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Sammanfattning 

Under de senaste tjugo åren har stora förändringar skett inom fastighetsmäklarbranschen. I 

takt med ökade administrativa krav, striktare lagar samt en ökad konkurrens har pressen att 

prestera och alltid finnas tillgänglig varit tydligt märkbar. Detta kombinerat med yrkets 

utformade av obekväma arbetstider har gjort att stressnivån hos fastighetsmäklare ökat, vilket 

medför en högre risk för psykisk ohälsa. Genom att kartlägga fastighetsmäklarens arbete 

syftar studien till att tidseffektivisera processen och frigöra tid vilket kan reducera stressnivån 

och skapa återhämtningstid. En välkänd effektivitetsteori för att skapa effektiva processer är 

Lean. Teorin härstammar från produktionssektorn men har på senare tid även implementerats 

inom tjänstebaserade yrken. Kvalitativa intervjuer av semi-strukturerad karaktär genomfördes 

i Uppsala, Sverige och ligger till grund för studien datainsamling. Intervjuresultatet påvisar 

att det finns aktiviteter i processen som kan effektiviseras. Studiens slutsats för att skapa 

effektiva processer är att anpassa arbetet efter kundens indirekta behov samt att implementera 

ett proaktivt arbetssätt för att balansera arbetsbördan. 

 

Nyckelord: Lean, Lean Service, effektivisering, flödeseffektivitet, fastighetsmäklare, tid, 

reducera stress 
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1. Inledning 
På 1980-talet utvecklades en revolutionerade global trend inom den offentliga sektorn som 

innebar omfattande omorganiseringar av statens verksamheter till följd av ökade 

effektivitetskrav (Hood, 1991). Fenomenet kom att benämnas New Public Management, 

NPM, och syftade till att få ut mer verksamhet för samma eller mindre resurser, utan att tappa 

kvalitet (DN, 2013). Åtgärderna som vidtogs var bland annat marknadsanpassning och 

outsourcing av tidigare statliga verksamheter (Evetts, 2009). Införandet av reformerna 

resulterade i en allt större byråkrati vilket ledde till oönskade effekter genom en ökad 

administrativ börda (Hood, 1991). Med tanke på den nära relationen mellan staten och 

professionerna, menar många forskare att införandet av NPM har ifrågasatt professionernas 

kompetens och ställning (Evetts, 2009). Detta har varit påtagligt inom utbildningssektorn då 

den anses vara en av det värst utsatta branscherna. Lärare har uttalat sig om att de nya 

rapporterings- och redovisningskraven är för höga vilket lett till ökad belastning och stress på 

arbetsplatsen (Skolvärlden, 2015). Inom vården har liknande trender uppdagats då kraven på 

dokumentation och journalrapportering ökat (Landstingsrevisorerna, 2015). 

 

Det är dock inte enbart den offentliga sektorn som fått ökade administrativa krav, även inom 

den privata sektorn har myndigheter stramat åt regelverken. Ett yrke inom den privata sektorn 

som under senare decennier stärkt sin ställning som profession är fastighetsmäklaryrket.“Det 

har varit en påtaglig förändring inom branschen vilket både har stärkt och ifrågasatt 

mäklarens arbete” säger Mats Lövgren (2016), ansvarig lärare på 

fastighetsmäklarutbildningen i Gävle. I och med yrkets framväxt införde Riksdagen år 1998 

krav om en tvåårig utbildning på högskolenivå för att bli verksam fastighetsmäklare 

(Mäklarsamfundet, 2016). Trots krav på utbildning kontrolleras fastighetsmäklare av en 

statlig tillsynsmyndighet, Fastighetsmäklarinspektionen, då fastighetsmäklare bär personligt 

ansvar för sina förmedlingsuppdrag (Mäklarsamfundet, 2016). Tillsynsmyndigheten 

kontrollerar även att fastighetsmäklare fullföljer sina skyldigheter enligt 

fastighetsmäklarlagen, hädanefter benämnd FML (Mäklarsamfundet, 2016). 

 

I en undersökning gjord av Du och Jobbet (2016), Sveriges största tidning inom arbetsmiljö, 

visar statistik att den administrativa arbetsbördan inom fastighetsmäklaryrket har ökat med 49 

procent under de senaste fem åren. En bidragande orsak till detta är införandet av 

mäklarjournalen som blev lagstadgad 2011 (Mäklarsamfundet, 2013). Mäklarjournalen 

innebär att fastighetsmäklaren ska dokumentera genomförandet av processens samtliga steg. 
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Det görs för att kunderna ska få en inblick i processens moment och därmed säkerställa att 

förmedlingsuppdraget genomförts på ett korrekt sätt. Införandet av mäklarjournalen gjordes i 

syfte att fastighetsmäklare skulle agera med större försiktighet för att undvika tvister och 

missförstånd som kan uppstå i processen. Men sedan införandet av lagkravet har osäkerheten 

kring mäklarjournalen varit stor. En generell uppfattning av mäklarjournalen hos 

fastighetsmäklare är oklarheten kring vad den ska innehålla och hur detaljerad rapporteringen 

ska vara (Mäklarsamfundet, 2013). Lövgren menar att “Administrationen är mycket mer 

omfattande idag. Framförallt på grund av att mäklaren har en skyldighet att informera 

kunden om en rad olika lagar och regler. Vidare fortsätter han “Jag tror inte att det gynnar 

konsumenten”. Han förklarar att syftet med införande av lagarna är att skydda konsumenten, 

men tror att det har haft motsatt effekt. Vidare påstår han att konsumenten idag får för mycket 

information vilket skapar förvirring. 

 

Mäklarjournalen var på tal långt innan införandet men har inte trätt i kraft tidigare med 

hänvisning till att det skulle innebära en orimlig arbetsbörda och ökad byråkrati för 

småföretagare (Mäklarsamfundet, 2013). Men på grund av en ökad digitalisering och teknisk 

utveckling ansågs argumentet inte längre hålla på grund av att datastöd utvecklats i syfte att 

göra journalföringen mindre betungande. Trots detta har fastighetsmäklare vittnat om att 

lagstiftarnas bedömning är felaktig och att införandet tvärtom endast upplevs som en 

belastning (Mäklarsamfundet, 2013). En av anledningarna till det ovannämnda problemet är 

att en stor del av fastighetsmäklarens arbete utförs utanför kontoret då tillgång till dator eller 

de aktuella systemen inte finns. Detta leder till en ökad tidsåtgång samt dubbelarbete då 

kravet är att journalen ska fyllas i löpande under arbetets gång. 

 

I slutet av 2015 fanns det i Sverige 6834 registrerade fastighetsmäklare hos 

Fastighetsmäklarinspektionen (Mäklarsamfundet, 2016). Det är den högsta noterade siffran 

någonsin, men trots att fastighetsmäklaryrket är populärt och attraktivt är det många 

fastighetsmäklare som väljer att lämna branschen. En tredjedel av de som slutar arbeta som 

fastighetsmäklare har varit verksamma i mindre än fem år (Mäklarsamfundet, 2016). År 2012 

var första gången på elva år som det var fler fastighetsmäklare som lämnade yrket än som 

sökte sig till det och 2013 upprepades trenden (Mäklarsamfundet, 2016). Enligt 

Mäklarsamfundets medlemsundersökning från början av 2016 ansåg de flesta 

fastighetsmäklarna att det sämsta med yrket är osäkerhet kring lönen, arbetstiderna med långa 

dagar, helg- och kvällsjobb, samt stress. Sara Shoshtari, verksamhetschef för Capio och 
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legitimerad psykolog, menar att de som löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa är de 

som jobbar oregelbundna tider och som har svårt att avgränsa mellan arbetstid och 

återhämtningstid (Mäklarsamfundet, 2015). Hon ser problem med att fastighetsmäklare 

ständigt måste finnas tillgängliga sena kvällar och helger. En avgörandet faktor för att 

undvika stressens negativa effekter är återhämtning, vilket inte är en självklarhet för 

fastighetsmäklare då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut (Mäklarsamfundet, 

2015). Det blir ytterligare problematiskt då kundernas krav på kontinuerlig dialog och 

återkoppling ökar. Johnson et al. (2005) påvisar i sin undersökning om arbetsrelaterad stress 

att arbeten som involverar emotionellt arbete, kundkontakt, förhållning till lagar och regler 

samt oregelbundna arbetstider är stressframkallande. Samtliga faktorer återfinns i 

fastighetsmäklaryrket. 

 

Mot bakgrund av ökade kommunikationskanaler, allt stramare regelverk samt en mer påläst 

och krävande kund har fastighetsmäklarens position förändrats och försvårats. Med tanke på 

fastighetsmäklarens oregelbundna arbetstider och ökade administrativa uppgifter blir det 

därmed intressant att undersöka de olika momentens nödvändighet i fastighetsmäklarens 

arbetsprocess. Ett sätt att göra det på är att undersöka effektiviteten då fastighetsmäklarens 

tidsåtgång i processen är av stor betydelse, ”ska man underlätta för fastighetsmäklaren ska 

man frigöra tid” (intervju, fastighetsmäklare 3). Vidare är detta intressant då de tidigare inte 

gjorts några forskningsförsök till att tidseffektivisera fastighetsmäklarens arbetsprocess. 

 

Om tidsåtgången i fastighetsmäklarens arbetsprocess kan minska medan kvaliteten samtidigt 

behålls skulle en tidseffektivisering av processen kunna leda till mindre stress och press för 

fastighetsmäklaren. En välkänd teori för effektiva processer är Lean. Lean härstammar från 

produktionsindustrin och Toyota. Utgångspunkten för Lean är att sätta kunden och kundens 

behov i fokus och sedan utforma processen utifrån vad som skapar värde för kunden. Det 

möjliggör att icke-värdeskapande aktiviteter kan elimineras och merarbete reduceras (Modig 

& Åhlström, 2015). Detta har framgångsrikt applicerats på branscher inom 

tillverkningssektorn men i och med tjänstesektorns framväxt har även intresset för Leans 

applicerbarhet inom tjänstesektorn vuxit. Lean har haft stor genomslagskraft, framförallt 

inom sjukvården men har även framgångsrikt applicerats i branscher såsom snabbmatskedjor 

och finansbolag (Bowen & Youngdahl 1998; Delgado, Ferreira, Castelo, Branco, 2010). 

Detta öppnar upp möjligheter att tidseffektivisera fastighetsmäklarens arbetsprocess vilken i 

sin tur skulle underlätta arbetet för fastighetsmäklare. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av de förändringar som skett inom fastighetsmäklaryrket samt de ökade 

administrativa kraven avser studien att undersöka fastighetsmäklarens nedlagda tid i 

arbetsprocessen. Genom att kartlägga processen är studiens förhoppning att urskilja, förbättra 

och om möjligt, eliminera de moment som inte skapar värde för kunden. Syftet med studien 

är därmed att undersöka möjligheten att underlätta för fastighetsmäklaren genom att 

tidseffektivisera arbetsprocessen. Vidare ämnar studien att bidra till en ökad förståelse för 

Lean inom tjänstesektorn samt hur Lean kan implementeras i tjänsteyrken. Utifrån detta syfte 

har följande frågeställning utformats: 

Är det möjligt att frigöra tid för fastighetsmäklaren genom att applicera Lean på 

fastighetsmäklarens arbetsprocess, och i så fall hur? 
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2. Teori 
I följande avsnitt redogörs för bakgrund av Lean. Därefter presenteras och motiveras 

studiens teoretiska ramverk. Avslutningsvis presenteras och förklaras studiens analysmodell 

som utgörs av tio variabler. 
 

2.1 Bakgrund om Lean 

Lean är en välkänd effektivitetsteori för processer och härstammar från Japan och 

bilindustrins Toyota Motors Corporation (Modig & Åhlström, 2015). På grund av den 

resursbrist som rådde under andra världskriget i Japan tvingades Toyota börja producera 

exakt rätt mängd av det som efterfrågades eftersom eventuell överproduktion kunde skapa 

stora ekonomiska påfrestningar. Genom att hushålla med resurserna skapades en ny 

produktionsteknik som fokuserade på kundens behov och flödeseffektivitet. Den kom att 

benämnas Lean (Modig & Åhlström 2015). Flödeseffektivitet innebär att resurser endast 

används när de finns ett behov att tillgodose, det vill säga, det som produceras är lika med det 

som efterfrågas. Modig och Åhlström (2015) beskriver flödeseffektivitet som det nya och 

moderna sättet att se på effektivitet, men enda sedan 1970-talet har idéer från 

tillverkningssektorn inspirerat tjänstesektorn. 

 

Theodore Levitt (1976) var den första att presentera hur tillverkningsstrategier kan vara 

användbara i tjänstesektorn. Han utvecklade strategin “the production-line approach to 

service” med inspiration från Tom Fords massproduktion av bilar och menade att 

implementeringen av detta kunde ge organisationer inom tjänstesektorn stora fördelar. Trots 

att kritik har riktats mot Levitt och hans synsätt har intresset för implementering av principer 

från tillverkningssektorn till tjänstesektorn fortsatt varit stor (Bowen & Youngdahl, 1998). 

Speciellt har intresset för Lean vuxit (Malmbrandt & Åhlström, 2013). Tidigare forskare 

såsom Bowen och Youngdahl (1998) förespråkar Leans principer inom tjänstesektorn. De 

motiverar att produktionssektorn till stor del har legat till grund för tjänstesektorns 

utformande i form av att bland annat hitta sätt att sänka kostnader och höja kvaliteten. Då 

tjänsteprocesser kan ta uttryck på många olika sätt, kan det vara nödvändigt att göra små 

justeringar av Lean för att skräddarsy appliceringen utifrån den unika processen (Atkinson, 

2004). Ett framgångsrikt exempel på när Lean implementerades i tjänstesektorn är Taco Bell 

(Bowen & Youngdahl, 1998). Med hjälp av Lean blev Taco Bells arbetssätt mer 

kundfokuserat och mer kostnadseffektivt. Ett annat exempel är Leans genomslagskraft inom 
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sjukvården. I en studie gjord av Radnor, Holweg och Waring (2012) presenterades att 

införandet av Lean på fyra sjukhus i England påvisade förbättringar såsom kortare väntetider 

för patienter, snabbare behandlingstid, färre felbedömningar och lägre kostnader. 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

Trots framgångsrika praktiska exempel av Lean finns vissa svårigheter kring att definiera och 

implementera Lean på grund av att det finns många olika tolkningar av Lean. För att minska 

risken att trivialiteter uppstår kring vad Lean är, och vad det inte är, har Malmbrandt och 

Åhlström (2013) gjort ett försök att skapa ett verktyg som förtydligar och förstärker 

definitionen av Lean. Verktygets grund bygger på en litteraturstudie baserat på de tio mest 

citerade artiklarna inom Lean (Apte & Goh, 2004; Ballé & Réigner, 2007; Bowen & 

Youngdahl, 1998; Kim et al., 2006; Kollberge et al., 2007; Proudlo et al., 2008; Spear, 2005; 

Swank, 2003; Womack & Jones, 2005; Åhlström, 2004; refererad i Malmbrandt & Åhlström 

2013). Genom att sammanställa de främst citerade artiklarna har, trots komplexiteten, ett 

antal gemensamma variabler identifierats för att mäta Leans anpassningsbarhet i 

tjänstesektorn (se figur 1). Genom att utgå från dessa variabler skapas förutsättningar för 

effektiva processer. 

 

För att vidare främja implementerande av Lean inom servicesektorn är verktyget utformat för 

att dels tydliggöra definitionen men också som ett hjälpmedel för organisationer som vill 

implementera Lean (Malmbrandt & Åhlström, 2013). Utgångspunkten för denna studies 

teoretiska ramverk har därför baserats på dessa variabler i förhoppning att öka förståelsen för 

Lean samt pröva teorins giltighet i en ny kontext. Figur 1 visar de gemensamma variablerna 

som separat kommer förklaras i kommande avsnitt. 

 

 
 

Figur 1. Variabler för mätning av Lean. Källa: Malmbrandt och Åhlström (2013) 
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2.2.1 Kundnytta 
Flödeseffektivitet fokuserar på den enhet som förädlas i processen. Inom tjänster är enheten 

oftast en kund (Modig & Åhlström, 2015). När flödesenheten flyter genom processen, 

tillgodoses kundens behov genom olika aktiviteter. Inom flödeseffektivitet definieras alltid 

värde utifrån flödesenhetens perspektiv. Utgångspunkten inom Lean är därför alltid kunden. 

Dock kan det vara svårt att definiera vem kunden är, speciellt inom tjänstesektorn. Därför är 

det väsentligt att fokusera på det behov som organisationen eller processen tillgodoser för att 

möjliggöra en tolkning av vem kunden är (Modig & Åhlström, 2015). Genom att hela tiden 

utgå från kundens perspektiv riktas fokus mot de aktivitet som är värdeskapande och som 

därmed bidrar till ökad kundnytta (Womack & Jones, 2013). 

 

För att veta vad som är värdeskapande och icke-värdeskapande för kunden är det viktigt att 

definiera kundens behov (Modig och Åhlström, 2015). Ofta har kunden både ett direkt och 

ett indirekt behov. Det direkta behovet är ofta den anledning till att kunden söker sig till 

organisationen, medan det indirekta behovet handlar mer om själva upplevelsen. Det är alltid 

behoven, både direkta och indirekta som avgör vad som är värdeskapande och vad som inte 

är det (Modig och Åhlström, 2015). Det blir därmed avgörande att först definiera vem som är 

kunden i fastighetsmäklarens arbetsprocess. Är det säljaren, köparen eller någon annan? 

Därefter måste kundens direkta och indirekta behov identifieras så att processens alla steg 

kan tillgodose dessa. Om det direkta behovet är att köpa/sälja en lägenhet, vad är då de 

indirekta behoven? Är det att genomföra en snabb affär eller är det att få juridisk vägledning? 

 

2.2.2 Värdekedja och eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter 
När kundens behov har identifierats är nästa steg att kartlägga processens värdekedja. 

Womack och Jones (2013) beskriver värdekedjan som de aktiviteter som krävs för att 

leverera en produkt eller tjänst. Genom att identifiera de värdeskapande aktiviteterna kan de 

aktiviteter som inte skapar värde elimineras (Womack & Jones, 2013; Modig & Åhlström, 

2015). Fastighetsmäklarens arbetsprocess består av flera olika moment och aktiviteter, bland 

annat kundmöte, annonsering, visning, budgivning, kontraktsskrivning och tillträde. 

Huruvida dessa är värdeskapande eller inte kommer diskuteras i analysen. 

 

2.2.3 Flöde 
När de icke-värdeskapande aktiviteterna eliminerats, är nästa steg att skapa effektiva flöden 

av de kvarvarande värdeskapande aktiviteterna. Dock finns det några universella lagar som 
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måste tas hänsyn till, som oberoende av flödesenhet och process, hindrar organisationer från 

att skapa effektiva flöden (Modig & Åhlström, 2015) . Lagarna förklarar varför det är svårt 

att uppnå hög flödeseffektivitet och kan hjälpa organisationer att förstå vilka aktiviteter som 

kan förbättra flödeseffektiviteten i processer (Modig & Åhlström, 2015). 

 

Little’s lag 
Little’s lag påverkar genomloppstiden, det vill säga, tiden det tar för varje flödesenhet att 

förädlas genom processen (Modig & Åhlström, 2015). Genomloppstiden påverkas i sin tur av 

två faktorer: antal flödesenheter i arbete och cykeltid. Cykeltiden definierar den takt 

flödesenheter kommer ut ur processen (Modig & Åhlström, 2015). En lång cykeltid innebär 

en längre genomloppstid som ett resultat av att det inte går att arbeta snabbare eller att 

kapaciteten är maximerad. Genomloppstiden ökar också om antalet flödesenheter i arbete 

ökar (Modig & Åhlström, 2015). Little’s lags påverkan på fastighetsmäklarens arbetsprocess 

skulle kunna påverka genomloppstiden om fastighetsmäklaren tvingas arbeta med många 

flödesenheter parallellt eller om varje enskilt fall är väldigt tidskrävande. 

 
Lagen om flaskhalsar 
Flödeseffektiviteten påverkas också när enskilda aktiviteter begränsar genomflödet i 

processen (Modig & Åhlström, 2015). Flaskhalsar uppstår från de aktiviteter i processen som 

har längst genomloppstid och kännetecknas av köer och väntetider både före och efter 

aktivering av flödesenheten. När en flaskhals uppstår bildas en kö vilket stryper flödet och 

påverkar nästkommande moment i processen negativt. Flödesenheten får vänta och det 

uppstår en icke-värdeskapande aktivitet som förlänger genomloppstiden (Modig & Åhlström, 

2015). Möjliga flaskhalsar som skulle kunna uppstå för en fastighetsmäklare är 

informationsinsamling från externa parter eller om en visning lockar för stort eller för litet 

intresse. 

 

Lagen om variationens inverkan på processer 
Det sista hindret för att skapa effektiva flöden är variationens påverkan på 

flödeseffektiviteten. Variation påverkar betjäningstider och ankomsttiden i processen.  Lagen 

säger att “ju större variationen är i processen, desto längre är genomloppstiden” (Modig & 

Åhlström, 2015: 43). Tar betjäningstider längre tid än beräknat kommer det påverka 

ankomsttiden i processen nästa steg. Det är extrasvårt att minimera variationen när människor 

är del av processen. Det är därför mer problematiskt att standardisera processer som 
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involverar människor då det alltid kommer att uppstå variation till följd av att människor är 

unika och har olika behov (Modig & Åhlström, 2015). För fastighetsmäklare kan det 

exempelvis vara när möten ställs in eller när en kund ändrar ett beslut den tagit. 

 

2.2.4 Pull och balanserad arbetsbörda 
Enligt Malmbrandt & Åhlström (2013) är en förutsättning för att skapa ett jämnt och effektivt 

flöde att sträva efter ett pullsystem. Ett pullsystem fokuserar på att utnyttja resurser utifrån 

kunden och kundens behov vilket balanserar arbetsbördan och reducerar stress hos 

medarbetarna. Detta på grund av att ett pullsystem minimerar risken för uppkomst av köer 

och därmed merarbete. För att uppnå detta är det viktigt att förstå hur kunders behov varierar 

i volym. Fokus i ett pullsystem är därför att utföra rätt aktivitet i rätt tid vilket resulterar i 

mer kundnytta och en högre flödeseffektivitet när merarbete elimineras (Malmbrandt & 

Åhlström, 2013). I fastighetsmäklarens arbetsprocess skulle det kunna ta uttryck genom att 

sätta in extra resurser under de perioder när efterfrågan ökar samt att eliminera arbete som 

anses onödigt utifrån kundens behov. 

 

2.2.5 Multifunktionella team 
Syftet med multifunktionella team är att främja kunskapsutbyte och samarbete genom att 

människor med olika ansvarsområden arbetar tillsammans (Malmbrandt & Åhlström, 2013). 

Fokuset flyttas från individen till gruppen med förhoppning att öka kunskapen och förståelsen 

för samtliga moment i arbetsprocessen (Malmbrandt & Åhlström, 2013). Denna variabel är 

inte helt lätt att applicera på fastighetsmäklarnas arbetsprocess då fastighetsmäklare till stor 

del arbetar enskilt och ansvarar själv för allt arbete som sker i processen (Mäklarsamfundet, 

2016). Detta gör att denna variabels syfte blir något obetydligt i denna kontext. 

Fastighetsmäklaren bär ett personligt ansvar för förmedlingsuppdraget och är därmed inte 

beroende av någon annan i processen (Mäklarsamfundet, 2016). Trots att fastighetsmäklare 

kan ta hjälp av andra för att underlätta processen, exempelvis en mäklarassistent, anses detta 

inte definieras som ett multifunktionellt team då syftet är avlastning för fastighetsmäklaren 

snarare än kunskapsutbyte. 

 

2.2.6 Kvalitetssäkring och standardisering 
Nu består värdekedjan enbart av värdeskapande aktiviteter vilket är en förutsättning för 

effektiva flöden. Därmed ska värdekedjan och flödet kvalitetssäkras i den mån det går. Det 

görs genom att standardisera arbetet för att minska risken för att variation och ineffektivitet 
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uppstår (Malmbrandt & Åhlström, 2013). Genom att formalisera alla värdeskapande 

aktiviteter kvalitetssäkras hela processen. Att kvalitetssäkra processen betyder att man gör 

rätt saker från början och syftar till att undvika eller upptäcka misstag innan de sker (Chase 

and Stewart, 1994). Att säkerställa kvaliteten från början minskar även behovet av 

inspektioner och kvalitetskontroller. Det kan ge uttryck i fastighetsmäklarens arbetsprocess 

genom att standardisera processens utformade efter kundens behov. 

 

2.2.7 Kontinuerliga förbättringar och visualisering 
När processens alla moment kontinuerligt förbättras samt har kvalitetssäkrats, närmar sig 

processen perfektion. Perfektion uppnås när slöseri eliminerats och när samtliga moment i 

processen skapar kundvärde (Wood, 2008). När kunskap om flödet ökar, uppstår möjligheter 

till förbättring. Enligt Modig och Åhlström (2015) är en central målsättning med Lean att 

skapa en organisation där flödet ständigt förbättras, genom kontinuerlig utvärdering och 

involvering av medarbetarna. För att kunna förbättra processen är visualisering ett verktyg för 

att förverkliga målen inom verksamheten och öka involvering bland medarbetarna. 

Visualisering syftar till att öka medarbetarnas förståelse för processen genom exempelvis 

visualiseringstavlor och informationssystem som rapporterar hur arbetet fortlöper i 

processens olika delmoment. 
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2.3 Analysmodell 

I Figur 2 presenteras studiens analysmodell utifrån det ovannämnda teoretiska ramverket. 

Variabeln “Multifunktionella Team” kommer inte appliceras på fastighetsmäklarens 

arbetsprocess då fastighetsmäklaren inte anses arbeta i multifunktionella team. Som tidigare 

nämnt kan eventuella justeringar vara nödvändiga för teorins applicerbarhet utifrån den unika 

processen (Atkinson, 2004). Resterande variabler kommer däremot att appliceras på 

fastighetsmäklarens arbetsprocess för att undersöka möjligheterna till att tidseffektivisera 

arbetet. Grunden för analysmodellens utformande är Malmbrandt och Åhlströms (2013) tio 

identifierade variabler och är sammansatt för att passa fastighetsmäklarens arbetsprocess. 

Analysmodellen illustreras i Figur 2 nedan. Fastighetsmäklarens arbetsprocess kommer steg 

för steg analyseras utifrån de sex variablerna. Första steget är att utifrån kundens behov 

identifiera kundnyttan för att därefter urskilja värdekedjan och de moment som inte är 

värdeskapande för kunden. För att analysera flödet kommer hänsyn tas till de universella 

lagarna. Därefter följer pull och balanserad arbetsbörda, kvalitetssäkring och standardisering 

för att slutligen behandla avsnittet kontinuerliga förbättringar och visualisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Analysmodell. Källa: bearbetad version av Malmbrandt & Åhlström (2013) 
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3. Metod 
I följande avsnitt presenteras val av ämne och teoretiskt ramverk följt av studiens metod. 

Därefter presenteras en operationaliseringstabell som visar kopplingen mellan teori och 

insamlad data. Avslutningsvis redogör författarna för urval, genomförande, bearbetning av 

data, studiens tillförlitlighet samt kritik mot metoden. 
 
3.1 Val av ämne och teoretiskt ramverk 

Mot bakgrund av de branschförändringar som skett inom fastighetsmäklaryrket med ökade 

kundkrav och en ökad arbetsbörda väcktes ett intresse att undersöka möjligheten att förbättra 

fastighetsmäklarens arbetssituation. Studiens frågeställning utformades efter insamling av 

sekundärdata från bland annat branschorganisationen för fastighetsmäklare, 

Mäklarsamfundet, som arbetar för att utveckla och förbättra fastighetsmäklarbranschen 

(Mäklarsamfundet, 2016). Insamlandet av sekundärdata möjliggjorde för en objektiv tolkning 

av fastighetsmäklarens arbetssituation idag. För att få en djupare förståelse för branschen och 

fastighetsmäklaryrket genomfördes en pilotintervju med Mats Lövgren, ansvarig lärare på 

fastighetsmäklarutbildningen i Gävle. I linje med vad sekundärdatan påvisade, kunde 

Lövgren även styrka att det har skett stora förändringar under de senaste 20 åren och att 

branschen idag står inför många utmaningar för att skapa arbetssätt som är långsiktiga och 

hållbara. Valet av att applicera en effektivitetsteori för att besvara frågeställningen gjordes då 

det framgått både av sekundärdatan och Lövgren (2016) att en minskad nedlagd tidsåtgång i 

fastighetsmäklarens arbetsprocess skulle förbättra fastighetsmäklarens arbetssituation. 

Tidigare studier har påvisat ett positiv samband mellan Lean och reducering av tid vilket 

därmed ansågs vara relevant för denna studies kontext (Malmbrandt & Åhlström, 2013). 

Valet av att applicera Lean som effektivitetsteori gjordes också på grund av att den 

framgångsrik implementerats inom tjänstesektorn (Delgado et al., 2010; Bowen & 

Youngdahl, 1998). Vidare är en applicering av Lean på fastighetsmäklarens arbetsprocess 

intressant att undersöka då det inte gjorts tidigare, vilket därmed skapar förutsättningar för en 

ökad förståelse för teorins innebörd och hur den kan implementeras i tjänsteyrken. 

 

3.2 Val av metod 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metodansats då studien behandlar sociala 

fenomen som behöver undersökas med hjälp av individers uppfattningar, åsikter och 

upplevelser (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Studien syftar till att underlätta för 
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fastighetsmäklaren och kräver en metod som tydliggör hur individer förstår, upplever och 

tolkar sociala sammanhang, vilket en kvalitativ studie tillåter (Hammersley, 2013). Därför 

ansågs individuella semi-strukturerade intervjuer vara relevant för att besvara studiens 

frågeställning. Det valdes på grund av dess flexibilitet och upphov till fylliga och detaljerade 

svar vilket vidare fördjupar förståelsen för situationen (Bryman, 2011; Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014; Esaiasson et al., 2012). Då studien ämnar belysa fastighetsmäklarens 

individuella uppfattning om arbetet, ansågs fokusgrupper vara för riskfyllt då deltagarna kan 

påverkas av varandra och förvrida svaren (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vidare har denna studie använt en abduktiv metodansats som är en 

kombination av deduktiv och induktiv ansats då studiens tillvägagångssätt växlat mellan 

inhämtad empiri och teori (Kvale & Brinkmann, 2014; Fejes & Thornberg, 2015). 

Inledningsvis studerades Lean för att öka förståelsen för teorin parallellt med att information 

inhämtas från sekundärkällor för att fördjupa kunskapen om fastighetsmäklaryrket. Allt 

eftersom förståelsen blev djupare samt kunskapen större anpassade författarna teorin efter 

empirin. En abduktiv ansats leder fram till provisoriska slutsatser som är öppna för revidering 

samt addering av ny data och hypoteser som kan leda till vidare forskning (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

 

3.4 Val av respondenter 

För att besvara studiens syfte och frågeställning har urvalet av respondenter avgränsats till 

verksamma fastighetsmäklare i Uppsala på grund av studiens begränsade tid och resurser. 

Urvalet av respondenterna kan beskrivas som ett strategiskt urval och skedde i två steg 

(Trost, 2010). Först undersökte författarna olika mäklarbyråer i centrala Uppsala. Sedan 

kontaktade författarna tio stycken mäklarbyråer via ett mejl om förfrågan till att medverka i 

studien. Totalt skickades 80 mejl ut varav 20 stycken fastighetsmäklare svarade. Utifrån 

samarbetsvilja att delta i studien genomfördes därefter åtta intervjuer. Av de åtta respondenter 

som intervjuades representerades totalt fyra olika fastighetsmäklarbyråer i Uppsala, där 

byråernas storlek varierade. Respondenternas verksamma erfarenhet varierade från knappt ett 

år till tjugo år. För information om respondenternas kön och ålder, se Bilaga 2. 

 

3.3 Operationalisering 

Utifrån analysmodellen utformades ett frågeschema (se Bilaga 1) för att operationalisera och 

koppla samman studiens intervjuresultat och teori. Frågorna är utformade utifrån de sex 
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variablerna som utgör studiens analysmodell (Bryman, 2011). Nedan i Tabell 1 presenteras 

en operationaliseringstabell som konstruerats av författarna i syfte att ytterligare redogöra för 

hur frågorna utformats baserat på teorin. 

 

Begrepp Teoretisk Definition Operationalisering Exempel på frågor 

Kundnytta Definitionen av en värdeskapande 
aktivitet är när flödesenheten bättre 
tillfredsställer kundens behov. 
Flödesenheten, det vill säga, den 
enhet som flyter genom processen, 
ämnar därför tillfredsställa ett behov 
hos kunden (Modig och Åhlström, 
2015). 

Identifiera varför kunden 
anlitar en fastighetsmäklare 
och hur kunden vill uppleva 
processen. 

Varför tror du en kund� 
anlitar en 
fastighetsmäklare?  
Vad tror du kunden har 
för förväntningar? 
Vad anser du är syftet 
med ditt jobb? 

Värdekedja och 
eliminering av 
icke-
värdeskapande 
aktiviteter 

Värdekedjan är de aktiviteter som 
krävs för att leverera en produkt 
eller tjänst (Womack & Jones, 
2013). Genom att identifiera de 
aktiviteter som skapar värde för 
kunden, kan de aktiviteter som icke 
är värdeskapande elimineras (Modig 
& Åhlström, 2015). 

Identifiera vilka aktiviteter 
som är värdeskapande och 
icke-värdeskapande 
Identifiera vilka moment i 
arbetsprocessen som kan 
elimineras.  

 

Tror du att någon del i 
processen inte skapar 
värde för kunden men 
som du ändå måste göra? 
Finns det någon del i 
arbetsprocessen som helst 
skulle kunna tas bort och 
som anses onödig? 

Flöde Flödeseffektivitet definieras som 
summan av värdeskapande 
aktiviteter i relation till 
genomloppstiden, det vill säga, den 
tid det tar för flödesenheten att 
passera genom processens samtliga 
delmoment (Modig och Åhlström, 
2015). Universella lagar som kan 
påverka flödet: Littles lag, 
flaskhalsar, variation.  

Identifiera 
ineffektivitetskällor i 
processen där det uppstår 
väntetider, ledtider och 
merarbete.  

Hur mycket tid lägger du 
på de olika delmomenten? 
När uppstår väntetider och 
ledtider?  
Händer det att du måste 
göra om ditt arbete?  

Balanserad 
arbetsbörda och 
pull 

En förutsättning för att skapa ett 
jämnt och effektivt flöde att sträva 
efter ett pullsystem.  Fokus i ett 
pullsystem är därför att utföra rätt 
aktivitet i rätt tid vilket resulterar i 
mer kundnytta och en högre 
flödeseffektivitet när merarbete 
elimineras och arbetsbördan 
balanseras (Malmbrandt & 
Åhlström, 2013).  

Undersöka kontinuiteten i 
fastighetsmäklarens 
arbetsprocess samt 
identifiera vid vilka 
tillfällen som arbetsbördan 
är störst och lägst samt vad 
som genomförs när i 
processen.   

Upplever du variation i 
efterfråga av dina 
tjänster? 

Upplever du en 
balanserad arbetsbörda i 
ditt arbete? 

Känner du att moment i 
din arbetsprocess känns 
överflödiga utifrån 
kundens behov? 
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Tabell 1. Operationaliseringstabell 
 

3.5 Genomförande av intervjuer 

Före varje intervjutillfälle mejlades frågeschemat (se Bilaga 1) till respondenterna i 

förberedande syfte. Tanken med detta var att skapa tillit och öppenhet snarare än att 

respondenten skulle tänka ut fullständiga svar. Det gjordes för att tillit och öppenhet är två 

viktiga faktorer för en lyckad intervju (Gillham, 2008). Respondenterna uppmuntrades till att 

exemplifiera sina svar i den utsträckning det var möjligt så att författarna kunde bilda sig en 

praktisk och verklighetsbaserad förståelse för processen. För att bevara spontaniteten och få 

ett djupare innehåll var intervjuerna utformade på ett sådant sätt att det fanns utrymme för 

följdfrågor och diskussion (Bryman, 2011). Förhållandet mellan författarna och 

respondenterna baserades på de normer som rekommenderas av etikkommittén för forskning 

inom humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa att de 

intervjuade kände sig bekväma under intervjutillfället genomfördes intervjuerna på 

respondenternas respektive kontor. Respondenterna benämndes anonyma för att skapa ett 

ömsesidigt förtroende där fastighetsmäklarens kunde delade sina personliga åsikter och 

erfarenheter (Dalen, 2015; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; Gillham, 2008). Angående 

tillförlitligheten i studien har författarna varit medvetna om de risker som medföljer semi-

strukturerade intervjuer. Bias är en risk som kan uppstå om intervjuaren agerar olika vid 

intervjutillfällena eller pratar i olika tonlägen för att leda fram svar hos respondenterna 

(Gillham, 2008). För att undvika detta har författarna konsekvent arbetat för att agera neutralt 

och ställa öppna frågor. 

 

Kvalitetssäkring 
och 
standardisering 

En standardiserad arbetsprocess 
minskar risken för variation och 
eventuella delmoment i processen 
som kan bidra till ineffektivitet. Att 
kvalitetssäkra processen betyder att 
man gör rätt saker från början 
(Modig och Åhlström, 2015).  

Identifiera vilka delmoment 
i mäklarens arbetsprocess 
som kan standardiseras för 
att säkra kvaliteten. 

Har du en konkret mall du 
följer i din arbets-process? 
Ser den likadan ut för alla 
fall? 
Tror du omstarterna skulle 
minska om ditt arbete 
följde en tydligare mall? 

Visualisering 
och 
Kontinuerliga 
förbättringar 

Visualisering är ett verktyg för att 
förverkliga målen inom 
verksamheten genom att öka graden 
�involvering bland medarbetarna. 
Detta görs via kontinuerliga 
förbättringar (Modig och Åhlström, 
2015). 

Hur återkoppling, feedback 
samt utvärdering av 
mäklarens arbetsprocess går 
till samt hur ofta. 

Har ni tydliga mål? Vilka 
är era mål? Har ni 
kontinuerliga 
uppföljningar av ert 
arbete?  
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Innan intervjuerna påbörjades introducerade författarna studiens bakgrund samt syfte. 

Därefter inväntades ytterligare ett godkännande från respondenten om medverkan i studien 

och inspelning av intervjun. Detta genomfördes så informations- och samtyckeskravet 

uppfylldes enligt etikkommitténs rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002). Under 

intervjuerna deltog båda författarna då den ena förde konversationen med respondenten och 

den andra förde anteckningar. Tiden för intervjuerna varierade, men var mellan 35 och 45 

minuter långa. 

 

3.6 Bearbetning av material och metodavgränsning 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades inspelningarna. Detta möjliggjorde att 

författarna kunde repetera informationen från respondenterna (Bryman, 2011). Vidare 

användes transkribering som ett verktyg för att säkerställa att materialet presenterats på ett 

korrekt sätt (Bryman, 2011). För att uppnå konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har 

all insamlad information utöver den som är skriven i uppsatsen raderats från samtliga enheter 

(Vetenskapsrådet, 2002). Efter intervjuerna fick författarna även kontaktuppgifter till 

samtliga respondenter i fall kompletterande frågor eller information skulle behövas. Det var 

dock inget som utnyttjades då intervjusvaren ansågs tillräckliga för att besvara studiens 

frågeställning. 

 

Frågeschemat var även utformat för att identifiera fastighetsmäklarens olika moment i 

arbetsprocessen. Väsentligt inom Lean är att flödesenheten ska flöda genom processen från 

början till slut (Modig & Åhlström, 2015). Det var därför viktigt att inhämta information 

kring varje steg så författarna kunde bilda sig en tydlig bild av processens alla moment. För 

att tydliggöra fastighetsmäklarens arbetsprocess presenteras den steg för steg i 

resultatavsnittet. Vidare var detta nödvändigt för att senare kunna analysera varje steg utifrån 

analysmodellen och därigenom identifiera de moment som påverkar tidsåtgången. Författarna 

kunde identifiera sex steg i fastighetsmäklarens arbetsprocess. Vid beskrivning av 

fastighetsmäklarens arbetsprocess bortser författarna från VIP-försäljningar och när bostäder 

blir sålda innan visning. Denna undersökning fokuserar även på försäljning av bostadsrätter 

och inte av fastigheter. Detta på grund av att omsättningen av bostadsrätter är större än 

fastigheter i Uppsala. 
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3.7 Tillförlitlighet 

För att uppnå hög tillförlitlighet har studien baserats på Brymans (2011) fyra delkriterer; 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet, samt möjlighet att styrka och konfirmera resultatet. 

Författarna har valt att frångå begreppen reliabilitet och validitet då de ifrågasatts inom 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Genom personliga intervjuer har studiens trovärdighet 

stärkts då intervjuer skapar förutsättning för en djup förståelse för respondenternas 

uppfattning av arbetsprocessen (Bryman, 2011). För att stärka pålitligheten har författarna 

mejlat över transkriberingarna till respondenterna för godkännande. Detta för att säkerställa 

att den insamlande informationen tolkats korrekt. Angående överförbarheten är författarna 

medvetna om begränsningen i denna undersökning och att resultatet inte är överförbart till 

alla verksamma fastighetsmäklare i Sverige. Detta på grund av att när kvalitativa 

undersökningar genomförs eftersträvas ett djup snarare än en bredd vilket gör den icke-

generaliserbar (Bryman, 2011). Möjligheten att styrka och konfirmera resultatet stärks genom 

att författarna innan intervjuerna var pålästa om teorin samt såg till att varje variabel täcktes 

av frågeschemat. Vidare agerade författarna utan personliga värderingar för att säkerställa att 

svaren inte blev vinklade (Bryman, 2011). 

 

Författarna har i så stor utsträckning som möjligt samlat in primärdata men för att stärka 

undersökningens tillförlitlighet har även sekundärdata samlats in för att uppnå triangulering, 

vilket enligt Bryman (2011) ytterligare ökar tillförlitligheten i studien. Triangulering är en 

kombination av insamlad kvalitativ information och kvantitativ sekundärdata (Bryman, 

2011). Fördelen med att använda sekundärdata är att primärdatan kan jämföras och därmed 

stärka sin trovärdighet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Den sekundärdata som används 

har samlats in från Mäklarsamfundets hemsida samt relevanta artiklar och tidskrifter som 

beskriver fastighetsmäklarens arbetssituation idag. 

 

3.8 Kritiskt tänkande 

En möjlig begränsning i studien kan ha varit att respondenterna undvikit att kritisera sin 

arbetssituation då de inte vill prata negativt om sin arbetsgivare. Trots att information om 

anonymitet i studien presenteras innan intervjun kan detta ha påverkat svaren. Vidare kan 

urvalet av studiens respondenter förvridit resultatet på grund av att de medverkande endast är 

sådana som frivilligt ställt upp. För att öka trovärdigheten hade det varit bra att även basera 

urvalet på fastighetsmäklare som inte frivilligt ville ställa upp i undersökningen. En annan 
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svaghet skulle kunna vara att urvalet är begränsat till Uppsala, Sverige. Det är möjligt att 

konkurrens, kundkrav och arbetsbörda skiljer sig åt beroende på vart fastighetsmäklaren är 

verksam. Avslutningsvis kan en sista kritik riktas mot metodvalet då intervjufrågorna kan 

haft en avvikande struktur på grund av olika följdfrågor. Om utförandet hade sett exakt 

likadant ut vid alla intervjutillfällen hade detta kunnat undvikas (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016).  
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4. Resultat 
I kommande avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med fastighetsmäklarna. 

Resultatavsnittet inleds med en bakgrund om hur det är att vara fastighetsmäklare idag. 

Därefter beskrivs fastighetsmäklarens arbetsprocess steg för steg. 
 

4.1 Att vara fastighetsmäklare idag 

Som fastighetsmäklare är man främst ansvarig för att förmedla fastigheter och bostäder 

(Mäklarsamfundet, 2016). I fastighetsmäklaryrket ingår allt från att kontrollera formkrav 

såsom ägarförhållanden till kontraktformalitet och annonsering. Det är med andra ord ett yrke 

som involverar många varierade delar och kräver kunskap inom många olika områden. En 

fastighetsmäklare ska även agera opartiskt i sin relation både till säljare och köpare och bistå 

med den rådgivning som båda parter kan tänkas behöva. Det är även fastighetsmäklaren som 

personligen agerar och ansvarar för sitt förmedlingsarbete och inte företaget där mäklaren är 

verksam (Mäklarsamfundet, 2016). Det innebär att det är fastighetsmäklaren som individ och 

hennes agerande som är under tillsyn av fastighetsmäklarinspektionen. Enligt FML ska även 

fastighetsmäklaren föra anteckningar under förmedlingsuppdraget, den så kallade 

mäklarjournalen (SFF2011:666). Journalen omfattar uppgifter om när uppdraget ingicks, när 

och på vilket sätt åtgärder vidtagits samt när uppdraget slutförts. Vidare ska även 

fastighetsmäklaren göra anteckningar gällande de förpliktelser som följer av FML 

(Mäklarsamfundet, 2016). 

 

Av respondenternas svar kunde fyra faktorer identifieras som motiverar varför 

fastighetsmäklare anlitas utöver att få sin bostad såld. Dessa fyra är trygghet, pris, juridisk 

hjälp samt snabb och smidig affär. Enligt fastighetsmäklare 1 beskriver kunder 

fastighetsmäklarens arbete som en trygg process som både tillgodoser köparens och säljarens 

intressen. Kunden ska känna sig trygg från första mötet till dess att bostaden är såld och det är 

upp till fastighetsmäklaren att vara tillmötesgående samt bistå med hög service 

(fastighetsmäklare 4). Priset är också en väsentlig faktor som av kund förväntas vara minst 

det statistiska värdet av liknande försäljningar i närområdet (fastighetsmäklare 2). I och med 

att det har varit en stigande trend på bostadsmarknaden med ökade priser, är förväntningen 

om ett högt pris stort (fastighetsmäklare 5). Kunder idag har stor kunskap både om 

marknaden och bostäder vilket bidrar till att kraven höjs för vad fastighetsmäklaren behöver 

kunna för att leverera en bra försäljning (fastighetsmäklare 6). Att sälja en bostad idag är 
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även en lång, ganska komplicerad process som kräver expertis och kunskap inom många 

olika områden (fastighetsmäklare 2). Det förväntas också att fastighetsmäklaren ska vara 

tillgänglig i stort sett varje dag oavsett tidpunkt (fastighetsmäklare 7). “Kunderna förväntar 

sig att jag kan nås 24/7, och ofta är det på kvällarna som jag får jobba över för att tillgodose 

köparen och säljarens behov, det är otroligt stressande” säger fastighetsmäklare 3. Vidare 

belyser fastighetsmäklare 7 att “det mest stressande med det här jobbet är att telefonen ringer 

hela tiden, man hinner inte varva ner och koppla av. Lördagar ska vara vår lediga dag men 

folk ringer ändå”. Fastighetsmäklare 1 resonerar på samma sätt. “Den mest stressande delen 

är stressen man får från säljaren själv. Säljare har en bild i huvudet hur det ska gå till medan 

vi har en annan bild av det. Jag känner konstant stress under hela processen.” 

 

Av respondenterna skiljer det sig åt hur de arbetar med mäklarassistenter. Två av de 

medverkande mäklarbyråerna använder sig till stor del av mäklarassistenter medan de andra 

två inte gör det. Fastighetsmäklare 2 ser positivt på samarbetet. “Det reducerar stress och jag 

får möjlighet att enbart arbeta med det jag brinner för och det har haft en positiv inverkan på 

byråns lönsamhet.” Vidare menar fastighetsmäklare 1 att mäklarassistenter underlättar 

arbetet då efterfrågan är stor på bostadsmarknaden. I Uppsala brukar säljtrycket ofta vara 

extra högt vid terminsstarterna i augusti och januari. För att följa upp budget- och 

försäljningsresultat arbetar de flesta fastighetsmäklarbyråerna med interna veckomöten. Dock 

anser majoriteten av fastighetsmäklarna att dessa interna möten är onödiga. 

Fastighetsmäklare 5 styrker detta, “jag vet redan hur mycket jag måste sälja och därför blir 

det mest att jag bara sitter av tiden. Det är synd för det är ungefär en timme i veckan som 

försvinner”. 
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4.2 Fastighetsmäklarens arbetsprocess 

Nedan beskrivs fastighetsmäklarens arbetsprocess utifrån de steg som illustreras i Figur 3. 

Redogörelsen för processens steg är baserad på respondenternas beskrivning av 

arbetsprocessen. Sex steg identifierades och beskriver processen från första mötet med kund 

till att förmedlingen av bostaden är avslutad. 

 

Figur 3. Fastighetsmäklarens arbetsprocess 

 

4.2.1 Första mötet med kund 
Första steget i fastighetsmäklarens arbetsprocess är att boka tid med kunden i kundens 

befintliga bostad. I Sverige är det lagkrav på att fastighetsmäklaren måste se bostaden innan 

hon får förmedla uppdraget (FML, SFF2011:666). Inför mötet ska det tas fram information 

om bostadsrättsföreningen såsom årsredovisningar och föreningens stadgar. Det ska även 

undersökas om föreningen planerar någon förändring som kan påverka kommande affär. 

Utöver det ska fastighetsmäklaren ta fram marknadsföringsmaterial som ska övertala kunden 

att anlita fastighetsmäklaren då kunden ofta träffar flera olika fastighetsmäklare. Materialet 

kan baseras på jämförelser mot konkurrenter och tidigare erfarenheter. Fastighetsmäklaren 

brukar också presentera den senaste säljstatistiken som visar slutpriset på försäljningar i 

närheten för att ge en indikation på vad kunden kan förvänta sig för pris. Den statistiken kan 

vara olika svår att ta fram beroende på vart bostadsobjektet ligger och hur svår bostaden är att 

värdera. När kunden fått all information presenterad och fastighetsmäklaren får uppdraget 

skrivs ett förmedlingsavtal och fastighetsmäklaren gör då den slutgiltiga värdering av 

bostaden. Det varierar hur mycket arbete fastighetsmäklarna lägger ner inför första mötet 

med kunden. 

 

Fastighetsmäklare 2 beskriver första mötet med kunden som en stor del av processen, “jag 

försöker kartlägga kundens förväntningar och samtidigt informera om hur processen går 

till.” Fastighetsmäklare 3 anser att en stor del av detta möte är diskussion kring styling och 
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eventuella förändringar som behöver göras innan en försäljning av bostaden. Majoriteten av 

fastighetsmäklarna la i genomsnitt ner 30 minuter på förberedelser inför mötet och mötet med 

kunden tog cirka 1–2 timmar (fastighetsmäklare 1; fastighetsmäklare 2; fastighetsmäklare; 

fastighetsmäklare 4; fastighetsmäklare 5). 

 
4.2.2 Annonsering 
Innan bostadsrätten läggs ut för försäljning ska den stylas, fotograferas samt annonseras. 

Vissa mäklarbyråer har egna fotografer och stylister medan andra samarbetar med externa 

firmor. Stylingen kan vara alltifrån konkreta tips på hur små justeringar kan ge stora resultat 

till att bostaden töms och fylls av stylistens egna möbler. Vid fotografering anlitas en fotograf 

som ska fota med syftet att lyfta fram bostadens unika egenskaper samt ge köparen ett 

hemtrevligt och inbjudande intryck. När bilderna är tagna ska fastighetsmäklaren skriva en 

annons samt göra ett prospekt som ges ut vid visningen. Detta kräver att fastighetsmäklaren 

tar fram en så kallad mäklarbild. En mäklarbild visar bland annat vem som äger lägenheten, 

lägenhetsnummer, antal rum, pantförskrivningar med mera. För annonsen skrivs en säljtext 

för att locka köparen. När annonsen är klar med bilder, säljtext och basfakta skickas den till 

kunden för godkännande. Annonsen läggs sedan upp på mäklarbyråns sociala kanaler ca 10–

14 dagar innan visning. 

 

Den generella uppfattningen från fastighetsmäklarna gällande annonsering var att säljtexterna 

i prospekten kändes överflödiga. De flesta kunder idag bildar sig en egen uppfattning om 

bostaden genom att endast titta på bilder samt läsa basfaktan (fastighetsmäklare 7). 

Prospekten ges vanligtvis ut på visningar och är en tidskrävande process. I och med att 

marknadsföringsmaterialet ska godkännas av kunden innan det läggs ut på internet är det en 

tidskrävande faktor i sig. Uppfattningen hos fastighetsmäklarna var att det var svårt att skriva 

en säljande text som passar alla. Ibland måste texten justeras fler gånger vilket är 

tidskrävande både för kunden och fastighetsmäklaren. Det kan bli ett moment som tar onödigt 

mycket tid jämfört med värdet som prospektet bidrar med (fastighetsmäklare 5). “Säljaren 

har ofta mycket åsikter och jag hade gärna hoppat över att skriva den romantiserade bilden 

av objektet för att istället bara presentera den relevanta faktan” säger fastighetsmäklare 3. 

Största andelen av intressenter idag har all information på datorn och efterfrågar inte ett 

utskrivet informationsblad (fastighetsmäklare 7). Annonseringen kan även bli en tidstjuv om 

kunden inte är med vid fotograferingen och skulle ha en negativ åsikt om bilderna som är 
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tagna. Det innebär då att ny tid måste bokas med fotografen för att fotografera nya bilder 

(fastighetsmäklare 3). 

 

En annan tidskrävande faktor i annonseringen är att få fram en korrekt mäklarbild. I och med 

att det vanligtvis sitter privatpersoner i styrelser för bostadsrättsföreningar kan långa 

väntetider uppstå från bostadsrättsföreningens sida. Många bostadsrättsföreningar har bara 

styrelsemöte en gång i månaden och vill inte göra extraarbete vid andra tillfällen. Detta kan 

vara frustrerande om kunden är stressad och behöver sälja snabbt. Majoriteten av 

respondenterna skulle vilja ändra inhämtningen av mäklarbilden eftersom det går snabbt att ta 

fram den, men långsamt att få den. “Det är en dyr handläggningsprocess och fördröjer 

processen som systemet är idag” säger fastighetsmäklare 1. 

 

4.2.3 Visning 
Inför visningen brukar fastighetsmäklaren vara på plats innan förbestämd tid för de sista 

förberedelserna. Fastighetsmäklarens främsta uppgift under visning är att informera om 

bostaden samt förklara hur budgivningsprocessen kommer gå till. Fastighetsmäklaren samlar 

även in namn och telefonnummer från samtliga besökare för kommande budgivning. I vissa 

fall kräver fastighetsmäklaren att alla spekulanter måste ha lånelöfte från en bank för att få 

delta i budgivningen om lägenheten inte ska betalas kontant. Det optimala enligt 

fastighetsmäklarna är att visa bostaden på en helgdag samt att ha en kompletterande visning 

på en vardagskväll. 

 

Fastighetsmäklarnas uppfattning om visningen var att det inte är speciellt tidskrävande. 

Samtliga fastighetsmäklare var överens om att det krävdes cirka 30–60 minuter i 

förberedande tid inför visning och att själva visningen tog cirka 30–60 minuter. Dock anses 

visningen som delmoment i processen vara väldigt viktig, både för säljaren och köparen 

(fastighetsmäklare 4; fastighetsmäklare 5; fastighetsmäklare 7). Genom att urskilja vilka 

spekulanter som är ”kalla” respektive ”heta” menar fastighetsmäklare 4 att det kan spara tid. 

Det styrks av fastighetsmäklare 6 som påstår att “jag kan ringa en spekulant 5–6 gånger utan 

att få svar för att sen få ett sms att den inte är intresserad”.  
 

4.2.4 Budgivning 
Budgivningens utformning kan skilja sig åt beroende på vilken byrå fastighetsmäklaren 

arbetar för. En del använder sig av ett sms-system som innebär att fastighetsmäklaren lägger 
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in alla spekulanters telefonnummer, och därmed sköter sig budgivningen till stor del av sig 

själv. När en spekulant vill lägga ett bud, skickar hon ett sms med det nya budet som sedan 

levereras till alla aktiva i budgivningen. Trots denna tjänst väljer de flesta fastighetsmäklarna 

att personligen ringa upp varje spekulant. Detta på grund av att fastighetsmäklaren ser ett 

värde i att skapa en relation till spekulanterna och ett sätt att bygga ett starkt personligt 

varumärke. När det bara är en person kvar i budgivningen kontaktar fastighetsmäklaren 

säljaren för att se om hon godkänner det högsta budet. När båda parter är överens är det 

fastighetsmäklarens uppgift att boka tid för kontraktsskrivning. Det ska gärna ske så snart 

som möjligt efter budgivningen är stängd, både för säljaren och köparens skull. Detta på 

grund av att budet inte är juridiskt bindande förrän båda parter skrivit på köpekontraktet. 

 

Av alla respondenter var samtliga överens om att budgivningen var det mest 

stressframkallande momentet i arbetsprocessen. “Den mest stressande delen i säljprocessen 

är efter visning fram till att man skrivit kontrakt.” (fastighetsmäklare 5). Det är många 

osäkerhetsfaktorer i det här momentet som ska klaffa, “jag hade önskat att buden var 

bindande, det hade både sparat tid och reducerat stressen” menar fastighetsmäklare 5. 

Vidare uppfattas budgivningen som stressande på grund av att fastighetsmäklaren ständigt 

måste vara uppkopplad och tillgänglig. “Vissa kunder lägger bud i stundens hetta och får 

kalla fötter när det börjar närma sig slutet” säger fastighetsmäklare 3. Trots att det är många 

spekulanter på visningen betyder det inte att budgivningen kommer gå smidigare och pressa 

priset uppåt (fastighetsmäklare 2). Stressen uppkommer inte bara från spekulanterna utan 

också från säljaren. Ofta har säljaren en förhoppning om ett högt pris, vilket avgörs i detta 

steg. “Jag vill att kunden ska känna sig nöjd i slutändan därför känner jag mig mest pressad 

att få spekulanter intresserade och att det ska lägga ett bud” menar fastighetsmäklare 4. 

 
4.2.5 Kontrakt 
Innan kontraktet kan skrivas måste fastighetsmäklaren göra en ny mäklarbild så att alla 

uppgifter från föreningen stämmer och justera eventuella förändringar som kan ha skett sedan 

tidigare informationsinsamling. Sedan bokar fastighetsmäklaren en tid med båda köpare och 

säljare så kontrakt kan skrivas så snart budgivningen är klar. I Uppsala är det vanligt 

förekommande att fullmakter måste utfärdas om alla köpare inte befinner sig på plats vid 

kontraktsdagen. Detta på grund av att det är många studenter som köper bostad tillsammans 

med sina föräldrar som ofta är bosatta på annan ort. När eventuella fullmakter är påskrivna 

träffas båda parter vanligtvis på fastighetsmäklarens kontor och skriver under kontraktet. Då 
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är affären juridiskt bindande. Fastighetsmäklaren ska även förbereda inför tillträdet vilket 

innebär att boka tid med köparens bank (förutsatt att hon ska ta lån), skriva en preliminär 

likvidavräkning samt boka tid för flyttstäd. Fastighetsmäklaren ska även skicka in ansökan 

om köparens medlemskap till den aktuella bostadsrättsföreningen. Enligt lag är köpet inte 

giltigt innan köparen blivit godkänd i föreningen. När medlemskapet är godkänt betalar 

fastighetsmäklaren ut handpenningen till säljaren samt drar av sitt arvode. 

 

Förutsatt att visningen är i början på veckan, uppger samtliga fastighetsmäklare att 

målsättningen är att avsluta affären med kontraktsskrivningen innan helgen. Samtliga 

fastighetsmäklare uppger att de lägger ner ungefär 60 minuter på att förbereda kontraktet och 

ungefär lika lång tid på själva mötet. De flesta fastighetsmäklarna är överens om att 

kontraktsskrivningen är ett moment som är viktigt för säljare och köpare. “Om kunden vill ha 

en trygg försäljning skulle jag säga att kontraktsskrivningen och att upprätta ett bindande 

avtal är det som skapar mest värde.” (fastighetsmäklare 3). Dock kan detta moment bli 

utdraget på grund av inhämtandet av mäklarbilden. Fastighetsmäklare 1 menar att “många 

mäklare skulle vilja ta bort mäklarbilden. Köpare och säljare vill skriva kontrakt så fort som 

möjligt, men när informationen inte är klar blir det en utdragen process och det är omöjligt 

för mäklare att snabba på processen”. Vidare förklarar fastighetsmäklaren: “Mäklarbilden 

ska inhämtas från föreningens förvaltare, vilket både är dyrt och handläggningstiden är på 

två dygn trots att det tar två sekunder att fixa. Det slarvas otroligt mycket med den här biten 

då det inte finns tid och rum för detta”. Fastighetsmäklare 4 har liknande åsikter “När 

budgivningen är klar vill både säljaren och köparen skriva kontrakt så fort det går. Då vi 

måste ha en mäklarbild kan det ta ett dygn eller mer innan jag får den för att kunna 

genomföra kontraktsskrivningen. Ibland tvingas vi skriva kontrakt, trots att mäklarbilden inte 

har kommit”. Flera respondenter menar även att det skulle underlätta mycket för 

fastighetsmäklaren om man kan skriva kontraktet med e-signatur så att man inte behöver ha 

ett fysiskt möte. “E-signatur är något jag vet att många fastighetsmäklare efterfrågar” 

menar fastighetsmäklare 4. 

 

4.2.6 Tillträde 
På tillträdesdagen träffas fastighetsmäklaren med köpare och säljare på fastighetsmäklarens 

kontor. Då ska mäklarjournalen skrivas under av säljaren och köpare, samt att överlämning 

av nycklar sker. Om det finns lån på lägenheten har fastighetsmäklaren kontakt med säljarens 

bank så säljarens lån blir lösta, köparens lån betalas ut samt övrig kontantinsats sätts över. 



26 
 

Detta gör köparens bank och när alla transaktioner är klara mejlas ett kvitto över till 

fastighetsmäklaren som sedan redovisar att affären är slutförd. 

 

Respondenternas uppfattning om tillträdet beskrivs som momentet då man “knyter ihop 

säcken” (fastighetsmäklare 6). Trots att affären är juridiskt bindande vid den här tidpunkten 

är det många delar som återstår. Ett återkommande problem och irritationsmoment är när 

fastighetsmäklaren måste vänta på godkännande av medlemskap i bostadsrättsföreningen. 

Vanligtvis kan det dröja upp till en månad innan medlemskapet godkänns. Fastighetsmäklare 

4 säger, “Jag önskar att det fanns ett liknande system som för fastigheter, då man bara 

trycker på en knapp så får man lagfarten på en gång.” Ett vanligt förekommande problem är 

att fastighetsmäklaren måste ringa och påminna bostadsrättsföreningen om ansökan, vilket 

både tar tid och anses som extraarbete (fastighetsmäklare 5, fastighetsmäklare 6). En annan 

faktor som bidrar till att tillträdesdagen kan bli uppskjuten är mötesbokning med bankerna. 

“Bankerna drar verkligen ner processen” (fastighetsmäklare 1). De behöver ofta påminnas 

om att skicka aktuella låneuppgifter samt att de är svåra att boka tid med. Det är speciellt 

svårt i slutet av varje månad då det sker som flest tillträden. Det är även svårt på grund av att 

tillträdesdagen involverar många parter. Det ska fungera både för säljare, köpare, 

fastighetsmäklaren och banktjänsteman. “Det är inte helt oproblematiskt att boka tid med 

köparens bank, det är bundna till särskilda bryttider och dagar vilket begränsar 

tillgängligheten” (fastighetsmäklare 2). När tiden väl är bokad och alla parter är på plats 

brukar själva mötestiden inte vara längre än en timme. 

 

Samtliga respondenter anser att mäklarjournalen är onödig och samtidigt väldigt 

tidskrävande. “Mäklarjournalen bryr sig inte så många kunder om.” (fastighetsmäklare 3). 

“Mäklarjournalen tror jag verkligen kan avskaffas. Det är ett nytt fenomen och vi 

genomförde affären minst lika bra innan det infördes, så den tror jag absolut att vi kan ta 

bort.” (fastighetsmäklare 4). “Mäklarjournalen är verkligen ett sånt exempel som inte 

genererar värde för kunderna men som jag tvingas lägga ner ett par timmar per affär.” 

(fastighetsmäklare 5). Fastighetsmäklare 7 ställer sig väldigt kritiskt till mäklarjournalen, 

“den är åt helvete, den tar sjukt lång tid. Ingen läser den, ingen bryr sig om den och ändå ska 

kunden skriva på.” En annan bidragande faktor till att mäklarjournalen anses onödig är de 

administrativa systemen. Detta på grund av att de befintliga administrativa systemen inte har 

utvecklats i samma takt som rapporteringsskyldigheten (fastighetsmäklare 3). “De 

administrativa systemen borde uppdateras så man inte måste fylla i samma information flera 
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gånger på grund av att dom inte klaffar, det tar tid” säger fastighetsmäklare 6. Vidare 

instämmer fastighetsmäklare 5. “Mäklarjournalen är krånglig och tidskrävande att fylla i. 

Det är även extra jobbigt att den inte är sammankopplade med våra andra system.” 
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5. Analys 
I kommande avsnitt analyseras studiens resultat utifrån analysmodellen. Studien syftar till att 

undersöka möjligheten att underlätta för fastighetsmäklaren genom att applicera Lean och 

därmed tidseffektivisera arbetsprocessen.  

 

5.1 Kundnytta 

För att uppnå flödeseffektivitet i fastighetsmäklarens arbetsprocess är det viktigt att först 

identifiera kunden och kundens behov. Det görs för att möjliggöra en identifikation av vilka 

aktiviteter som är värdeskapande och icke-värdeskapande. I enlighet med Modig och 

Åhlström (2015) kan det vara problematiskt att identifiera kunden, men utifrån utformandet 

av fastighetsmäklarens arbetsprocess framgår det att säljaren är den främsta kunden. 

Resultatet påvisar detta genom att fastighetsmäklaren anlitas för att sälja en bostad vilket är 

det starka direkt behovet. Enligt mäklarsamfundet (2016) är det även en av 

fastighetsmäklarens främsta uppgifter. Ju längre processen fortlöper, desto närmre blir 

tillfredsställelsen av behovet. Det tydliggör att säljaren även är flödesenheten som förädlas 

genom processen. Varje moment i fastighetsmäklarens arbetsprocess ska därför addera värde 

till säljaren. För att fastighetsmäklarens arbetsprocess ska vara värdeskapande för kunden är 

det också viktigt att identifiera kundens indirekta behov. Dessa är inte lika självklara då det 

snarare handlar om kundens önskade upplevelse av försäljningen (Modig och Åhlström, 

2015). Orsaken till att dessa inte är lika självklara att identifiera är på grund av att alla 

människor har olika förväntningar vilket leder till att de värdesätter de olika momenten olika 

högt. Detta gav uttryck i resultatet då samtliga fastighetsmäklare kunde identifiera fyra starka 

indirekta behov hos kunderna som ansågs vara lika vanligt förekommande. Dessa indirekta 

behov utgörs av trygghet, pris, juridisk hjälp samt snabb och smidig affär. 

 

För att skapa kundnytta är det väsentligt för fastighetsmäklaren att tillfredsställa det direkta 

behovet genom att utföra det på ett sätt som tillgodoser de indirekta behoven. Det första 

indirekta behovet som identifierats är att kunden vill att affären ska genomföras på ett tryggt 

sätt, det vill säga, att fastighetsmäklaren förmedlar bostaden på ett korrekt och 

förtroendeingivande vis. En orsak till det kan vara att säljaren är obekant med säljprocessens 

alla moment då ett bostadsköp görs relativt sällan. Ett bostadsköp är också en affär som 

involverar mycket pengar vilket kan väcka en oro hos många människor. Det andra 

identifierade indirekta behovet är att maximera försäljningspriset. En anledning kan vara att 
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slutpriset spelar stor roll för framtida bostadsköp samt att bostadsköp räknas som en stor 

investering. Det tredje indirekta behovet är den juridiska aspekten av bostadsköpet. Ett 

förmedlingsuppdrag innebär stort ansvar och det är viktigt att kontrollera att allt går rätt till. 

När en fastighetsmäklare anlitas lägger kunden därmed helt över ansvaret på 

fastighetsmäklaren och slipper därmed stå ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå om 

något skulle gå fel i processen. En uppkomst till det indirekta behovet kan vara att processens 

utformande idag är relativt komplicerat på grund av de nya lagar och regler som tillkommit. 

Det sista indirekta behovet som kan urskiljas ur resultatet är att processen önskas vara så 

smidig och snabb som möjligt. Det kan vara så att nästa bostad redan är köpt, och kunden vill 

därmed få klart processen med att sälja den gamla bostaden så snabbt som möjligt. 

 

5.2 Värdekedja och eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter 

När säljarens indirekta behov fastställts är nästa steg för att skapa effektiva flöden att 

kartlägga processens värdekedja. I detta fall är fastighetsmäklarens arbetsprocess lika med 

processens värdekedja då det är fastighetsmäklaren som levererar tjänsten till kunden 

(Mäklarsamfundet, 2016). Alla de delmoment som fastighetsmäklaren måste genomgå i sitt 

arbete vid en försäljning av en bostad görs för att i slutändan få bostaden såld. För att möta 

kundens direkta behov visar resultatet att visning, budgivning och kontraktsskrivning är 

värdeskapande aktiviteter i processen. Hur dessa utförs är avgörande för huruvida det 

indirekta behovet tillfredsställs. Det är därför svårt att generalisera vilka delmoment som är 

värdeskapande på grund av att alla kunder är olika. Om kundens främsta indirekta behov är 

en snabb och smidig försäljning kan budgivning via sms och kontraktsskrivning med e-

signatur anses värdeskapande. Om kundens indirekta behov är ett högt pris, kan det tvärtemot 

föregående exempel, anses värdeskapande med flera visningar och en budgivning där 

fastighetsmäklaren har en nära kontakt med spekulanterna. Vad som är värdeskapande och 

icke-värdeskapande är därför unikt för kunden och det är därför viktigt att fastighetsmäklaren 

vid processens påbörjande säkerställer kundens indirekta behov. Därmed kan värdekedjan 

skräddarsys efter vad som anses skapa värde och därmed leda till effektiva flöden. 

 

När de värdeskapande aktiviteterna i värdekedjan är identifierade, är nästa steg att eliminera 

de icke-värdeskapande aktiviteterna. Trots att kundernas indirekta behov skiljer sig åt kunde 

några gemensamma delmoment i resultatet identifieras som onödiga. Samtliga 

fastighetsmäklare upplevde den säljande texten i objektbeskrivningen som överflödig och 

icke-värdeskapande för kunden. Genom att eliminera säljtexten skulle processens 
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genomloppstid minska och flödet bli mer effektivt. Fastighetsmäklarna var överens om att 

bilder tillsammans med grundläggande fakta såsom bostadens storlek med mera är tillräcklig 

information i en säljannons. En annan icke-värdeskapande aktivitet utläst från 

intervjuresultatet är mäklarjournalen. Dock är den inte lika enkel att eliminera då den regleras 

av FML (2011:666). Tanken med införandet av mäklarjournalen var att den skulle fungera 

som en checklista över fastighetsmäklarens arbetsprocess. Det var även ett försök till att 

undvika tvister och problem som kan uppstå mellan fastighetsmäklare och kunder 

(Mäklarsamfundet, 2013). Enligt studiens resultat kan dock momentets nödvändighet 

ifrågasättas då det inte ansågs skapa värde. Orsakerna till detta kan vara att kunden redan 

anförtrott fastighetsmäklaren med stort förtroende och därmed inte ser nödvändigheten i 

journalen. En annan förklaring kan också vara att kunden blir överväldigad av information 

under processens gång vilket resulterar i att informationsintaget blir för stort. Ur ett 

flödeseffektivt perspektiv sett utifrån tidsaspekten skulle eliminering av mäklarjournalen 

frigöra mycket tid för fastighetsmäklaren. Men på grund av att det är lagkrav på 

mäklarjournalen går den inte att eliminera i sin helhet. En förbättringsåtgärd som kan vara 

värd att fundera över är att se över både mäklarjournalen och objektbeskrivningen i sin helhet 

och se om det kan utföras på ett annorlunda sätt. 

 

5.3 Flöde 

När de icke-värdeskapande aktiviteterna har eliminerats i processen uppstår förutsättningar 

att skapa effektiva flöden (Modig & Åhlström, 2015). Dock måste det tas hänsyn till de 

universella lagarna då alla tre identifierats i fastighetsmäklarens arbetsprocess. 

 

Little’s lag beskriver genomloppstiden och påverkas av två faktorer: antal flödesenheter i 

arbete och cykeltiden. Antal kunder en fastighetsmäklare arbetar med parallellt kan påverka 

cykeltiden. När fastighetsmäklaren inte kan arbeta snabbare på grund av att kapaciteten är 

maximerad ökar genomloppstiden. Det kan resultera i att försäljningen blir utdragen och att 

det uppstår väntetider i processen för att fastighetsmäklarens tid inte räcker till. Vissa 

fastighetsmäklare blir mer anlitade än andra och utifrån resultatet kan detta bero på vilken 

relation fastighetsmäklaren väljer att ha till sina kunder. Det kan även bero på hur starkt 

fastighetsmäklarens personliga varumärke är. För att avgöra om den ökade genomloppstiden 

till följd av Little’s lag påverkar flödeseffektiviteten måste det ställas mot kundens indirekta 

behov. I de fall där ett högt pris är det främsta indirekta behovet spelar det ingen roll hur 

snabbt bostaden blir såld, vilket i sin tur gör att flödeseffektiviteten inte påverkas. I de fall där 
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kundens indirekta behov är att sälja bostaden så snabbt som möjligt, kommer det missgynna 

flödeseffektiviteten. Rimligtvis borde genomloppstiden för fastighetsmäklare som arbetar 

med flera försäljningar parallellt har en längre genomloppstid då en fastighetsmäklares 

arbetstid är begränsad. Det indikerar på att det kan vara en god idé att arbeta mer med 

mäklarassistenter för att frigöra tid i arbetet. 

 

Lagen om flaskhalsar säger att det uppstår väntetider och ledtider till följd av att enskilda 

aktiviteter begränsar genomflödet i processen (Modig & Åhlström, 2015). Det har 

identifierats flertalet flaskhalsar i fastighetsmäklarens arbetsprocess. De största flaskhalsarna 

uppstår i fastighetsmäklarens administrativa arbete och vid inhämtning av information från 

bostadsrättsföreningen och banker. Orsakerna till att dessa flaskhalsar uppstår är att de 

administrativa systemen inte är tillräckligt utvecklade och sammankopplande samt att 

informationsinhämtningen är beroende av externa parter. Som fastighetsmäklare 4 nämner i 

intervjuresultatet skulle ett utformat system likt det som finns idag gällande lagfart underlätta 

samarbetet med bostadsrättsföreningar. En annan faktor som skulle leda till mindre ledtider är 

ett mer standardiserat arbetssätt för informationsinhämtning från externa parter.  Till exempel 

skulle banker kunna utforma en specifik avdelning med syfte att enbart arbeta mot 

fastighetsmäklare. 

 

Det sista lagen handlar om variationens påverkan på processer. Samtliga fastighetsmäklare 

var överens om att variation uppstår i processen och att anledningen till detta är att arbetet 

involverar människor som alla har olika behov. Det går i linje med vad Modig & Åhlström 

(2015) säger om att det är svårt att minimera variation när människor är en del av processen. 

Ett exempel är när kommunikationen mellan fastighetsmäklaren och säljaren är bristande 

eller om kunden har starka åsikter kring varje moments utförande i arbetsprocessen. Variation 

uppstår också på grund av att buden inte är bindande förrän kontraktet är påskrivet. Detta 

påverkar fastighetsmäklarens arbete då spekulanter kan dra sig ur budgivningen vilket 

påverkar flödet negativt. Vidare framgår det även av resultatet att marknadsläget påverkar 

variationen i processen och att den är som störst vid terminsstarterna. En hög stimulerad 

marknad skapar snabbare genomloppstider vid försäljning av bostäder på grund av en ökad 

efterfråga. En ökad osäkerhet på marknaden leder till en ökad försiktighet vilket resulterar i 

längre genomloppstider. Detta på grund av att efterfrågan minskar och det tar längre tid att 

sälja objekten. Det är därför svårt att minimera variation på grund av att den styrs av 

människors olika behov samt att fastighetsmäklarens arbete inte kan påverka marknadsläget. 
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5.4 Pull och balanserad arbetsbörda 

Nästa steg i processen är att arbeta utifrån ett pullsystem. Ett pullsystem skapar 

förutsättningar att balansera arbetsbördan och därmed ett jämnare flöde. Som tidigare nämnt 

så skapar marknaden en stor variation i efterfrågan av fastighetsmäklarens tjänster. Då 

säljtrycket ökar vid terminsstarterna bidrar det till en högre arbetsbelastning och ett högre 

stresspåslag under dessa perioder. Dock framgick det att fastighetsmäklare som arbetar nära 

mäklarassistenter inte upplever en lika stor ökning av arbetsbördan under perioder med högre 

efterfrågan. Det indikerar på att det kan vara en god idé att utbilda och ta in extrapersonal i 

form av mäklarassistenter under dessa perioder då det haft en positiv inverkan på lönsamhet 

och lett till en minskad stress. Ytterligare en åtgärd för att balansera arbetsbördan och minska 

fastighetsmäklarens nedlagda tid i processen är att arbeta proaktivt med att etablera relationer 

till framtida potentiella kunder. Återigen är relationen till kunderna viktig för 

fastighetsmäklaren. Den kan vara speciellt viktigt för nya fastighetsmäklare då deras 

personliga varumärke inte är så etablerat. Genom att behålla kontakten med tidigare 

intressenter kan nya kundrelationer skapas vilket kan spara tid i processen. 

 

Att skapa ett pullsystem innebär också att eliminera slöseri i processen som bidrar till en ökad 

arbetsbörda för medarbetarna (Modig & Åhlström, 2015). Det framgår av resultatet att 

majoriteten av respondenterna anser de interna veckomötena som tidskrävande och inte 

speciellt givande. Det kan därmed klassificeras som slöseri i processen. Dock kan det finnas 

andra syften med dessa möten såsom att stärka gemenskapen och företagskulturen men det är 

inget som resultatet kunde påvisa. En något motsägelsefull upptäckt av resultatet är att 

fastighetsmäklarna ansåg att en åtgärd för att reducera tid var att urskilja ”heta” respektive 

”kalla” spekulanter på visningen. Genom att fastighetsmäklaren riktar sin tid och sina 

resurser på rätt spekulanter från början kan tid sparas. Detta blir paradoxalt då det är svårt att 

skapa en relation till alla spekulanter när de “kalla” spekulanterna aktivt väljs bort. Det är upp 

till fastighetsmäklare att göra en avvägning i vad hon anser vara mest tidsbesparande. 

 

5.5 Kvalitetssäkring och standardisering 

Centralt inom Lean är att värdekedjan i den mån det går endast ska bestå av värdeskapande 

aktiviteter. Ett sätt att säkerställa det är enligt Modig & Åhlström (2015) att kvalitetssäkra 

processen genom att standardisera flödet för att minska risken för variation och ineffektivitet. 

Till skillnad från processer inom tillverkningsindustrin framgår det av resultatet att det är 
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problematiskt att standardisera fastighetsmäklarens arbete. Detta på grund av att kundens 

indirekta behov varierar och att det uppstår naturlig variation i processen. För att en process 

ska bli Lean, måste fokus hela tiden vara på kunden och kundens behov (Modig & Åhlström, 

2015). I det här fallet är det kundens indirekta behov som bör vara i fokus. Dessa indirekta 

behov utgörs av trygghet, pris, juridisk hjälp samt snabb och smidig affär. Det indirekta 

behovet, juridisk hjälp, förväntas tillfredsställas oberoende av fastighetsmäklarens nedlagda 

tid i processen. Den kan därmed klassificeras som en faktor som inte påverkar tidsåtgången i 

fastighetsmäklarens arbetsprocess. De två indirekta behoven som däremot påverkar tiden är 

en snabb och smidig affär samt ett högt försäljningspris. Dessa två skapar en spänning mellan 

varandra, och det uppstår en motsättning om en kund värderar en snabb affär medan en annan 

vill ha ett maximerat försäljningspris. Då kommer flera visningar och en längre budgivning 

addera värde till kunden vars indirekta behov är att maximera försäljningspriset, vilket inte 

skulle anses vara värdeskapande för kunden vars indirekta behov är en snabb och smidig 

affär. Det sista indirekta behovet, trygghet, påverkar också tiden. Dock kan trygghet både ha 

en positiv och negativ inverkan på fastighetsmäklarens tid på grund av att trygghet kan 

upplevas på så många olika sätt. En kund kan uppleva e-signatur vid kontraktsskrivning som 

ett tryggare alternativ jämfört med att skicka en fullmaktstagare, vilket skulle reducera 

tidsåtgången för fastighetsmäklaren. En annan kan uppleva e-signatur som ett främmande 

alternativ och därmed osäkert vilket istället skulle påverka flödeseffektiviteten negativt. 

 

På grund av de indirekta behoven är det därför svårt att standardisera fastighetsmäklarens 

arbetsprocess. Givet kundens indirekta behov som påverkar tiden finns dock förutsättningar 

för att arbeta så tidseffektivt som möjligt. Ett sätt för fastighetsmäklaren att identifiera 

kundens indirekta behov är att i startskedet av processen göra en kundbehovanalys. När det 

indirekta behovet är fastställt ska processen utformas efter det. Ett tillvägagångssätt för att 

kvalitetssäkra processen är enligt Chase and Stewart (1994) att förutse misstag innan de sker. 

Detta ställer krav på att fastighetsmäklaren arbetar proaktivt genom att ha en kontinuerlig 

dialog med kunden för att säkerställa att kundens indirekta behov hela tiden är i fokus. 

 

5.6 Kontinuerliga förbättringar och visualisering 

När kunskapen om flödet ökar och processen har kvalitetssäkrats utifrån kundens indirekta 

behov så att samtliga delmoment i processen skapar kundvärde närmar sig flödet perfektion 

(Wood, 2008). Men för att ett flöde ska bli Lean måste processen kontinuerligt utvärderas och 

förbättras (Malmbrandt & Åhlström, 2013). Det framgår av intervjuresultatet och 
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sekundärdata att fastighetsmäklarens arbetsprocess till stor del är utformad efter lagar och 

regler (Mäklarsamfundet, 2016). För att skapa kundnytta är det därför viktigt för 

fastighetsmäklaren att anpassa sitt arbete utifrån de rådande förutsättningarna. I den mån det 

är möjligt bör processen kontinuerligt utvärderas och förbättras för att den ska vara 

flödeseffektiv. Enligt Malmbrandt och Åhlström (2013) ansågs visualisering vara ett verktyg 

att förverkliga mål inom verksamheten samt ett sätt att kontinuerligt förbättra processen. I 

fastighetsmäklarens fall är fastighetsmäklaren delaktig i processens alla steg då värdekedjan 

utgör fastighetsmäklarens arbetsprocess. Visualisering anses därför inte vara av stor betydelse 

ur ett förbättringsperspektiv. Däremot kan visualisering användas som ett verktyg för att möta 

variationen. Genom att aktivt arbeta med tydlig information om marknadsläget och presentera 

försäljningsstatistik kan visualisering användas som en indikator på när extra resurser behövs, 

så som mäklarassistenter. Detta i sin tur skulle balansera fastighetsmäklarens arbetsbörda. 
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6. Slutsats 
Denna undersökning syftar till att besvara frågeställningen “Är det möjligt att frigöra tid för 

fastighetsmäklaren genom att applicera Lean på fastighetsmäklarens arbetsprocess, och i så 

fall hur?” I kommande avsnitt redogörs för studiens slutsatser. 

 

Övergripande visar studiens resultat att Leans applicerbarhet på fastighetsmäklarens 

arbetsprocess har en marginell påverkan på den nedlagda tiden i processen. Vidare visar 

studien att det är svårt att förändra och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter i 

fastighetsmäklarens arbetsprocess på grund av lagar och regler. Det går heller inte att 

standardisera processen då varje kund besitter olika indirekta behov. Trots detta har ändå 

några generella slutsatser dragits som kan frigöra tid samt underlätta för fastighetsmäklaren. 

 

1. Identifiera kundens indirekta behov 

Genom att identifiera kundens indirekta behov kan processens värdekedja utformas efter de 

aktiviteter som är värdeskapande för kunden. I denna studie identifierades de indirekta 

behoven av trygghet, pris, juridisk hjälp samt en snabb och smidig affär. Givet kundens 

indirekta behov kan det frigöra tid för fastighetsmäklaren då hon kan eliminera de moment 

som inte anses vara värdeskapande för kunden. En förutsättning för att detta ska spara tid är 

att fastighetsmäklaren identifierar dessa i processens startskede. 

 

2. Proaktivt arbete leder till en balanserad arbetsbörda 

Enligt denna studie har proaktivt arbete visat sig balansera fastighetsmäklarens arbetsbörda 

vilket kan resultera i en minskad stressnivå hos fastighetsmäklaren. Två faktorer har kunnat 

utläsas av undersökningen som underlättar för fastighetsmäklarens arbete. Den första är att 

underhålla relationen med tidigare kunder och intressenter vilket är ett sätt för 

fastighetsmäklaren att proaktivt hitta potentiella framtida kunder. Den andra faktorn är att 

proaktivt kunna urskilja vilka spekulanter som är ”kalla” respektive ”heta”. Trots att dessa två 

faktorer inte går att kombinera leder båda till en mer balanserad arbetsbörda. 

 

3. Eliminera slöseri och merarbete i processen 

Den säljande texten i annonseringen och de interna veckomötena kunde klassificeras som 

slöseri i processen. Dessa kan därmed elimineras för att frigöra tid för fastighetsmäklaren. 

Vidare kan tid frigöras genom en förenkling och sammankoppling av de administrativa 

systemen vilket skulle reducera merarbete i arbetsprocessen. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat samt vilka begränsningar studien har. Vidare 

presenterar författarna studiens teoretiska bidrag samt presenterar förslag till framtida 

forskning. 

 

De slutsatser som har presenterats kan komma att underlätta för fastighetsmäklaren. Dock är 

det relevant att fundera på varför studiens resultat endast bedömdes ha en marginell påverkan 

på tidsaspekten. En av orsakerna till detta kan vara valet av metod då författarna valde att 

endast utföra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Ett metodval såsom deltagande 

observationer i form av en tidsstudie hade troligtvis gett mer tydliga och konkreta resultat 

angående tidseffektivisering. Däremot anses inte urvalet i studien haft någon påverkan på 

detta då fastighetsmäklarnas variation i erfarenhet inte påverkar hur arbetsprocessen utförs. 

 

För att ytterligare reducera tid för fastighetsmäklaren är en av fastighetsbranschens 

utmaningar att förenkla arbetet mellan fastighetsmäklare och externa parter, såsom banker 

och bostadsrättsföreningar. En potentiell lösning skulle kunna vara att banker utformar 

tillträdesgrupper som endast arbetar mot fastighetsmäklare. Dock är denna tillämpning svår 

för den enskilde fastighetsmäklaren att påverka då detta bör ändras på branschnivå och inte 

individnivå. En sådan lösning skulle dock troligtvis ytterligare reducera ledtid för 

fastighetsmäklaren. En annan aspekt som bör nämnas angående tiden är att tidseffektiva 

åtgärder i fastighetsmäklarens arbetsprocess inte nödvändigtvis är värdeskapande för 

fastighetsmäklaren. Exempelvis värdesätter många fastighetsmäklare att ha kundkontakt 

under budgivning för att stärka relationen till framtida potentiella kunder. 

 

Målsättningen med denna studie var att applicera Lean i fastighetsmäklarens arbetsprocess 

och därmed minska tidsåtgången vilket i sin tur skulle reducera stressnivån. Dock kan det 

riktas kritik mot valet av teori då Lean har kritiserats på grund av sin komplexitet. Kritik har 

riktats mot Lean då den definierats på många olika sätt; allt från en filosofi och kultur, till en 

metod och ett verktyg. Denna uppsats har utgått ifrån den sistnämnda definitionen vilket 

också är den vanligaste uppfattningen om teorin. Trots anpassning av Leans ursprung till 

tjänstesektorn finns uppfattningen om att grundförståelsen till Leans utformande kan 

försvinna på vägen. Detta har lett till att många inom tjänstesektorn förkastat Lean då 

anpassningen från tillverkning till tjänster anses vara för svår (Modig & Åhlström, 2015). 
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Däremot motiverades valet av Lean i denna studie på dess tidigare framgångar inom 

tjänstesektorn och ansågs därför väsentlig i sammanhanget. 

 

Genom att applicera Lean på ett område där det inte applicerats tidigare redogör studien för 

teorins giltighet i en ny kontext. Vidare tillför studien ett praktiskt bidrag som påvisar Leans 

applicerbarhet på fastighetsmäklarens arbetsprocess. Studien ämnade även till öka förståelsen 

för implementering av Lean. Resultat indikerar på att Lean kan användas som ett verktyg för 

att tillgodose kundens behov och öka kundnyttan inom tjänstesektorn men för att säkerställa 

det krävs en större mer omfattande undersökning. För vidare forskning hade det därför varit 

intressant att undersöka om studiens resultat kan sättas i ett större perspektiv, till exempel på 

fastighetsmäklare i Sverige. Det vore även spännande att jämföra det svenska arbetssättet 

med exempelvis det amerikanska då fastighetsmäklarens arbete ser annorlunda ut 

internationellt. Det skulle ytterligare kunna påvisa nödvändigheten i det aktiviteter i Sverige 

som idag regleras av lagen. Slutligen vore det intressant att göra en liknande studie utifrån 

kundens perspektiv för att undersöka om fastighetsmäklarens uppfattning om värdeskapande 

aktiviteter stämmer överens med den faktiska kundens uppfattning. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Respondenter 

 Kön Antal år som verksam 
mäklare (år) 

Fastighetsmäklare 1 Kvinna 7 

Fastighetsmäklare 2 Man 4 

Fastighetsmäklare 3 Kvinna 4 

Fastighetsmäklare 4 Kvinna 19 

Fastighetsmäklare 5 Kvinna 1<år 

Fastighetsmäklare 6 Kvinna 2 

Fastighetsmäklare 7 Man 1 

Fastighetsmäklare 8 Kvinna 1 
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Bilaga 2: Frågeschema 
1. Varför tror du kunderna anlitar en mäklare? 

2. Vad tror du kunden har för förväntningar? 

3. Exakt vilka moment går du igenom i din arbetsprocess? Beskriv så utförligt som 

möjligt! 

4. Hur mycket tid lägger du på varje moment? 

5. Skulle något moment i arbetsprocessen göras på ett annat sätt för att spara tid? 

6. Vilken tror du är den viktigaste delen i säljprocessen utifrån kundens behov? Vad ger 

mest värde för kunderna? 

7. Tror du att någon del i processen inte skapar värde för kunden men som du ändå 

måste göra? 

8. Finns det någon del i arbetsprocessen som helst skulle kunna ta bort och som anses 

onödigt? 

9. Finns det någon del i arbetsprocessen som skulle kunna förändras för att underlätta för 

mäklare och köpare? 

10. Vilken del i din arbetsprocess upplever du som mest stressande? 

11. Finns det något moment i arbetsprocessen som du har krav på dig att göra inte 

genererar något värde, både för dig och kunden? 

12. Är säljtrycket större/svagare under olika tidpunkter på året? 

13. Har du en konkret mall du följer i din arbetsprocess? 

14. Ser den likadan ut för alla fall? 

15. När uppstår väntetider och ledtider? 

16. Händer det att du ibland måste göra om ditt arbete? 

17. Vad skulle kunna vara en åtgärd så rätt saker görs från början? 

18. Tror du att omstarterna skulle minska om ditt arbete följde en tydligare mall? 

19. Har ni tydliga mål? Vilka mål är dom? 

20. Har ni kontinuerliga uppföljningar ert arbete? 

21. Sker (om ja, hur ofta) förändringar av arbetsprocessen? 

22. Hur går ni igenom din prestation och hur ofta? 
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Bilaga 3: Mejl till fastighetsmäklaren 
 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som heter Maria Björk och Matilda Ljudén och pluggar just nu sista terminen 

på ekonomikandidaten via Uppsala Universitet. I samråd med en rad professorer och lärare 

inom företagsekonomi och fastighetsmäklarprogrammen ska vi skriva uppsats och undersöka 

hur förändring under de senaste 20 åren har påverkat branschen och yrket i sig. Fokus är att 

analysera flödeseffektiviteten i mäklarens säljprocess för att eventuellt identifiera de moment 

som inte är värdeskapande för kunden, och ge förslag på hur dessa kan elimineras eller 

förändras. 

 

För att vi ska kunna genomföra studien behöver vi göra ett antal intervjuer med olika 

fastighetsmäklare för att samla in data och skapa en uppfattning om processen. Därför skulle 

vi vilja fråga dig om du kan tänka dig att ställa upp och hjälpa oss? Det skulle vara oerhört 

värdefullt för oss, och det kommer inte ta mer än 30 minuter. Vi kan träffas när som helst 

men gärna nu till veckan. 

 

Ser fram emot att höras vidare! 

Med Vänliga Hälsningar, 

Maria Björk & Matilda Ljudén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


