klassas som en lyckad 

stängning. Det är även vanligt att fastighetsmäklarna senare nischar in sig på 

specialområden som exempelvis bostadsrätter eller jord och skog, vilket tyder på en 

form av social stängning inom yrket. Att utveckla expertkunskap på ett avgränsat 

område försvårar möjligheten för andra att vara verksamma där då spetskompetensen 

leder till ett större förtroende hos kunderna (Brante 2014:20).  

 

6.1.2 Utbildning 
Bland intervjupersonerna finns inget konkret genomgående utbildningsmönster utan 

både utbildningstiden och kurser har visat sig vara olika genom åren. De äldsta 

intervjupersonerna har genom distansutbildning på allt från ett par månader till tre år 

erhållit sin legitimation, medan de yngre har studerat en tvåårig eller treårig utbildning 

vid antingen Gävle eller Malmö högskola. 

 

De informanter med längst erfarenhet inom yrket berättar att de genomförde 

distansutbildningen samtidigt som de arbetade som mäklare. När de väl blivit 

registrerade fastighetsmäklare hade de rätt att förmedla fastigheter, men att det inte 

sällan därefter blev upplärda av varandra då utbildningen inte gav tillräckliga kunskaper 

för att vara helt redo för arbetsmarknaden. 

 
Kraven på utbildningen var inte så stora, alltså man, vad ska vi säga, man accepterade på ett 

helt annat sätt jag blev upplärd av Bertilsson, han hade mäklat någon gång sen 30-talet […] 

Han lärde mig mycket. Han var erfaren och hade gott omdöme och det är ovärderligt. 

 

Men att utbildningen senare omformades till ett utbildningsprogram kan vara ett tecken 

på att yrket strävar efter professionell status. Den nuvarande fastighetsmäklar-

utbildningen är två år, men har ett tredje frivilligt påbyggnadsår. Olofsson (2015:62-63) 

menar att en säker indikator på vilken typ av profession ett yrke tillhör är just längden 

på utbildningen då en utbildning med akademisk karaktär kräver minst tre år, vilket 

motsvarar en fil. kand. (filosofie kandidatexamen). 

 

Informanterna har olika uppfattning om den nuvarande högskoleutbildningen, men är 

överens om att den är väldigt viktig då yrket erfordrar enorma kunskaper inom 
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exempelvis familjerätt, nyttjanderätt eller skatterätt. Ett par av fastighetsmäklarna tycker 

att den nuvarande utbildningen är bra och att den har blivit mer anpassad till yrket de 

senaste åren men att den är bred, vilket gör att det är möjligt att vara yrkesverksam inom 

andra yrken efter utbildningen. 

 
Man läser väldigt varierat det är ju allt ifrån byggteknik, till juridik, till ekonomi och 

beteendevetenskap så det är ju rätt så kul blandning. Man är inne och nosar på mycket, man 

blir ingen jätteexpert på något kanske, men man är inne på mycket sådär. 

 

Men att utbildningen är bred tycker flera av informanterna är ett problem då många 

nyutbildade mäklare inte är redo för yrkeslivet. Ett av de stora problemen menar flera av 

mäklarna är att nyutbildade inte vet vad yrket handlar om och att de inte sällan saknar 

den praktiska kunskapen som krävs. 

 
Jag blir lika förvånad varje gång vi får en nyutbildad som ja, alltså de kan jättemycket, men 

inte mäkleri kanske. 

 
Problemet är att det inte blev ett dugg bättre när man gick från 2 till 3-årig 

högskoleutbildning, för man läser helt fel saker. 

 

Nästan samtliga av informanterna tycker alltså att utbildningen har blivit bättre 

anpassad till yrkeslivet, men att den fortfarande är för bred då den främst fokuserar på 

de teoretiska bitarna och därför önskas en längre och tidigarelagd praktik i utbildningen. 

Att utbildningen är bred och fokuserar främst på de teoretiska bitarna styrks av 

kursplanerna som är uppbyggda av flera olika discipliner så som teknik, ekonomi, 

juridik, beteende- och samhällsvetenskap (Högskolan i Gävle 2015; Malmö Högskola 

2015). Den nuvarande utbildningen innehåller alltså beteendevetenskap, men flera av 

informanterna påpekar att den biten inte är något som alla förväntat sig och skulle därför 

behöva utökas i den nuvarande utbildningen. 

 
Den var relativt lätt att ta sig igenom men det jag saknade var nog mer psykologi skulle jag 

säga, man hade behövt mer om hur man hanterar kunder i olika situationer i livet. De är ju 

inte alla som vet, det gjorde inte jag heller, men folk är glada och folk är ledsna för att man 

blivit färre i familjen eller fler i familjen och där gäller de att kunna anpassa sig. 
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Att fastighetsmäklarutbildningen är bred kan sättas i relation till de yrken som Brante 

m.fl. (2015:15) klassificerar som preprofessioner. För ett vanligt kännetecken för denna 

typ av yrke är att utbildningen ofta saknar vetenskapligt förankrade grunder, vilket leder 

just till att utbildningen blir bred och svår att applicera i verkligheten. En bred 

utbildning kan leda till att kunskapsmonopolet försvagas då andra yrkesgrupper besitter 

samma typ av kunskap som exempelvis lantmätare och civilekonomer. Svensson 

(2015:148) menar att en av de faktorer som skiljer professioner från andra yrken är att 

de genom sin kunskap kan utföra komplicerade bedömningar i enskilda fall. Att det 

finns en relation mellan teori och praktik, alltså att utbildningen har anpassats alltmer 

till yrket, tyder på att yrket har en strävan efter professionell status. 

 

6.1.3 Sammanfattning 
I ovanstående två avsnitt framkommer det att de flesta av informanterna genom en 

kortare distansutbildning har blivit behöriga att arbeta som fastighetsmäklare. Flera av 

dem berättar dock att det var genom erfarna kollegor som de lärde sig vad yrket faktiskt 

handlar om. Först år 1998 kom kravet om högskoleutbildning för att kunna bli 

registrerad mäklare, men de erfarna mäklarna upplever att de nyutexaminerade 

fastighetsmäklarna ändå inte är redo för arbetsmarknaden. Detta beror enligt 

fastighetsmäklarna på att utbildningen är för bred och teoretisk, och skulle behöva bli 

ännu mer anpassad till verkligheten. Genom informanternas erfarenheter framkommer 

det alltså att fastighetsmäklaryrket har gått alltmer från en praktisk till teoretisk 

utbildning. Att yrket har fått en högskoleutbildning tyder på en strävan efter att uppnå 

professionell status.  

 

Auktoriseringen, registreringen och senare högskoleutbildningen är olika former av 

regleringar som har gjorts för att stärka monopolet, och stänga ute de människor som 

saknar utbildning eller agerar inkorrekt gentemot kunden.  

 
 
6.1.4 Fastighetsmäklarinspektionen och den externa styrningen 
Det råder delade uppfattningar huruvida yrkets rykte och status har förändrats genom de 

regleringar som gjorts inom branschen. Några av informanterna menar att yrkets rykte 

och status förändrats till det bättre genom att yrket fått en offentlig tillsyn av FMI. 
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FMI håller ordning och försöker rensa bort de som sänker oss i vårt yrke […] det är ju 

positivt för återigen, det är att se till att vi får ett bättre rykte och då rensar man någonstans 

bort de som inte har här att göra. 

 
Branschen styrs upp mer och mer, förhoppningen är ju det ju så att statusen ska höjas. Man 

tycker att FMI är ungefär som skattemyndigheten för oss alla i samhället det är bara det att 

man inte riktigt har förstått. Skatteverket är ju helt fantastiskt egentligen, de vill ju att det 

ska bli rätt helt enkelt, FMI är ju egentligen likadan. De ser inte så roliga ut kanske och det 

är klart att det blir jobbigt när dem är ute efter en men deras jobb är ju inte att sätta dit 

någon utan deras uppgift är att granska om det är någon som undrar om det här gått rätt till. 

 

Svensson & Ulfsdotter (2009) menar att det handlar om samhällets sociala strukturer 

som bland annat utgörs av makt och inflytande vilka växer fram genom de uppfattningar 

och förväntningar som finns inom en viss position. Det baseras främst på yrkesgruppens 

skicklighet, autonomi, ärlighet och självständighet. Med dessa till grund kan vi förstå 

den syn som informanterna beskriver ovan. De förändringar som skedde när FMI 

tillsattes och de regleringar som de gjort har därför skapat ett bättre förtroende till 

yrkesgruppen i samband med att de uteslöt de yrkesverksamma som inte uppfyllde de 

kriterier som ställts upp. Enligt det synsättet styr FMI upp branschen och förstärker 

synen på yrkesgruppen även om detta innebär att autonomin sänks och därmed skapar 

ett hinder för yrkesgruppen. En av informanterna berättar hur de ser kritiskt på FMI men 

menar samtidigt att det är branschen själva som har bidragit till att den offentliga 

tillsynen tillsats. 

 
FMI vet inte riktigt vad det är och det är ju egentligen en kritik mot branschen att vi kan 

inte sköta det här själva. Det det har varit så mycket skit i branschen genom alla år så 

myndigheterna tycker inte att vi klarar av att ha en egen kontroll som exempelvis advokater 

har, dem sköter ju det inom sin yrkesgrupp […] man har inte gett mäklarna det förtroendet 

och det kommer inte att ske inom en överskådlig framtid. 

 

Informanterna upplever att FMI har stenhård kontroll på yrkesgruppen och att de lätt 

kan slå undan fötterna på de yrkesverksamma. Precis som läkare kan bli av med sin 

legitimation kan fastighetsmäklare bli avregistrerade om de agerar inkorrekt. Att FMI 

behövs är de flesta informanter överens om men också att FMI:s åtgärder är kantiga och 

konsekvenserna får oproportionerligt stor påverkan. 
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Advokater har ju mycket mer fällningar och mycket mer elände i sina led än 

fastighetsmäklare har men vi fick ju en egen statlig myndighet med officiella listor och 

hemsidor där man kan gå in och läsa och allting sådär, men det har ju branschen tagit på sig 

själv genom att inte kunna vara enig. 

 

I ovanstående citat blir det tydligt att yrket fått en egen statlig myndighet som externt 

styr fastighetsmäklarna och dessutom offentliggör information om den enskilde 

mäklaren som då blir tillgänglig för privatpersoner. Till följd av att yrket dragit på sig 

en egen statlig myndighet har kunskapsmonopolet försvagats eftersom det är de 

yrkesverksamma som har expertkunskapen men ändå styrs av en extern kontrollgrupp 

som leds av erfarna jurister. Enligt Fransson (2006:13) och Brante (2015:124-129) så 

kännetecknas en profession av att yrkesgruppen har kunskapsmonopol och att det därför 

enbart är kollegor som har möjlighet att bedöma riktigheten i arbetet.  

 

Informanterna berättar att det kommer nya lagar varje år, det handlar i första hand om 

att lagen regleras och att yrkeskåren därför måste anpassa sig. Bland de senaste 

regleringar som gjorts har det inneburit att yrkeskåren måste föra journal över deras 

arbete med kunder. Journalen förs på samma sätt som inom sjukvården och vid samtliga 

intervjuer framkommer det att det råder tvetydigheter om vad som ska stå med i 

journalen. Informanterna menar att det beror på att FMI har för lite kunskap om 

branschen och att det därför blir otydligt. 

 
Vi försökte fråga FMI vad det är vi ska skriva i den här journalen, men det kunde de inte 

säga då för de hade inte gjort någon mall, det finns inget konkret. Frågar man dem om 

något då blir det liksom, njaa, det kan vi pröva i så fall. Det blir liksom ingen hjälp. FMI 

har lite för lite kunskap om branschen, de sitter där och de hittar på regler som är mycket 

svåra att följa, lite för mycket. Alltså man skyddar ju konsumenterna lite väl mycket och 

det gör dem lite väl dumma, vi är som sagt väldigt påpassade. 

 

Om en yrkesgrupp styr organisationen på egen hand och får ta egna beslut om interna 

frågor så har tidigare forskare gjort en koppling till autonomi. Om ett yrke däremot är 

starkt bevakat av en extern kontrollgrupp försvagas autonomin, likt fastighetsmäklare 

som styrs och kontrolleras av en extern kontrollgrupp. En yrkeskår som styrs av en 

grupp som besitter bristfällig kunskap om området bidrar till, enligt Wilensky (1964), 

att yrket hindras från att professionaliseras. Yrkesgruppens autonomi hämmas då 
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yrkesgruppen är de som besitter expertkunskap inom området men de har inte rätt att 

styra och fatta beslut. 

 

Mäklarlagen är en omfattande lag som styr yrkeskåren i deras arbete och har förändrats 

mycket under åren. Majoriteten av intervjupersonerna är eniga om att den påverkar dem, 

försvårar deras dagliga arbete samt bidrar till att de har mindre tid för sina kunder då det 

administrativa arbetet blir allt mer omfattande.  

 
Jättemycket fullständigt onödigt arbete, men också jättemycket bra saker som har kommit 

ut ur den offentliga tillsynen. Man undanröjer ju alla tvivel på att det skulle vara något 

konstigt med en affär. Men branschen är alldeles för trubbig och de för inte branschen 

framåt de är alltid i efterhand. 

 

Mäklarlagen innebär att fastighetsmäklarna förutom att skriva journal även måste göra 

en ID-kontroll samt analys av kunderna då de måste ta fullt ansvar över var pengarna 

kommer ifrån. Det kan handla om att kontrollera om pengarna är tvättade eller om det är 

ett bulvanköp då branschen anses vara en plats där terrorister tvättar pengar och därför 

blir dessa kontroller viktiga för terrorbekämpning och påverkar det dagliga arbetet. 

 
Ulla vill köpa en fastighet men säljaren vill inte att hon ska köpa och så blir Ulla förbannad 

och så anmäler hon mig till FMI och då säger de att nu när du är anmäld får du skicka in 10 

ärenden som du har gjort och så lusar de igenom dem och så upptäcker de att i den affären 

så hade du en liten konstig formulering i kontraktet och så åker jag på det. Så jag brukar 

säga att det är ungefär som att cykla mot rött ljus och så upptäcker de sen att ja men det 

gjorde du ju inte men du hade ingen baklykta på cykeln så då åker man på. 

 

Informanterna berättar att branschen är påpassad och att det är en utsatt yrkesgrupp 

eftersom alla mäklare kan bli varnade. Några av informanterna menar att nästan alla 

fastighetsmäklare som har blivit granskade av FMI också fått en varning. Enligt 

Fastighetsmäklarinspektionen (2015) är det en femtedel av samtliga fastighetsmäklare 

som blir varnade eller avregistrerade per år. 

 

6.1.5 Sammanfattning 
De regleringar som gjorts har anpassat yrket både efter marknaden och kundens 

efterfrågan. Syftet med regleringarna var nämligen att skapa ett monopol på marknaden 

för fastighetsmäklarna och därigenom skapa ett större förtroende till kunderna. När 
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senare Fastighetsmäklarinspektionen tillsattes som extern kontrollinstans med uppgift 

att styra branschen minskade fastighetsmäklarnas autonomi. Informanterna menar att en 

extern kontrollinstans är en direkt kritik mot branschen eftersom det anses att de inte 

själva klarar av att styra, däremot ser de positivt på att FMI finns men menar att de kan 

fälla fastighetsmäklaren för minsta lilla misstag. Konsekvenserna för exempelvis en 

felaktig formulering i en journal kan få oproportionerligt stor påverkan till följd av att 

det är ett extremt påpassat yrke. Att fastighetsmäklarna upplever en enorm stress över 

att stå under offentlig tillsyn kan förstås då ungefär 20 % av alla mäklare får en erinran, 

varning eller i vissa av de extrema fallen blir avregistrerade varje år (Fastighetsmäklar-

inspektionen 2015).  

 

En profession kännetecknas av ett kunskapsmonopol och även om expertkunskapen 

finns inom yrkesgruppen så påverkas kunskapsmonopolet av att den externa 

kontrollinstansen inte besitter motsvarande kunskaper, vilket gör att de hämmar yrket 

(Brante 2015:125; Fransson 2006:13). Wilensky (1964) hävdar att yrken som 

kontrolleras av en grupp som inte har professionell kunskap om branschen ofta har svårt 

att se till både yrkesutövaren och kundens behov, vilket hindrar yrket i 

professionaliseringsprocessen då kontrollgruppen enbart ser till ena gruppen och inte 

relationen emellan de båda parterna. Detta kan kopplas till de regleringar som FMI har 

infört och som har inneburit att arbetsuppgifterna förskjutits från kundorienterade 

uppgifter till administrativa, vilket enligt informanterna har varit svårapplicerade i det 

dagliga arbetet. 

 

6.2 Relationen mellan den professionelle och kunden 
6.2.1 Allmänhetens syn på fastighetsmäklaren 
Synen på fastighetsmäklare har förändrats över tid men inte sällan är det den negativa 

synen på yrkeskåren som finns kvar då det är vanligt att yrkesgruppen förknippas med 

hästhandlare, vilket innebär en person som antingen förskönar ett objekts egenskaper 

eller undanhåller information som anses vara negativ för köparen. En informant 

beskriver att för 30-40 år sedan kunde vem som helst öppna ett mäkleri, det enda som 

krävdes var att man hade ett kontor och att man hade tryckt visitkort där det stod att 

man var mäklare. En av anledningarna till att yrkeskåren förknippas med hästhandlare 

är att allmänheten tror att de många gånger agerar för egen vinnings skull, förtroendet 

för fastighetsmäklare anses därför många gånger vara dåligt överlag när allmänheten 

pratar om yrkeskåren.  
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[J]a alltså det där blir ju bättre och bättre, det var ju först då att det var ett mäklarskrå dem 

kallades för hästhandlare egentligen då, med all rätt men idag är vi den mest hårdbevakade 

yrkesgruppen så vi har en egen statlig myndighet som granskar 6500 mäklare och det är 

klart att det gör ju sitt till att det blir bättre. 

 

Några av informanterna menar att det är yrkeskåren själv som har skapat ett dåligt rykte 

då det förr fanns, och fortfarande finns, de fastighetsmäklare som tog genvägar. 

 
När människor talar om fastighetsmäklare överlag så talar man ofta i nedsättande ordalag 

men när jag träffar en människa och berättar att jag är fastighetsmäklare så reagerar de allra 

flesta, vad spännande! Fina reaktioner får jag nästan alltid på det. Förtroende är det 

viktigaste tillgången en mäklare har […]. Tilliten är stor bland kunderna vi får till och med 

nyckel av dem, det är rätt så fascinerande. 

 

Som ett resultat av yrkets dåliga rykte menar informanterna att media upprätthåller 

bilden genom att granska yrkeskåren och eftersom mäklarna tjänar pengar direkt på 

privatpersoner genom köpare/säljare blir det ett extra känsligt ämne. 

 
Kundinställningen är sådär i media och överlag är väl inte jättepositiv. Vi är ju en yrkeskår 

som debatt gärna ger sig på och vill granska och vi är ju en yrkesgrupp som tjänar pengar 

på privatpersoner och det är klart att det kan vara känsligt […] man har ju klumpat ihop 

hästhandlare och bilhandlare men jag tror att det har blivit bättre och det tror jag har att 

göra med att det har blivit tuffare utbildningskrav. 

 

Fastighetsmäklarna menar att om den enskilda professionelle ger en falsk bild av vad 

yrket och genomförandet innebär skapas en falsk bild av yrkeskåren och förtroendet för 

denna sjunker. En av informanterna bekräftar att bilden av fastighetsmäklare är falsk då 

många av mäklarna inte tjänar mer än exempelvis en undersköterska men att vissa 

mäklare uttrycker att yrket är ett glamouröst yrke med lättförtjänta pengar. 

 
Mäklarna kan stå i baren med sin dyra klocka som i själva verket är köpt på kredit. 

 

Det råder dock stora inkomstskillnader mellan fastighetsmäklarna. Några av informanter 

berättar att medellönen för en fastighetsmäklare är relativt låg samtidigt som det finns 

de som tjänar flera miljoner kronor per år. Att lönen skiljer sig beror dels på vilket län 

eller stad de är yrkesverksamma i, men även erfarenhet och gott rykte spelar in. 
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Marknadslönen för en fastighetsmäklare år 2015 ligger mellan 32 000 och 52 000 

kronor per månad. Men det finns alltså faktorer som påverkar att fastighetsmäklare 

hamnar utanför det angivna löneintervallet som exempelvis avsaknad av arbetslivs-

erfarenhet (Unionen, u.å.). Enligt Lönestatistik (u.å.) är medellönen för en fastighets-

mäklare i Sverige 34 103 kronor i månaden. Det finns dock de fastighetsmäklare som 

tjänar runt 10 000 kronor i månaden och andra som tjänar över 100 000 kronor i 

månaden, vilket bekräftar att inkomstskillnaderna är enorma.  

 

Fastighetsmäklarna menar att bilden av vad yrket handlar om är felaktig och att de inte 

alls tjänar så mycket och lätta pengar som allmänheten tror. Ovanstående lönestatistik 

visar dock att medellönen inte är så låg som några av fastighetsmäklarna hävdar. 

Däremot är det få av alla fastighetsmäklare som tjänar flera miljoner kronor varje år, 

vilket kan vara den bilden som fastighetsmäklarna vill dementera. En informant berättar 

om beslutet att skola om sig till fastighetsmäklare, ett beslut som tog sin utgångspunkt i 

den felaktiga bilden av vad yrket innebär.  

 
Jag har alltid jobbat jättemycket så det var en sanning med modifikation men jag skämtade 

och sa det att, jag ska fan i mig bli fastighetsmäklare, det måste ju vara det lättaste sättet att 

tjäna massor med pengar och jobba så lite som möjligt. Det visade sig vara fel i båda 

delarna. 

 

En annan informant berättar om sina erfarenheter av hur yrket var på 1970-talet samt att 

det är denna bild av fastighetsmäklare som lever kvar än idag. 

 
Jag var ju med på 70-talet och då verkligen skar man guld med kniv, alltså de som var 

mäklare och som byggde upp sina mäklarföretag […] Jag tror tyvärr att det är lite för 

många som har gått på den här bilden av den lilla Porschen och Café Opera. Det är ju inte 

för inte det heter mäklarbord om du beställer i Operabaren i Stockholm. 

 

Ovanstående avsnitt vittnar om att fastighetsmäklarna upplever att yrkeskåren har ett 

dåligt rykte. En anledning till att den gamla bilden av yrket lever kvar är att 

framgångarna under senare delen av 1900-talet var väldigt lättförtjänta. Fransson 

(2006:9-10) menar att det är den ömsesidiga synen på den professionelles kompetens 

som utgör förhållandet mellan den professionella och kunden. Att fastighetsmäklaryrket 

har en negativ bild som lever kvar kan därför leda till att mäklarna handlar efter de 

förväntningar som finns, vilket gör att situationen blir svår att förändra.  
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Det är nidbilderna som de har fått till sig och det är bara att spinna vidare för det går inte att 

tjabba emot. 

 

I intervjuerna framkommer även att många mäklare tror att en annan faktor som kan 

försvåra yrkets strävan efter professionell status är att ju bättre marknaden är desto 

mindre förtroende har kunderna för fastighetsmäklaren, vilket bekräftar att yrket 

påverkas av bostadsmarknaden.  

 
Förtroende bygger man i sämre marknader. Ju bättre marknad desto lättare är det att 

förtroendet sjunker och att det blir så hysteriska budgivningar, då skyller man på mäklare 

att det är mäklarens fel. 

 

6.2.2 Fastighetsmäklarens arbetsuppgifter 
Samtliga informanter beskriver yrkets uppgifter som otroligt varierade, men trycker 

framförallt på att det är ett socialt arbete som kräver att du tycker om att arbeta med 

människor. 

 
För att kunna göra detta bra så måste du ju gilla människor så är det bara, och verkligen 

kunna ta hand om dem, lyssna och vara lyhörd för det är man som mäklare. 

 

Därefter råder det delad mening om vad yrket handlar om. Några av informanterna 

menar att det främst handlar om att vara säljare. Först måste du kunna sälja in dig själv, 

och därefter också kunna sälja det objekt som du åtagit dig att förmedla vidare. 

 
Vi säljer ju egentligen inte, men jag ser mig själv främst som en säljare. 

 

Det som majoriteten av informanterna berättar är, liksom ovanstående citat, att de är 

säljare men att lika mycket som de är säljare ser de sig själva som socialarbetare eller 

psykolog. Det beror på att alla människors livssituation är olika, somliga har råkat ut för 

både tragiska och lyckliga händelser i mötet med mäklaren, vilket gör att de måste 

kunna tackla och ibland även lösa känsliga eller svåra situationer. Fastighetsmäklarna 

menar därför att det handlar om tre olika områden.  

 
Jag brukar säga att om man tar en kombination av en alldeles utmärkt präst, bilförsäljare 

och en alldeles utmärkt advokat, om man tar de bästa av dem och sammanför i en kropp då 
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får du en duktig fastighetsmäklare. För alla de ingredienserna måste man ha med sig. Präst 

kan man säga är den emotionella sidan, har man inte den emotionella sidan så blir man inte 

gammal i det här yrket, är i alla fall min övertygelse. 

 

Uppfattningen är återkommande. Om man inte har dessa olika bitar, och istället är otålig 

och inte har respekt för olika typer av människor kommer man aldrig lyckas att bli en 

framgångsrik fastighetsmäklare, enligt informanterna. Flera av informanterna berättar 

att om man tror att man ska kunna komma in och tjäna pengar genom att sälja har man 

inte förstått vad yrket handlar om. Det handlar om att man kommer in i människors liv 

och får ta del av deras ekonomi, levnadsförhållande och andra förutsättningar. 

 

Att fastighetsmäklarna inte är enade om vad det är för typ av yrke och tyder på att 

yrkeskåren är splittrad. Det kan vara en förklaring till varför den nuvarande 

utbildningen upplevs bred och varför de etablerade fastighetsmäklarna anser att de 

nyutbildade inte är redo för yrkeslivet, just för att det saknas en tydlig bild av vilken 

kunskap yrket vilar på. En annan anledning till att yrkeskåren är splittrad, alltså att 

mäklare uppfattar yrket olika, kan vara att det har utvecklats och i vissa fall omformats 

olika beroende på mäklarfirma. Att det är stor konkurrens bland mäklarfirmorna kan 

vara en faktor till att kåren utvecklats skiljaktigt då mäklarfirmorna strävar efter att vara 

i framkant. Mäklarfirmor som är belägna i mindre städer saknar hård konkurrens, vilket 

leder till att de inte tvingas utveckla sin tjänst. Det kan ha skapat olika syn på yrket 

inom kåren och därför är fastighetsmäklarna splittrade.  

 

Alla informanter beskriver att det både är ett tidskrävande yrke då många arbetar allt 

från 40 till 80 timmar i veckan, men även att det kräver enormt hårt arbete för att kunna 

etablera sig som fastighetsmäklare. Samtidigt framhävs att kunderna idag är mycket mer 

pålästa gentemot tidigare och att de med hjälp av alla tekniska verktyg som erbjuds kan 

hämta information på egen hand. Informanterna menar att detta har lett till att det ställs 

högre krav på den enskilde mäklaren och att de ständigt måste vara uppdaterade. Det 

innebär också att tilliten och förtroendet till yrkesutövare minskar då 

kunskapsmonopolet inte längre är självklart. Förhållandet mellan kund och 

yrkesutövaren försvagas då relationen dem emellan baseras på ömsesidigt erkännande 

av yrkesutövarens kompetens (Fransson 2006:9). 
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Kunden är mer påläst och det ställer också högre krav på oss att vi är än mer pålästa för de 

skulle ju se lite konstigt ut om kunden vet mer än vi. 

 

Informanterna har under de senaste åren upplevt mer stress och framförallt mer press i 

samband med att kunderna har fått mer kunskap. Det har blivit en märkbar 

attitydförändring bland den nya generation kunder som kommit in på marknaden och att 

de ställer högre krav samt är mer benägna att ta strid för sina rättigheter. Det här är 

något som en av informanterna diskuterar och menar att fastighetsmäklaren alltmer har 

gått från att vara en förmedlare till att bli en form av rådgivare. 

 
Men jag tror att fastighetsmäkleri kommer, i ännu större utsträckning än det var tidigare, att 

bli en rådgivningstjänst. Alltså det är så stor affär och det kommer bara att bli en ännu 

större affär att köpa och sälja bostäder, så att jag som människa kommer vilja möta en 

annan människa som jag kan lita på, och som jag kan lägga mitt öde i den människans 

händer. Det ska motsvara mina förväntningar och lotsa mig igenom den här förfärliga 

djungeln av olika saker som ska inträffa, men jag vill hämta all information själv, jag vill 

kunna se den, men när jag kommer till de här kritiska tidpunkterna när jag verkligen ska 

fatta besluten av olika slag, då vill jag ha en människa att prata med. 
 

Nästan samtliga informanter bekräftar att fastighetsmäklarens arbetsuppgifter och kravet 

som ställs på dem har förändrats de senaste åren. Det handlar främst om alla tekniska 

hjälpmedel som används idag, men även att man tar hjälp av experter på alla områden 

som exempelvis professionella fotografer och stylister. Informanterna är inte eniga om 

hur de ser på denna förändring. Några informanter menar att det ställer till problem för 

den enskilde fastighetsmäklaren medan andra menar att det innebär ett steg i rätt 

riktning för att höja yrkets status. 

 
Det gör ju att ska man ställa så höga krav på en grupp människor som det här successivt 

mer och mer kommer innebära då är det också viktigt att det har en status, en ställning i 

samhället och då kan man inte bli jämförd med hästhandlare och bilhandlare utan det måste 

liksom upp på en annan nivå, och det tror jag, och vi är successivt på väg dit. 

 

En annan faktor som spelat stor roll är, enligt flera av informanterna, att den skenande 

bostadsmarknaden har ställt högre krav på yrkeskåren. 

 
Nu har vi en ganska het marknad och haft ett bra tag, kanske inte precis överallt men i 

städerna i alla fall och det gör ju att tempot ökar och då ställs också högre krav på oss. Folk 
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blir lite fräckare, saker och ting går jädrigt fort och man vill komma till lite före alla andra 

så man vill köpa redan innan visning. Då ligger man på oss som mäklare och vill framföra 

högre bud och bättre villkor och det gör ju att vi blir ganska pressade också att vi ska 

liksom se till att allt är okej, är den här kunden seriös som vi tror på, vad för 

rekommendationer ska jag ge till säljaren så de kan avgöra hur de ska hantera det. Det 

påverkar oss på så vis att de alltid ska gå snabbare och folk kräver allt mer i takt med att 

priserna ökar och att allting ska gå snabbare och det är ju då är det lättare att det kan bli fel 

någonstans och att folk blir besvikna eftersom de kanske aldrig fick chansen att titta. 

 
Under de senaste 10 åren har fler människor blivit inkluderade i bostadsmarknaden, de är 

mer intresserade av den och fler människor flyttar gentemot tidigare. Det ökar riskerna och 

det har ju gjort att bostadsmarknaden har blivit en mer osäker plats. 

 

Ovanstående citat bevittnar att bostadsmarknaden har förändrat yrket. Det snabba 

tempot har förändrat kraven och bidragit till att fastighetsmäklaren måste inbringa ett 

stort förtroende hos kunden. Den skenande bostadsmarknaden kan också vara en faktor 

till att alltfler väljer att anlita en fastighetsmäklare då människor inte sällan söker 

expertkunskaper hos den professionelle i riskabla och osäkra situationer (Brante 

2014:18). 

 

Att yrket har förändrat sina arbetsuppgifter kan kopplas till den samhälleliga kontexten, 

att det utvecklats till ett så kallat kunskapssamhälle (Brante 2014; Fransson 2006). 

Informanterna berättar att gemene man har fått mer kunskap om bostadsmarknaden och 

vad som krävs för att vara verksam där, vilket också har förändrat kraven på den 

enskilde fastighetsmäklaren. Det är inte längre tillräckligt att enbart förmedla fastigheter 

då den biten i processen kan göras av en lekman, utan tjänsten har idag tvingats bli mer 

omfattande och heltäckande för att kunna konkurrera och vara aktiv på marknaden. Att 

fastighetsmäklaren senare får förtroende av kunden tack vare sin expertkunskap hänger 

samman med det diskretionära handlandet (Brante 2014:20). Det diskretionära 

handlandet innebära att fastighetsmäklaren kan göra komplicerade bedömningar 

gällande exempelvis en värdering av en villa eller avleder en kund från att lägga ett 

skambud. Det är genom sina expertkunskaper som fastighetsmäklarna kan utöva 

diskretion då kunden i förtroende överlämnar bedömningar till fastighetsmäklaren. 
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6.2.3 Sammanfattning 
Samtliga informanter delar erfarenheten att synen på fastighetsmäklare har förändrats 

över tid. Yrkesgruppen har förknippats med hästhandlare och det tar sin utgångspunkt i 

fastighetsmäklaryrkets historia. Pengarna var under andra halvan av 1900-talet 

lättförtjänta och inte sällan lever denna synen kvar då samhället upprätthåller bilden av 

yrket. Fastighetsmäklare tjänar pengar på privatpersoner och samhällets uppfattning är 

att yrkesgruppen gör det för sin egen vinnings skull, vilket gör att det är ett känsligt 

område och på så vis blir det också en extra utsatt yrkesgrupp. Förtroendet för den 

enskilde fastighetsmäklaren upplevs vara bra, medan förtroendet för yrkesgruppen i 

helhet är sämre. I takt med att regleringar och lagar har trätt i kraft så har synen 

förbättrats, men det är inte tillräckligt. Fransson (2006:9-10) menar att förtroendet styrs 

av ömsesidig kompetens. Synen på professionalism har gått från organisatorisk till 

individuell, vilket innebär att det är den individuella yrkesutövarens insatser och 

kunskaper som värderas snarare än yrkesgruppen som helhet. Det beror på att samhället 

har förändrats till ett kunskapssamhälle där kunskapsspridning blivit allt vanligare, 

vilket skapar högre krav på den yrkesverksamme och leder till att arbetsuppgifterna 

förändras och tempot ökar. 

 

Fastighetsmäklarnas arbetsuppgifter har gått från att vara ett rent förmedlingsuppdrag 

mellan säljare och köpare till en mer rådgivande tjänst som innefattar alla de processer 

som behövs för att kunna verka på bostadsmarknaden. Fastighetsmäklarna menar att det 

har blivit större efterfrågan på den personliga kontakten, vilket har bidragit till att de 

behöver kunna vara en duktig försäljare, ha goda kunskaper om lag och rätt samt en 

enorm emotionell sida. Det är även två andra faktorer som har krävt att 

fastighetsmäklarens arbetsuppgifter förändrats och det är dels att människor har fått mer 

kunskap om de risker som kan uppstå på bostadsmarknad, men även av att tempot och 

förutsättningarna på bostadsmarknaden har förändrats och blivit mer omfattande. Detta 

har gjort att människor söker expertkunskaper hos en professionell person för att mildra 

den oro som finns. 

 

Den generation av professioner som fastighetsmäklaryrket tillhör, preprofessioner, 

kännetecknas av yrkets strävan efter professionalisering. Informanternas erfarenheter av 

strävan mot professionalisering visar sig bestå av hinder som exempelvis förtroendet för 

yrkesgruppen i en skenande bostadsmarknad eftersom yrket då kan ha svårt att anpassa 
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sig och bygga upp ett förtroende till kunden. Flera informanter menar att det beror på att 

förtroende lättast byggs upp när marknaden är sämre eller stabil.  

 

 

7 Slutsatser  
Forskningsfrågan, hur förändringar på bostadsmarknaden har påverkat fastighetsmäklar-

yrket, har studerats genom yrkets förändringsprocess. Syftet med studien var att förstå 

vilka faktorer som påverkar att professioner uppkommer i växelverkan med 

samhälleliga faktorer. 

 

Studiens viktigaste resultat är att fastighetsmäklarna upplever att yrket har genomgått 

stora förändringar bara de senaste 10 åren och blivit en mer respektabel och seriös 

yrkeskår. Det beror på de regleringar som yrket har genomgått till följd av en mer 

hektisk marknad där fler och fler blivit verksamma. Kunskapssamhället har bidragit till 

att människor har fått mer kunskap om de möjligheter och risker som kan inträffa på 

bostadsmarknad, vilket har resulterat i att gemene man i större utsträckning söker 

fastighetsmäklarens expertkunskap. Detta är anledningen till att yrket varit tvungna att 

utveckla både sin tjänst, utbildning och kunskap. 

 

Den andra anledningen som har lett till att yrket har förändras beror på att fler 

människor blivit inkluderade i bostadsmarknaden och det har gjort att det krävts 

åtstramningar för att undvika exempelvis oseriösa mellanhänder, penningtvätt och 

terrorism. Det skapade en extern styrning, vilket har resulterat i att fastighetsmäklaren är 

strängt övervakad och kan bli varnade för små misstag. Till följd av detta har det blivit 

mer ordning inom branschen och konsumenten har fått mer rättigheter.  

 

Studien har utgått från den uppställda tesen, alla yrken kan professionaliseras. I denna 

process stöter yrken ofta på hinder och för att undersöka om hinder ligger till grund för 

yrkets professionaliseringsprocess har vi utgått från begreppen legitimitet, auktoritet, 

social stängning samt autonomi. Det är genom dessa utgångspunkter som 

fastighetsmäklaryrket kan kategoriseras till preprofessioner. Yrkets legitimitet, 

auktoritet och den sociala stängningen har bidragit till att yrket kan kategoriseras till 

preprofessioner och det kan vara en faktor till att alltfler konsumenter väljer att anlita en 

fastighetsmäklare då dennes kunskaper värderas högre.  
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Det som hindrar yrket att förändra och utveckla sin professionella position är 

avsaknaden av autonomi och ett tydligt kunskapsmonopol. Trots att yrket stått under 

stora förändringar, är det inte tillräckligt för att yrket ska kunna professionaliseras i den 

klassiska benämningen. Slutsatsen är att yrket inte kommer professionaliseras så länge 

det står under en extern styrning. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bostadsmarknaden har påverkat 

fastighetsmäklaryrkets professionaliseringsprocess, vilket innebär att samhälleliga 

faktorer kan påverka att professioner uppkommer eller inte uppkommer. Den skenande 

bostadsmarknaden krävde en kontrollinstans för att motverka oriktiga affärer, men det 

är inte den som är det problematiska utan att yrket inte fick en intern styrning. Ökad 

autonomi skulle kunna leda till att yrket fick en starkare professionell status.  

 
 
8 Diskussion 
I vår studie undersöker vi om det finns samhälleliga faktorer som är avgörande för att 

professioner utvecklas. Det krävdes många tankerundor för att komma fram till den 

slutgiltiga forskningsfrågan men vi har hela tiden byggt vår tankegång på Emilé 

Durkheims (2012:109) argument, att all social fakta kan förklaras av social fakta. Det 

innebär att vi ville förstå och presentera hur två samhälleliga fenomen i växelverkan 

leder fram till ett annat. Det var det som hjälpte oss att utforma forskningsfrågan; ”Hur 

har bostadsmarknaden påverkat fastighetsmäklaryrket?”. 

 

I startskedet av studien hade vi inte kunnat föreställa oss det resultat som presenteras i 

studien. Becker (2008; 24-25) skriver i sin bok Tricks of the trade att en forskare aldrig 

kan komma bort från sina föreställningar och att det därför är svårt att vara objektiv. För 

att inte låta våra föreställningar färga studiens resultat såg vi till att utveckla kunskapen 

på området dels genom inläsning av tidigare professionsforskning men framförallt om 

fastighetsmäklaryrket för att på så vis komma närmare verkligheten redan innan vi gick 

ut på fältet och samtidigt underbygga våra föreställningar med vetenskaplig forskning. 

Det fanns dock vissa svårigheter med detta då det saknas tidigare vetenskaplig 

forskning på det svenska fastighetsmäklaryrket i relation till professioner. Det har 

resulterat i att vi istället lagt fokus på tidigare forskning om professionaliserings-

processen.  
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En annan faktor som vi vill lyfta till diskussion är att vi är medvetna om att 

Fastighetsmäklarinspektionen fått stort utrymme i studien. Detta beror dels på att 

fastighetsmäklarna själva la mycket vikt vid kontrollinstansen under intervjuerna, men 

även för att vi tidigt kunde härleda och förstå funktionen och hur den påverkar yrkets 

professionalisering. Vi är i efterhand nöjda att Fastighetsmäklarinspektionen fått stort 

utrymme eftersom vi anser att det är det viktigaste resultatet i studien.  

 

Avslutningsvis vill vi klargöra att vår studie och vårt resultat inte har bidragit till några 

vidare generaliseringsmöjligheter, vilket beror på att det är en kvalitativ studie och det 

gör att resultatet enbart kan generaliseras på fastighetsmäklaryrket. Däremot anser vi att 

studien är ett bidrag till framtida professionsforskning, den visar att det finns samband 

mellan samhälleliga fenomen och professioners utveckling samtidigt som den berör ett 

perspektiv som i nuläget är tämligen orört, forskningen om preprofessioner.  

 

8.1 Förslag på framtida forskning 
Eftersom den tidigare forskningen på området är fåtalig skulle det vara intressant och 

viktigt för professionsforskningen att utveckla begreppet preprofession ytterligare. Det 

skulle vara lämpligt att göra fler empiriska studier på olika yrken för att identifiera hur 

de fungerar och vad de kännetecknar. En intressant aspekt som kom fram under ett 

intervjutillfälle var att fastighetsmäklaryrket under de senaste åren blivit mer 

kvinnodominerat och en av intervjupersonerna var oroad över detta då det skulle kunna 

leda till både sämre lön och status för yrket. En tanke som väckts för oss är därför att det 

vore intressant att studera preprofessioner i relation till ett genusperspektiv.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 

Samtyckesbrev till fastighetsmäklare 
Till dig som har tackat ja till att delta i studien 
  
Studien syftar till att undersöka fastighetsmäklares arbetsvillkor.  

Vi är tacksamma att vi har fått chansen att inkludera dig i studien eftersom vi tror att du besitter 
just den kunskap och information vi behöver. Att du har valt att delta i studien innebär att du 
bidrar med värdefull information till vår studie. 
  
Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under 
studiens gång. Du har även rätt till att avstå från att svara på frågor som du upplever känsliga. 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att underlätta analysprocessen. Det är 
enbart vi som kommer ha tillgång till den inspelade intervjun och efter avslutad studie kommer 
inspelningen raderas. Ditt namn samt andra uppgifter som kan härledas till dig kommer att 
fingeras så länge detta inte påverkar studiens resultat.  Materialet kommer enbart att användas i 
forskningssyfte. 

När uppsatsen har blivit godkänd kommer den att publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet), vilket innebär att det blir en offentlig handling där både du och andra kommer att 
kunna ta del av den. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare.  

Malin Brückner:      Cornelia Gustafsson: 
07X-XXXXXXX      07X-XXXXXXX 
xxxxxxx@student.lnu.se     xxxxxxx@student.lnu.se 

Handledare: Magnus Persson, xxxxxxx@lnu.se 07X-XXXXXXX 

Genom att skriva under samtycker du till deltagande i denna studie samt att du tagit del av och 
godkänner ovanstående uppgifter. 

__________________________________ 
Datum och ort 

__________________________________  __________________________________ 
Underskrift, Fastighetsmäklare   Underskrift, Cornelia Gustafsson 

__________________________________  __________________________________ 
Namnförtydligande, Fastighetsmäklare  Underskrift, Malin Brückner 
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- Bakgrund 

 

- Yrket 

 

- Utbildning i teori och praktik 

 

- Fastighetsmäklarinspektionen 

 

- Bostadsmarknaden 

 

- Framtid 

 
 


