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Värdet av det svenska fastighetsbeståndet utgör två tredjedelar av den svenska 

nationalförmögenheten och det kommersiella fastighetsbeståndet kan värderas till cirka 3 200 

miljarder kronor. En av de viktigaste yrkesrollerna för en fungerande kommersiell fastighetsmarknad 

är i sin tur fastighetsförvaltaren. Detta medförde att Aff – Forum för förvaltning och service under 

slutet av 2010 införde en auktorisation för fastighetsförvaltare. 

 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka var auktorisationen befinner sig i dagsläget 

samt hur framtiden för auktorisationen ser ut och vilka åtgärder som Aff behöver göra. Vidare syftar 

uppsatsen till att undersöka efterfrågan och behovet av auktorisationen hos olika aktörer. Syftet är 

även att klargöra hur Affs auktorisation är uppbyggd samt att undersöka om utformningen är den 

bästa möjliga. För att undersöka detta har författarna intervjuat elva företag inom branschen samt 

Professor Stellan Lundström och doktorand Sigrid Katzler från KTH. De intervjuade företagen bedriver 

sin verksamhet inom olika typer av fastighetsslag. För att undersöka den långsiktiga efterfrågan och 

behovet av auktorisationen har flera generella drivkrafter som oftast finns vid införandet av en 

auktorisation studerats. Dessa kan till exempel bestå av att skapa en konkurrensfördel, höja 

kompetensen eller höja inträdesbarriärerna. 

 
Den empiriska studien visade på att de intervjuade aktörernas insikt i auktorisationen var att 

beteckna som relativt dålig. Trots detta hade tre av de intervjuade företagen auktoriserade förvaltare 

inom bolaget. Behovet av en auktorisation rådde de delade meningar om. Tre företag ansåg att det 

inte fanns ett behov, ett flertal företag uttryckte att auktorisationen kunde medföra nytta i olika 

hänseenden. De senare gick dock inte så långt som att kalla det ett behov. Inget företag ansåg att 

behovet för en auktorisering var större inom något specifikt fastighetsslag. Däremot såg företagen en 

skillnad i vilken konkurrensfördel auktorisationen skulle innebära för ägande bolag och konsultbolag. 

Konkurrensfördelen att kunna marknadsföra auktorisationen mot kund ansågs vara betydligt större 

för konsultbolagen. De flesta av de intervjuade företagen ansåg att auktorisationen kan fungera som 

ett verktyg för kompetensutveckling. Auktorisationen sågs även som ett medel för att skapa en 

enhetlig definition av fastighetsförvaltare. Slutligen tyckte alla företag samt Katzler och Lundström 

att utformningen var relevant, dock framhävde vissa att den skulle kunna delas upp i fler steg. 

 

Slutsatsen från studien är att kännedomen är så låg att Aff har ett direkt behov av att marknadsföra 

organisationen samt auktorisationen. Detta skulle också bidra till att Aff uppfattas som mer legitima. 

Utifrån studien ter det sig som att de ägande bolagens kunder, till skillnad från konsultbolagens, inte 

kommer efterfråga en auktorisation. Det krävs dock fortsatt forskning för att bekräfta detta.
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The Swedish property stock constitutes two-thirds of the Swedish national wealth and the value of 

the commercial real estate stock can be estimated to 3 200 billion SEK. One of the most important 

professions to maintain an efficient commercial real estate market is the real estate manager. This 

caused Aff – “Forum för förvaltning och service” to introduce a professional certification for real 

estate managers by the end of 2010. 

 

The main purpose of this thesis is to analyse where the certification is on the market and how the 

future will look for the certification. Furthermore, the purpose is to establish the demand and need 

among different market actors. The purpose of the thesis is also to clarify the structure of the 

certification and examine the current format. To analyse this, the authors have conducted interviews 

with eleven companies operating in the real estate market. Professor Stellan Lundström and doctoral 

student Sigrid Katzler from KTH have also participated in interviews. Several different drivers have 

been studied in order to analyse the long-term demand and need for a professional certification for 

real estate managers. These drivers can for example be to create a competitive advantage, raise the 

competence level or to raise the entry barriers for the profession.  

 

The empirical study revealed that the interviewed companies had little knowledge of the 

certification. Although the knowledge in general was modest, there were three of the interviewed 

companies that had certified real estate managers. There were different opinions concerning the 

need for a certification. Three of the companies explicitly claimed that they did not see any need, 

several of the companies expressed that the certification could bring advantages. The companies 

expressed a difference in the competitive advantage the certification could bring for companies that 

own real estate and for service firms. The competitive advantage to market the certification towards 

the customer was believed to be much greater for the service firms. Most of the companies thought 

that the certification could be used as a mean to increase competencies for the real estate managers. 

The certification was also thought of as a mean to create a unanimous definition of the real estate 

manager. Finally, all of the companies as well as Katzler and Lundström considered the disposition to 

be relevant although some of them expressed that it could be divided into different levels. 

 
The conclusion is that the general knowledge is rather modest and that Aff have an urgent need to 

market the organisation and the certification. This would also contribute to Aff’s legitimacy. The 

study indicates that the customers of the companies that own real estate are not going to demand a 

certification as much as those of the service firms. However, further study is needed to confirm this. 
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1 Inledning 

 
Hela det svenska fastighetsbeståndet kan värderas till ett marknadsvärde om cirka 8 000 miljarder 

kronor (Lind & Lundström, 2009). Värdet av det svenska fastighetsbeståndet utgjorde således under 

år 2009 ungefär två tredjedelar av den svenska nationalförmögenheten (Lundström, 2011). Det 

kommersiella fastighetsbeståndet kan i sin tur värderas till cirka 3 200 miljarder kronor (Lind & 

Lundström, 2009 s. 18)1. En definition av kommersiella fastigheter kan uttryckas som ”Allt förutom 

bostäder” med tillägg för bostadshyresrätter (Lind & Lundström, 2009 s.16). Detta medför i sin tur att 

fastighetsmarknaden för kommersiella fastigheter utgör en mycket stor arbetsmarknad i Sverige. En 

av de viktigaste yrkesrollerna för en fungerande kommersiell fastighetsmarknad är i sin tur 

fastighetsförvaltaren. Denna skall svara för det affärsmässiga ansvaret för en specifik fastighet 

alternativt ett helt bestånd (Sääf & Alvebro, 2011). Det ansvar en fastighetsförvaltare har innebär att 

denna bör ha en mycket bred kompetens och vara beredd att möta olika kunders behov (Sääf & 

Alvebro, 2011). 

 

Då en fastighetsförvaltares uppgifter kan anses vara mycket viktiga skapades en möjlighet för 

svenska fastighetsförvaltare att bli auktoriserade. Auktorisationen sköts av branschorganet Aff Forum 

för förvaltning och service och trädde i kraft i slutet av 2010 (Oresten, 2010). De drivkrafter som 

brukar ligga till grund för en auktorisation av frivillig karaktär är bland annat att denna ska, genom 

säkerställande av kompetens, skapa en konkurrensfördel jämfört med övriga yrkesutövare. 

Förhoppningarna vid införande av en auktorisation kan till exempel vara att denna ska leda till att 

statusen höjs för de yrkesverksamma som auktoriserar sig och således öppna möjligheter till att 

förhandla till sig bättre villkor på arbetsmarknaden. (Adams, Brauer, Karas, Bresnahan & Murphy, 

2004).  

 

En tidigare studie på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har skrivits inom ämnet 

kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning. Rapporten skrevs innan auktorisationen infördes av 

Ulrika Nylander, Kristina Rinman och Erik Persson år 2002. Fokus på denna studie var att undersöka 

hur utformningen av kvalitetssäkring kunde se ut inom fastighetsförvaltning. Vidare gjordes 

internationella jämförelser samt jämförelser mellan bland annat fastighetsvärderare, arkiteker, 

revisorer och fastighetsförvaltare. Rapporten avslutas med att ge råd för hur en framtida utformning 

av kvalitetssäkring på person- eller företagsnivå kan se ut.  

 

Fokus på denna uppsats är att undersöka hur fastighetsmarknaden har reagerat på möjligheten att 

bli auktoriserad fastighetsförvaltare. Vidare försöker studien undersöka huruvida det finns ett behov 

från de intervjuade aktörernas sida att auktorisera förvaltare. Detta är av intresse då en lyckad 

auktorisation skulle kunna medföra en stor nytta för yrkeskåren och branschen. Då en auktorisation 

har tagits fram är det således av intresse att se hur folk inom branschen ser på denna samt hur det 

ser på en kvalitetssäkring inom yrket överhuvudtaget. Om aktörerna inte ser positivt på den 

framtagna auktorisationen är det således intressant att undersöka om det ändå finns ett behov och i 

så fall var den aktuella kvalitetssäkringen brister i sin utformning. 

                                                 
1
 Värdet har räknats fram av författarna genom att summera de värden som presenteras för enskilda fastighetsslag. Vid 

summering har siffrorna för alla fastighetsslag i tabellen utom privatbostäder, fritidshus och bostadsrätter använts. Siffran i 

texten har avrundats från 3 150 miljarder till 3 200 miljarder. (Lind H & Lundström S, 2009 s. 18). 
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1.1 Syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka var auktorisationen befinner sig i dagsläget 

samt hur framtiden för auktorisationen ser ut och vilka åtgärder som Aff behöver genomföra. Vidare 

syftar uppsatsen till att undersöka efterfrågan och behovet av auktorisationen hos olika aktörer. 

Syftet är även att klargöra hur Affs auktorisation är uppbyggd samt att undersöka om utformningen 

är den bästa möjliga. 

1.2 Avgränsningar 

 

Uppsatsen fokuserar på Affs auktorisation av fastighetsförvaltare. Vidare fokuserar uppsatsen på att 

undersöka efterfrågan från de ägande bolagen, konsultbolagen och den enskilda förvaltaren. 

 

De företag som har valts ut för intervju har sina verksamheter i storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Företagens storlek har avgränsats till medelstora och stora företag. Denna 

avgränsning anses vara motiverad då det torde vara de större företagen i en bransch som har störst 

insikt i branschens utveckling. Dessa företag finns i stor utsträckning i de större städerna. Företagens 

verksamheter har en stor spridning inom de olika kommersiella fastighetsslagen.    

1.3 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med att beskriva den metod som har genomförts för den empiriska studien samt 

beskriva de företag som har intervjuats och hur urvalet har skett. Efter detta sker en beskrivning av 

författarnas syn på fastighetsförvaltarens yrkesroll. Detta för att göra läsaren införstådd i dennes 

arbetsuppgifter. Detta avsnitt följs av en förklaring av olika former av kvalitetssäkring och 

skillnaderna mellan dessa för att sedan övergå till de generella drivkrafterna bakom införandet av 

kvalitetssäkringar. Detta avsnitt i teorin syftar till att möjliggöra för en analys av det empiriska 

materialet. Teori avsnittet avslutas med en redogörelse för auktorisation av fastighetsvärderare som 

är en kvalitetssäkring inom samma bransch. Den empiriska bakgrunden inleds med en redogörelse 

för auktorisationen inom fastighetsförvaltning samt branschorganet Aff som tagit fram denna. Detta 

följs av den empiriska studien där det insamlade materialet baserat på de intervjuade företagens 

åsikter presenteras. Den empiriska studien efterföljs av en analys av materialet med utgångspunkt i 

det teoretiska avsnitt tidigare i uppsatsen. Utifrån denna analys görs slutsatser som relaterar till 

syftet för uppsatsen, detta avsnitt avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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2 Metod 

2.1 Metodval 
 

Det huvudsakliga metodvalet för denna uppsats har varit att genomföra intervjuer. Intervjuer ansågs 

vara det främsta sättet att genomföra den empiriska studien på. Detta då intervjuer enligt författarna 

ger en djupare insikt i de berörda aktörernas uppfattning än vad en enkätundersökning skulle göra. 

Vidare har intervjuer den fördelen jämfört med enkäter att de möjliggör en interaktiv 

kommunikation samt minskar risken för missförstånd.  Vid utformningen av intervjufrågorna har 

fokus legat på att ställa frågor av kvalitativ karaktär, det vill säga frågor som ger upphov till öppna 

svar. Syftet med detta var att låta de intervjuade berätta om sin uppfattning kring auktorisationen 

samt att öka möjligheten till att ställa relevanta följdfrågor. Vid utformningen av frågorna har fokus 

varit att undersöka behovet av auktorisation inom fastighetsbranschen samt hur den befintliga 

auktorisationens utformning upplevs. Vidare har fokus även legat i att utreda hur de tillfrågade och 

deras företag har ställt sig till auktorisationen samt om de intervjuade företagen har varit delaktiga i 

utformningen av auktorisationen. De intervjuade personerna har även ombetts ge sin åsikt kring 

auktorisationens framtid samt vad som krävs för att den, om möjligt, ska bli ett vanligt inslag i 

exempelvis arbetsintervjuer och kravspecifikationer i jobbansökningar.  

2.2 Intervjuade aktörer 
 

En inledande intervju med Bertil Oresten från Aff, ordförande för utbildningsrådet och aktiv inom 

framtagandet av auktorisationen, har genomförts för att få en ökad förståelse för auktorisationen. 

Intervjun har legat till grund för empirisk bakgrund samt för utformning av frågor till senare 

intervjuer. Efter den inledande intervjun fick författarna ta del av och genomföra förkunskapstestet 

för auktorisationen. 

 

Stellan Lundström, Professor i Fastighetsekonomi på KTH har intervjuats för att ge en akademisk 

infallsvinkel på behovet av auktorisation inom fastighetsförvaltning. Vidare har även Sigrid Katzler, 

doktorand på KTH och medlem i Affs utbildningsråd intervjuats för att öka förståelsen kring 

utformandet av auktorisationen från en akademisk synvinkel. Båda intervjuerna sammanställs i den 

empiriska studien i samband med företagsintervjuerna. 

 

För att kunna besvara frågeställningen kring hur fastighetsmarknaden har mottagit auktorisationen 

har utvalda personer från branschen intervjuats. De intervjuade har ansetts kunna föra talan för 

företagets åsikt inom ärendet. Fördelen med att söka företagets åsikt i ärendet är att man får ett 

bredare perspektiv än den enskilda individens åsikt. Detta har försökt säkerställas genom att ställa 

frågor som i huvudsak utgår från företagets perspektiv. Förvaltningsstrategierna från dessa företag 

speglas även i deras åsikter i ärendet vilket i sin tur bidrar till en ökad förståelse för hur stor 

efterfrågan och nyttan av en auktorisation av förvaltare är. Vidare har det varit av intresse att 

intervjua förvaltare för att bilda en uppfattning om hur den yrkesgrupp som auktorisationen är 

ämnad för ser på den.  
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2.3 Urval av respondenter 
 

Urvalet har gjorts stegvis för att skapa en heterogengrupp av företag inom fastighetsbranschen. 

Målet har varit att få ett jämnt fördelat antal företag med bestånd inom de olika fastighetstyper som 

marknaden utgörs av. Fastighetskonsulter som arbetar med förvaltning har även utgjort en del av 

urvalet då nyttan av auktorisationen ansågs ta en annan form för dessa företag. Urvalet syftar inte på 

något sätt till att vara ett slumpmässigt urval utan kan närmare betraktas som högst selektivt för att 

skapa en population som i viss mån kan anses spegla marknaden. Då behovet av auktorisationen 

skulle kunna se annorlunda ut för olika typer av fastighetsbestånd har det varit av vikt att få olika 

bestånd representerade. Risken med ett slumpmässigt urval i en undersökning av denna karaktär är 

uppenbar, det finns ett egenintresse för de företag som har genomgått auktorisationen att tala gott 

om den och dessa tenderar därför att anmäla sitt intresse till att medverka i arbetet. Om urvalet 

hade skett slumpmässigt hade risken att få en missrepresentation av företag, med en viss typ av 

fastighetsbestånd, varit överhängande. Av praktiska skäl har flertalet av företagen som intervjuats 

varit i Stockholm. De företag som slutligen intervjuades var till antalet elva stycken. Företagen var att 

anse som medelstora till stora i antalet kvadratmeter räknat. 

2.4 Utformning av intervjuunderlag 
 

Intervjuerna har varit semistrukturella. Med detta menas att det har funnits huvudfrågor som varit 

bestämda på förhand men att följdfrågor som känts aktuella också förekommit. Det har varit av vikt 

att få de intervjuade att utveckla resonemang för att få ett mer kvalitativt material. Vidare har den 

semistrukturella processen säkerställt jämförbart material vilket har varit av stor vikt för att kunna 

göra en relevant analys. 

 

2.5 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna har i huvudsak skett på plats men även telefonintervjuer har genomförts. E-post har 

används för att, vid behov, komplettera intervjuerna och en intervju genomfördes uteslutande via E-

post. Vid intervjuerna på plats och över telefon skickades huvudfrågorna via E-post några dagar innan 

intervjun. Anledning var att de intervjuade skulle få tid att tänka igenom huvudfrågorna då de annars 

kanske inte stött på eller funderat över kvalitetssäkring inom yrket eller den specifika auktorisationen.  

 

Alla intervjuer, förutom Företag K och Js, har spelats in på ljudmedium för att sedan transkriberas. 

Detta har gjorts för att underlätta bearbetningen av materialet och att göra jämförelser av svar och 

undersökning av nyckelord mer överskådligt. Detta behov har varit trängande då det bakomliggande 

empiriska materialet i denna rapport har varit omfattande. Nedan presenteras vilka företag som har 

intervjuats samt vilket media dessa har intervjuats genom. Se även tabell 1 för en översiktlig 

jämförelse av de intervjuade företagen. 
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2.6 Beskrivning av företag och intervjuperson 

 

Företag A är ett statligt företag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Den 

person som intervjuades på detta företag är Regiondirektör. Intervjun skedde på plats och E-post 

användes för komplettering. 

 

Företag B är ett ägande och förvaltande allmännyttigt bostadsbolag verksamma i 

Stockholmsregionen. Den intervjuade personen är Förvaltningschef. Intervjun skedde via telefon och 

E-post användes för komplettering. 

 

Företag C är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger och förvaltar i stora delar av Sverige. Personen 

som intervjuades är Förvaltningschef. Intervjun skedde via telefon. 

 

Företag D är ett ägande och förvaltande allmännyttigt bostadsbolag aktiva i Stockholmsregionen. 

Den intervjuade personen är Verkställande Direktör. Intervjun skedde via telefon och E-post 

användes för komplettering. 

 

Företag E är en del av ett börsnoterat fastighetsbolag som äger och förvaltar kontor och industri 

lokaler. De är verksamma i Stockholm. Den intervjuade personen är Fastighetsförvaltare. Intervjun 

skedde på plats och E-post användes för komplettering. 

 

Företag F är en privatägd fastighetskonsultfirma som bedriver verksamhet över större delar av 

Sverige. De säljer tjänster inom bland annat förvaltning, värdering och transaktion. Den intervjuade 

personen är Chef för affärs- och verksamhetsutveckling. Intervjun skedde på plats och E-post 

användes för komplettering. 

 

Företag G är en börsnoterad fastighetskonsultfirma som bedriver verksamhet över större delar av 

Sverige. De säljer tjänster inom bland annat förvaltning, värdering och transaktion. Den intervjuade 

personen är Chef för kommersiell fastighetsförvaltning. Intervjun skedde på plats och E-post 

användes för komplettering. 

 

Företag H är ett fastighetsbolag ägt av ett försäkringsbolag som äger och förvaltar kommersiella 

fastigheter i Stockholm. Den intervjuade personen är Marknadsområdeschef. Intervjun skedde på 

plats och E-post användes för komplettering. 

 

Företag I är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger och förvaltar ett blandat bestånd. De är 

verksamma i stora delar av Sverige. Den intervjuade personen är Regionchef. Intervjun skedde på 

plats. 

 

Företag J är ett kooperativt ägt bostadsföretag som bedriver verksamhet över stora delar av Sverige. 

Den intervjuade personen är Fastighetsförvaltare. Intervjun skedde via E-post. 

 

Företag K är ett börsnoterat företag som äger och förvaltar bostäder i Stockholm. Den intervjuade 

personen är Förvaltningsansvarig. Intervjun skedde via telefon. 
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Tabell 1 Illustrerar de intervjuade företagen och intervjupersonerna. 

 

Vidare har litteraturstudier genomförts för att ge en tydlig bild kring fastighetsförvaltares 

arbetsuppgifter samt varför auktorisation i teorin skulle kunna lämpa sig för en sådan yrkesgrupp. 

Litteraturstudien har legat till grund för teoriavsnittet i uppsatsen samt indirekt till underlaget för 

frågorna till intervjuerna.  

 

2.7 Källkritik 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att det finns många aktörer som har ett intresse i ett ämne som detta. 
Detta gäller främst de företag som har intervjuats som även har varit involverade i auktorisationen. 
Både Företag F och J är eller har varit involverade och kan därmed se ett intresse i att tala gott om 
auktorisationen och Aff. Vidare är även personen som intervjuades på Företag G auktoriserad och 
kan kanske därför ha ett intresse att framställa den på ett positivt sätt. Sigrid Katzler är som ovan 
nämnts även delaktig i auktorisationens utbildningsråd. De akademiska personer som har intervjuats 
kan se ett intresse i att förespråka att auktorisation ska förenas med högskoleutbildning. Detta har 
föranlett att författarna har haft detta i beaktning vid analysen av materialet. 
 
De litteraturkällor som har använts för att beskriva de teoretiska aspekterna kring kvalitetssäkring 
har fokuserat på kvalitetssäkring generellt och inte nödvändigtvis på en auktorisation med liknande 
utformning som Affs.   
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3 Teori 

3.1 Inledning Teori 
 

Avsnitten kommer att inledas med en beskrivning av fastighetsförvaltarens yrkesroll för att sedan gå 

vidare in på olika former av kvalitetsäkringar samt utformningen av dessa och teorier om drivkrafter 

bakom kvalitetssäkring. Vidare kommer återkopplingar göras till auktorisation av fastighetsvärderare 

som anses vara en relaterad kvalitetssäkring. Denna auktorisation är av intresse då den precis som 

auktorisation av fastighetsförvaltare berör fastighetsbranschen, om än en något annorlunda 

yrkesgrupp. De teorier som framställs i detta avsnitt kommer att användas för att återkoppla till och 

analysera den empiriska studien. 

 

3.2 Beskrivning av fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter 

 

Det tycks inte finnas någon enhetlig definition av yrket fastighetsförvaltare. Delade meningar råder 

kring vilket ansvar samt vilka arbetsuppgifter förvaltaren i praktiken har. Detta avsnitt ämnar 

beskriva förvaltarens arbetsuppgifter för att ge läsaren en bild av den yrkesgrupp som 

auktorisationen är aktuell för. Avsnittet gör inget anspråk på att vara uttömmande i något avseende 

utan skall snarast ses som en högst översiktlig bild. 

 

Förvaltarens roll kan enkelt uttryckas som att denne är ansvarig för den löpande förvaltningen av 

fastigheten (Ling & Archer, 2009). Förvaltningen av fastigheter kan sägas bygga på fyra grundstenar, 

ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, juridisk förvaltning och kundvård (Sääf & Alvebro, 2011). 

Figur 1 illustrerar hur förvaltning kan uttryckas som en kombination av dessa områden. 

 
Figur 1 Källa: Fastighetsnomenklatur kap. 28  



 

 

8 

 

3.2.1 Kundvård  

 

Ur ett investeringsperspektiv är den mest centrala delen av en förvaltares arbetsuppgifter att hitta 

lämpliga hyresgäster och se till att lokalerna är uthyrda, eftersom det är detta som ger upphov till 

intäkter. Därav är vårdandet av kundrelationen en av förvaltarens viktigaste arbetsuppgifter. 

Förvaltaren måste vara tillmötesgående och se till kundens behov. Det är därför av stor betydelse att 

man som förvaltare är insatt i kundens verksamhet och har en insyn i vad man kan göra för att 

erbjuda effektiva lokaler. (Ling & Archer, 2009). 

 

3.2.2 Ekonomi  

 

Förvaltaren har det ekonomiska ansvaret för fastigheten. Det är fastighetsförvaltarens uppgift att se 

till att fastighetens avkastning når upp till de mål som fastighetsägaren har ställt upp. (Sääf & 

Alvebro, 2011). Det är således av största vikt att förvaltaren håller driftnettot på en bra nivå. Vidare 

ingår det också i förvaltarens uppgift att hitta en hyresgäst-mix som är lämplig för fastighetensprofil 

(Ling & Archer, 2009). Detta är av yttersta vikt vid förvaltning av köpcentra och av naturliga skäl inte 

lika viktigt för industrilokaler.  

3.2.3 Juridik 

 
En mycket viktig funktion som fastighetsförvaltaren ansvarar för är kontraktsutformning och 

kontraktsskrivning. Förvaltaren bör vara införstådd med juridiska effekter av kontraktet samt vilka 

klausuler som bör utformas. Till en fastighetsförvaltares uppgifter hör även att handla upp de 

tjänster som köps in genom entreprenad. Detta kräver en god förhandlingsförmåga och förståelse 

inom juridik. Vidare ska fastighetsförvaltaren se till att hyreslagstiftning följs. (Ling & Archer, 2009).  

3.2.4 Teknik 

 

De svenska hyreskontrakten i kommersiella sammanhang specificerar oftast att drift- och 

underhållskostnaderna ligger på fastighetsägaren (Lind & Lundström, 2009). Då drifts- och 

kunderhållskostnaderna tillsammans med hyresintäkterna påverkar driftnettot mest är det viktigt att 

hålla dessa på en så låg nivå som möjligt (Lundström, 2011). Detta samtidigt som hyresgästerna 

måste vara nöjda med den kvalitet som erbjuds.  

 

3.3 Olika former av kvalitetssäkringar 
 

Det finns många olika former av kvalitetssäkring och dessa kan ske på person- eller företagsnivå. 

Kvalitetssäkring kan fokusera på att säkerställa kvalitet för varor, produkter och tjänster. I denna 

uppsats avgränsas begreppet till att avse kvalitetssäkring av tjänster. Olika former av 

kvalitetssäkringar kan också ha olika krav på vilken organisation som tillåts utfärda kvalitetssäkringen 

ifråga, om det ska tillåtas vara en branschorganisation eller om detta ska vara en statlig myndighet 

(Nylander, Rinman & Persson, 2002). 

 

Kvalitetssäkringar kan ha många olika benämningar beroende på syftet med kvalitetssäkringen, 

branschsedvänja, vilka begränsningar kvalitetssäkringen innebär för utövande av tjänsten samt om 
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det finns krav på vilket som ska vara det utfärdande organet. Vanliga benämningar på 

kvalitetssäkring är certifiering, auktorisation, legitimering, behörighet, registrering eller 

godkännande.(Nylander et al. 2002). Det är således viktigt att vara uppmärksam på om en 

benämning skiljer sig i sin begränsning vad gäller utövandet av tjänsten, om det finns en statlig 

förankring genom att det är krav på att det är en myndighet som utfärdar eller om skillnaden i 

benämning grundar sig i branschsedvänja eller dylikt.  

3.3.1 Skillnader mellan olika benämningar  

 

Av de ovan nämnda benämningar av kvalitetssäkring så är det endast certifiering som står ut då 

denna oftast måste utfärdas av ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan samt i enlighet med en 

i Sverige godkänd standard. De övriga benämningar anses ha samma innebörd. (Nylander et al. 

2002). Ackreditering definieras av nationalencyklopedin i tekniska sammanhang som: ”förfarande då 

ett behörigt opartiskt organ, ackrediteringsorgan, formellt bekräftar att en organisation eller ett 

företag besitter erforderlig kompetens för en specificerad, teknisk uppgift” 

(http://www.ne.se/lang/ackreditering/107836, 2012). I Sverige är SWEDAC det centrala 

ackrediteringsorganet som utför ackreditering av svenska certifieringsorgan. Vidare kan certifiering i 

detta avseende definieras som en åtgärd av en tredje part (oftast certifieringsorgan) som visar att 

tillräckligt förtroende har erhållits att en tjänst stämmer överrens med standard eller annat 

regelgivande dokument. (www.ne.se, 2012). 

3.3.2 Definition av auktorisation  

 
Som ovan nämnts skiljer sig inte auktorisation som kvalitetssäkring från till exempel legitimering, 

registrering och godkännande med flera. Det är således endast benämningen som skiljer dessa åt. 

Auktorisation definieras av Nationalencyklopedin som: ” tillstånd, bemyndigande eller legitimation 

att utöva ett visst yrke eller bedriva en viss typ av näringsverksamhet. Auktorisation lämnas av en 

statlig myndighet efter prövning av den sökandes kompetens och lämplighet. Exempel på detta är 

auktorisationen av revisorer i aktiebolag. Inom vissa branscher är auktorisation frivillig. Vid sidan av 

statlig auktorisation förekommer frivilliga auktorisationssystem som lyder under 

branschorganisationer, t.ex. inom bilhandeln” (http://www.ne.se/lang/auktorisation, 2012).  

 

En auktorisation som utfärdas av en branschorganisation är oftast frivillig och till för de som ser ett 

behov att genomföra auktorisationen (Nylander et al. 2002). Det handlar i första hand om aktörer 

som anser sig skapa en konkurrensfördel samt en kvalitetsstämpel genom att genomföra 

auktorisationen. Utformningen av kraven för auktorisation varierar i stor utsträckning mellan olika 

auktorisationer och är till stor del beroende av vilket organ som utfärdar auktorisationen. Vissa 

organisationer ställer betydligt lägre krav på vilken kompetens en sökande måste uppnå för att bli 

auktoriserad än vad andra gör. Detta innebär att kvaliteten på auktorisationen som sådan kan 

ifrågasättas. (Adams et al. 2004).  Legitimiteten för en kvalitetssäkring är således beroende av vilket 

organ som utfärdar den och anseendet kring det organet. Det är av största vikt att det organ som 

utfärder kvalitetssäkringen har ett gott anseende inom marknaden samt att denna är oberoende. 

(Hale, 2012).  

http://www.ne.se/lang/ackreditering/107836
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/lang/auktorisation
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3.4 Generella drivkrafter bakom kvalitetssäkring 

 

Kvalitetssäkringar uppstår vanligen som lösningen på ett problem (Hale, 2012). Till exempel kan en 

kvalitetssärking användas för att skapa ett förtroende hos kunden genom att förse denne med 

komprimerad information kring en tjänsts kvalitet. På så sätt kan kunden känna sig tryggare i att ingå 

handelssituationer med tjänsteutövaren vilket leder till en effektivare marknad. (Erlingsdottir & 

Jonnergård, 2006). De intressenter som ligger bakom en kvalitetssäkring ser ett problem eller behov 

och finner att det bästa sättet att lösa problemet alternativt att tillfredsställa behovet är genom att 

utforma en kvalitetssäkring (Hale, 2012).   

 

En kvalitetssäkring införs ofta för att höja statusen inom ett yrke. Statusen anses öka om 

inträdesbarriärerna för yrket ökar och på så sätt försvårar för de personer som vill utöva yrket utan 

att besitta den kompetens som en kvalitetssäkring visar på. Tanken är att kvalitetssäkringen skall 

bidra till att säkerställa kompetensen hos utövarna. Detta genom att den person som genomgår en 

auktorisation, certifiering, registrering eller någon annan form av kvalitetssäkring kan få göra ett 

prov, uppnå ett specifikt mål, få sitt arbete granskat eller utföra någon form av uppgift. Vidare ska 

denna bevisa att han eller hon har en relevant utbildningsbakgrund samt den arbetslivserfarenhet 

som krävs för det specifika yrket. (Hale, 2012).  

 

Kvalitetssäkringen kan även ses som en konkurrensfördel för den individ som har valt att genomgå 

den. Vid frivilliga kvalitetssäkringar kan en situation uppstå där en arbetssökande gynnas positivt av 

att ha genomgått en sådan, detta gäller så länge de andra som ansöker till samma jobb inte innehar 

samma typ av kvalitetssäkring. Möjligheten att söka fler jobb och få bättre utvecklingsmöjligheter 

anses vara större för de som har genomgått auktorisationen. (Adams et al. 2004). En förutsättning 

för detta är som tidigare nämnts att auktorisationen och det auktoriserande organet anses legitimt 

(Hale, 2012). Vidare anses en kvalitetsstämpel genom en auktorisation, certifiering eller dylikt kunna 

förbättra individens lön och bonusläge (Adams et al. 2004). Ett företag som väljer att bli 

kvalitetssäkrat skapar sig likväl en konkurrensfördel mot de andra företagen inom branschen. Det 

kompetenssäkrade företaget kan använda detta i sin marknadsföring ut mot kund och därigenom öka 

möjligheten att attrahera kunder till att anlita just sitt företag. (Nylander et al. 2002).  

 

En faktor som ofta driver frågan om auktorisation framåt är hur kunderna till yrkesgruppen ifråga ser 

på behovet av att ta fram en auktorisation. Det är vanligt att en av de starktaste drivkrafterna bakom 

en auktorisation och likväl en av de främsta anledningarna till varför en auktorisation blir lyckad är 

kundernas efterfrågan av en auktoriserad yrkesgrupp. (Hale, 2012). 

3.5 Auktorisation för fastighetsvärderare  
 

Fastighetsvärderare är en annan yrkesgrupp i fastighetsbranschen som utvecklat en frivillig 

auktorisation. Denna auktorisation utgör således en intressant utgångspunkt när utformningen för 

auktorisation av fastighetsförvaltare ska utvärderas. 
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Fastighetsvärdering innebär att hitta en monetär tolkning för värdet av en fastighet vid en viss given 

värdetidpunkt. För att genomföra en värdering av en fastighet krävs generellt att värderaren besitter 

goda kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. (Persson, 2011a). 

År 1994 infördes en frivillig auktorisation av fastighetsvärderare på den svenska 

fastighetsmarknaden. Införandet kom efter påtryckningar från branschen och kunderna till 

värderarna. Kunder och banker ansåg att de hade större förtroende för de värderingar som utförs om 

de utförs av en auktoriserad fastighetsvärderare.(Nylander et al. 2002). SFF (Sektionen För 

Fastighetsvärdering) är den funktion inom branschorganisationen ASPECT som utfärdar 

auktorisationen. En auktorisation av värderare kan ske inom tre olika områden; fastighetsvärderare, 

lantbruksvärderare samt småhusvärderare. (www.aspect.se, 2012a). Dessa tre kategorier avgör inom 

vilka områden auktorisationen gäller. Fastighetsvärderare är den kategori som möjliggör för 

värderaren att med stöd av sin auktorisation arbeta generellt inom alla områden. Följaktligen är det 

denna kategori av auktorisationen som ställer störst krav på utbildningsnivå. (Nylander et al. 2002). 

De förkunskapskrav som erfordras för att bli auktoriserad värderare är för de olika kategorierna som 

följer (www.aspect.se, 2012a).  

 

För en generell auktorisation krävs 210 högskolepoäng inom, för fastighetsvärdering, relevanta 

ämnesområden (Persson, 2011b). Auktorisation inom lantbruk respektive småhus kräver 120 

högskolepoäng inom, för dessa, relevanta kurser. Vidare finns krav som är gemensamma för de olika 

auktorisationerna nämligen, minst tre års praktisk erfarenhet inom det fastighetsslag som 

auktorisationen avser, krav på att värderaren är kontinuerligt verksam inom området, att värderaren 

är ajourhållen och slutligen att värderaren är oberoende i avseende på anställning och 

uppdragsgivning. (www.aspect.se, 2012a). Det senare kravet innebär att auktorisationen inte är 

gällande vid jävsförhållanden. 

 

De enligt ASPECT auktoriserade värderarna är skyldiga att följa de etiska reglerna och uppföra sig 

med God värderarsed. Skulle en värderare negligera de etiska reglerna kan styrelsen meddela en 

erinran, varning alternativt uteslutande ur värderarsektionen ASPECT. (www.aspect.se, 2012b).   

 

Auktorisationen för fastighetsvärderare behöver inte förnyas, dock finns ett krav på fortbildning som 

ska ske nio dagar under en 3-årsperiod. Det finns också, som ovan nämnts, ett krav på att man är 

kontinuerligt verksam inom området och att man följer utvecklingen. (www.aspect.se, 2012a). 

 

http://www.aspect.se/
http://www.aspect.se/
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=5eac8a72272b42e99a7db85345b8c1b4&URL=http%3a%2f%2fwww.aspect.se%2f
http://www.aspect.se/
http://www.aspect.se/
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4 Empiri  
 

I detta avsnitt kommer den empiriska bakgrunden samt den empiriska studien att redogöras för. 

Inledningsvis kommer Affs auktorisation av fastighetsförvaltare presenteras. Detta görs baserat på 

dokument från Aff samt en intervju med Bertil Oresten, ordförande för utbildningsrådet i Aff. 

Slutligen kommer intervjuerna att framställas i en samlad text där företagens och 

företagsrepresentanternas samt Sigrid Katzlers och Stelland Lundströms åsikter kommer att framgå. 

4.1 Empirisk Bakgrund  

4.1.1 Auktorisation av fastighetsförvaltare i Sverige  

 
Den auktorisation av fastighetsförvaltare som vi ser på marknaden idag infördes i slutet av 2010 (Sääf 

& Alvebro, 2011). Det är i mars 2012, enligt Bertil Oresten, ordförande för utbildningsrådet i Aff, ca 

40 stycken förvaltare som har genomgått testet och lyckats. Ytterligare cirka 20 förvaltare har 

genomgått testet utan att nå upp till de krav som ställs vid examinationen.  

4.1.1.1 Branschorganisation ansvarig för auktorisering 

 

I Sverige har branschorganisationen Aff – Forum för förvaltning och service tagit fram en 

auktorisation av fastighetsförvaltare. Organisationen är ett ideellt branschforum och nätverk för 

verksamma inom fastighetsbranschen. Organisationens fokusområden är att skapa en gemensam 

plattform för utveckling av kvalitet- och kompetensutveckling inom fastighetsförvaltning. Detta gör 

man genom att fokusera på standardisering, branschutveckling samt utbildningsfrågor. 

Organisationen är också huvudman för Aff-konceptet och tar fram avtal för upphandling av 

förvaltningstjänster med mera. (www.aff-forum.se, 2012a). 

 

Aff har för tillfället 46 medlemmar, dessa är huvudsakligen konsulter inom fastighetsbranschen, 

intresseorganisationer, fastighetsbolag, förvaltningsbolag inom allmännyttan och kunder. De 

anslutna företagen är av skiftande storlek men bland de största kan aktörer som Riksbyggen, 

Fastighetsägarna, Vasakronan, Fortifikationsverket och Ericsson nämnas. (www.aff-forum.se, 2012b). 

 

Inom Aff är utbildningsrådet de som hanterar utbildningsfrågor, det är också utbildningsrådet som 

ansvarar för Auktorisationen. Av de 46 medlemsföretagen är sex stycken representerade i 

utbildningsrådet, dessutom har KTH och Utek varsin representant. De medlemsföretag som har en 

representant i form av ledamot i utbildningsrådet är uteslutande verksamma inom 

entreprenadtjänster. (www.aff-forum.se, 2012c).  

http://www.aff-forum.se/
http://www.aff-forum.se/
http://www.aff-forum.se/
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 4.1.1.2 Auktorisationens syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med auktorisationen är att uppnå en kvalitetssäkring i form av en enhetlig 

och för branschen anpassad kompetensnivå och yrkeskodex för fastighetsförvaltare (www.aff-

forum.se, 2012d). Genom att uppnå detta hoppas man: 

 

• Stärka den enskilde förvaltarens kompetens och yrkesmeriter 

• Stärka företagets varumärke och bidra till kvalitet i verksamheten 

• Skapa en tydligare yrkesroll och stärka yrkesprofessionen 

• Bidra till att stärka branschens och yrkets status 

4.1.1.3 Behörighet 

 

För att auktorisera sig bör man falla under någon av följande kategorier: 

 

• Högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng samt minst tre års erfarenhet inom yrket 

• Yrkeshögskola, KY-utbildning eller liknande samt minst fem års erfarenhet inom yrket 

• Annan utbildning och erfarenhet som är relevant samt minst åtta års erfarenhet inom yrket 

 

Om en sökande inte skulle falla in under någon av dessa kategorier görs en bedömning av 

auktorisationskommittén om validering och prov kan bli aktuellt med hänsyn till andra 

omständigheter.(Oresten, 2010). 

4.1.1.4 Etiska regler 

 
Det finns utförliga etiska regler som en auktoriserad förvaltare ska följa. Dessa regler tas inte upp i 
sin helhet här, en komplett version av de etiska reglerna finns att tillgå i Bilaga 8.5. Detta stycke ska 
snarare ge en överblick av dessa regler.  
 

 Allmänna bestämmelser som reglerar yrkesutförandet 

 Bestämmelser om förvaltarens relation till kunden 

 Bestämmelser om förvaltarens relation till leverantörer 

 Bestämmelser om förvaltarens relation till uppdragsgivaren 
 
Om en förvaltare inte skulle följa de etiska reglerna finns det möjlighet för Aff att återkalla 
auktorisationen. (www.aff-forum.se, 2012e).  

4.1.1.5 Auktorisationens utformning 

 

Det första steget i auktoriseringsprocessen är att bedöma huruvida den ansökande har en lämplig 

bakgrund för att bli auktoriserad. Därefter får den ansökande göra ett kunskapstest, testet består av 

cirka 400 flervalsfrågor inom åtta olika kunskapsområden med tre olika kompetensnivåer; kunskap, 

förståelse och färdighet.(www.aff-forum.se, 2012f). Vidare har auktorisationstestet olika stort fokus 

på olika områden. Med olika stort fokus avses antalet frågor på respektive kunskapsområde. Testet 

visar även resultat på de olika kunskapsområdena där en procentsats anges baserat på antal rätt. 

http://www.aff-forum.se/
http://www.aff-forum.se/
http://www.aff-forum.se/
http://www.aff-forum.se/


 

 

14 

 

4.1.1.6 Affs definition av de åtta kompetensområdena 

 

     ”1   Process 

       Processkunskapen syftar till att kunna hantera Fastighetsföretagandet tvärvetenskapligt med 

beaktande av olika processer och intressegrupper. 

2 Teknik 

       Kunskapen om fastigheter och byggnader är grunden som fastighetsföretagandet vilar på. Här 

ryms också fastighetens roll och betydelse i samhället. 

3 Ekonomi 

       Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys är absolut nödvändigt i 

fastighetsföretagandet för att få tillförlitliga underlag för agerande i olika situationer. 

4 Miljö 

       Hänsyn till miljön blir en allt viktigare beståndsdel i många beslut och det gäller inte minst 

fastighetsföretagandet som har en stor påverkan både på arbetsmiljön och på den yttre miljön.  

5 Juridik  

       Juridik är en viktig beståndsdel inom fastighetsföretagandet såväl beträffande hyresgäster och 

som entreprenörer i förhållande till den egna verksamheten. 

6 IT-data 

       IT är en naturlig kommunikationsform och utgör lika mycket det främsta verktyget i 

informationssökning, lagring av data och som styrverktyg för processer. Hantering av IT och data är 

oerhört centralt för möjligheten att nå framgång. 

7 Beteendekunskap 

      På en arbetsplats är det sociala spelet och förmågan att delta och förstå viktigt. Oavsett om man 

är chef, ledare, projektdeltagare eller har någon annan roll underlättas samvaron av 

beteendekunskap. Det gäller också i samarbetet med ägare, kunder och leverantörer. 

8 Omvärldskunskap 

       Omvärldskunskap och förståelse för sambanden är betydande för att kunna fatta kloka beslut 

vilket gagnar alla intressenter runt fastighetsföretagandet.” (Oresten, 2010 s. 4). 

 

Vidare ingår det i auktorisationsprocessen att skriva en uppsats, den sökande får ett ämne tilldelat 

sig och har därefter en månad att producera en tillfredställande text. Denna granskas sedan, 

tillsammans med kunskapstestet, av utbildningsrådet som gör en samlad bedömning huruvida den 

sökande har uppnått målen för auktorisationen. Auktorisation gäller i fem år varpå förvaltaren måste 

genomgå processen igen. Vid misslyckande har förvaltaren möjlighet till att genomföra testet 

ytterligare en gång, utan extra kostnad. Auktorisationen kostar 9000 kr att genomföra och det finns 

en möjlighet att göra ett förkunskapstest som kostar 900 kr.(Oresten, 2010). 
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4.2 Empirisk Studie  

4.2.1 Definition av fastighetsförvaltare  

 

Som tidigare nämnts finns ingen vedertagen definition av fastighetsförvaltare på marknaden. Därför 

tillfrågades företagen att ge sin definition av fastighetsförvaltarens yrkesroll. Detta för att se om 

auktorisationen kan bidra till en, av marknaden accepterad, definition av vad en fastighetsförvaltare 

är. De intervjuade har sedan tillfrågats huruvida det finns ett behov av en vedertagen definition och i 

så fall hur detta behov uttrycker sig.  

 
Initialt ombads inte Företag A och B att ge sin definition av en fastighetsförvaltare. Detta beror på att 

författarna först efter dessa två inledande intervjuer såg ett behov av att ställa frågan. Företagen har 

sedermera kontaktats via E-post för att komplettera.  

 

De intervjuade företagen hade ofta sin verksamhet som utgångspunkt för hur de definierade yrket 

fastighetsförvaltare. Gemensamt för företagen, i deras definition, var att en förvaltare har ett 

ekonomiskt ansvar över en eller flera fastigheter. Ett vanligt förekommande ord var driftnetto. 

 

En majoritet av företagen lyfte även fram kontakten med hyresgäster samt entreprenörer som en del 

i fastighetsförvaltarens yrkesroll. Med kontakt med hyresgäster kan avses sådana saker som att 

nyteckna kontrakt, vara insatt i hyresgästens verksamhet så att man lättare kan anpassa lokalen till 

hyresgästens behov och i övrigt ge den service som kunden förväntar sig. Detta för att skapa en 

långsiktig relation och att säkerställa en fortgående kontraktsrelation. Företag A och D nämner att en 

förvaltares yrkesroll också innehåller ett personalansvar, något som de är ensamma med att uttrycka 

i definitionen. Detta personalansvar berör oftast att leda fastighetsskötarna (kvartersvärdarna) i 

deras arbete. Andra områden som berörs, av enstaka företag, i definitionen är juridik, långsiktig 

skötsel och förädling av fastigheten. Vad gäller den tekniska aspekten av förvaltning så framhålls den 

av Företag B, C, F, I men det är endast Företag C som uttrycker den explicit ”En person som ansvarar 

för en byggnads tekniska och ekonomiska status”. De övriga företagen berör fastighetens 

kostnadssida vilket kan tolkas som att det är förvaltarens uppgift att se till att det är en effektiv 

teknisk förvaltning som håller nere kostnaderna.  

 

4.2.2 Vedertagen definition av fastighetsförvaltare  

 

Utifrån det som nämnts ovan är det tydligt att det inte finns någon vedertagen definition av vad en 

fastighetsförvaltare är. Cirka hälften av företagen som intervjuades fick frågan om det finns en 

etablerad definiton. Svaret på dessa frågor skiljde sig i utformningen men kan sammanfattas som att 

det inte finns någon etablerad definition och att vad man menar med fastighetsförvaltare ofta skiljer 

sig mellan olika bolag. Ett flertal av de intervjuade bolagen, däribland F och H, har en 

organisationsstruktur som innebär att förvaltningen delas upp på en ekonomisk och teknisk 

förvaltare. Denna struktur bidrar till att öka osäkerheten kring vilken definition av en 

fastighetsförvaltare som kan anses vara vedertagen. Företag G och H framhåller också att det 

figurerar olika benämningar för, vad de uppfattar som, samma yrkesroll. Detta bidrar ytterligare till 

oklarheten i vad som menas med fastighetsförvaltare.  
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Det ska på förhand nämnas att endast ett fåtal företag vart tillfrågade om behovet av en vedertagen 

definition. Samtliga av de som vart tillfrågade såg dock en nytta i detta, framförallt vid rekrytering av 

ny personal. Detta då det annars kan vara oklart vilka arbetsuppgifter som benämningen omfattar. 

Företag G framhäver också att olika bolag har olika sätt att bygga upp sin verksamhet och olika sätt 

att bedriva förvaltningen. Detta kan medföra att det är svårt att hitta en definition som branschen 

kan enas om. Det kan till exempel handla om att man delar upp förvaltningen i områden som teknisk- 

och kontraktsförvaltning. Företagen F, G och H upplever alla att en auktorisation skulle kunna bidra 

till att skapa en gemensam definition av vad en fastighetsförvaltare är. Företag H nämner dock att 

man inte kommer kunna uppnå någon enhetlig definition utifrån vilka arbetsuppgifter en 

fastighetsförvaltare har. Vidare menade Företag H att definitionen således får utgå ifrån en lägsta 

nivå på vilken kunskap och erfarenhet man som förvaltare ska besitta. 

 

4.2.3 Kännedomen om Aff samt auktorisation av fastighetsförvaltare  

 

Ett sätt att försöka mäta hur de tillfrågade aktörerna inom marknaden har mottagit auktorisationen 

är att börja med att se hur väl de känner till denna. Den allmänna kännedomen om Affs auktorisation 

av fastighetsförvaltare har under de elva intervjuerna varit mindre bra. Inte heller Aff som 

organisation har varit speciellt välkänd bland de företag som intervjuats. Fyra av elva företag hade 

aldrig hört talas om auktorisation överhuvudtaget. Av dessa kände Företag D, E och H inte heller till 

Aff som organisation. Företag C var ett av de fyra företag som aldrig hade stött på auktorisationen 

men hade dock en mycket god kännedom om Affs övriga verksamhet. Utöver dessa var det ett flertal 

av företagen som hade stött på auktorisationen vid ett fåtal tillfällen, vissa av dem hade böra hört 

ordet men hade ingen direkt kännedom om innehållet eller vem som är huvudmannen.  

 

De två företagen A och K har, vid införandet av auktorisationen, diskuterat huruvida det är en bra 

process att låta sina förvaltare genomgå. De båda företagen har såhär långt valt att inte gå vidare i 

ärendet. Tre av företagen har auktoriserade förvaltare inom organisationen, de intervjuade 

personerna på Företag G och J var själva auktoriserade sedan november 2010. Ingen av de tillfrågade 

personerna upplevde att auktorisationen var ett vanligt förekommande samtalsämne inom 

fastighetsbranschen, något som givetvis stärks av att ett flertal av de tillfrågade hade mycket liten 

kunskap om både Aff och auktorisationen. Figur 2 illustrerar kännedomen av Aff hos de intervjuade 

företagen, Figur 3 illustrerar kännedomen om auktorisationen.



 

 

17 

 

 

Figur 2 och Figur 3 

 

Att de intervjuade företagen hade relativt dålig kännedom om auktorisationen utgjorde en mycket 

intressant observation. Detta medförde att alla de intervjuade företagen fick frågan på hur de anser 

att Aff bör marknadsföra auktorisationen för att öka medvetenheten och intresset kring den. 

 

Någon form av marknadsföringsåtgärd bör genomföras, detta är nästintill alla intervjuade parter 

överrens om. De flesta aktörer anser att den lämpligaste marknadsföringsåtgärden är att nå ut till de 

stora företagen i fastighetsbranschen. Dessa företag anses kunna fungera som en förlängd arm för 

Aff i marknadsföringshänseende. Detta är någonting som även Stellan Lundström från KTH 

instämmer i. Även skolor och universitet nämns som en potentiell sammarbetspartner av Företag C 

och G. För att nå ut till dessa stora aktörer behöver en personlig kontakt etableras menar Företag K. 

Företag D uttrycker att behovet för auktorisationen är så begränsat att ytterligare ansträngningar att 

marknadsföra denna rimligen inte kommer att bära frukt. Vidare uppfattar ett flertal företag att Aff 

kan marknadsföra auktorisationen genom olika seminarier och branschdagar. Företag F uttrycker att 

Aff, på seminarier och branschforum, kan låta aktörer testa frågor från auktorisationsprovet för att 

göra dessa medvetna om vad auktorisationen innebär. Företag C ser att det kan finnas ett behov att 

marknadsföra auktorisationen ut mot kunderna till de fastighetsägande bolagen och konsultbolagen. 

Detta kan bidra till att skapa en efterfrågan kring auktorisation från kundernas sida. Företag A och H 

menar att man från Affs sida bör skriva artiklar i branschtidningar för att väcka en medvetenhet hos 

fastighetsbranschens aktörer i stort. 

 

Sigrid Katzler från KTH är osäker på hur man från Affs sida bäst kan nå ut till fastighetsbranschen i en 

större skala. Trots detta anser hon att det finns ett behov av att öka medvetenheten kring 

auktorisationen i stort.  

4.2.4 Tankar kring Aff och auktorisationen  

 

Legitimiteten av det auktoriserande organet är som nämnts i teoriavsnittet av största vikt för att 

auktorisationen som sådan ska anses legitim och bli respekterad inom branschen. Därav är frågan 

huruvida Aff är ett legitimt organ eller ej en viktigare fråga än vad som kan uppfattas vid en första 
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anblick. Utöver Stellan Lundström, professor på KTH, så var det inget av de tillfrågade företagen som 

hade någon kritik kring hur legitimt organ Aff är. På frågan om Aff är lämpade att hålla i 

auktorisationen svarar Lundström att han är tveksam om Aff är rätt organisation för att hålla i 

auktorisationen och ifrågasätter deras ekonomiska kapacitet samt den otillräckliga 

marknadsföringen. Frågan om legitimiteten har inte ställts till alla företag men de företag som har 

fått svara på frågan har inte haft någon åsikt, varken positiv eller negativ.  

4.2.5 Tankar kring utformningen av auktorisationen  

 

Alla de tillfrågade företagen inklusive Stellan Lundström anser att utformningen kring de 

kompetensområden som Affs auktorisation involverar är relevant. De anser att de på ett bra sätt 

svarar för en fastighetsförvaltares arbetsuppgifter. En del av företagen har som tidigare nämnts en 

organisationsstruktur som innebär att förvaltningsområdena som Aff har ställt upp som 

kunskapskrav delas upp på olika personer inom företaget. Företag H har en organisation med teknisk 

och ekonomisk förvaltare vilket medför att de har ett smalare ansvarsområde än det som 

auktorisationen testar på. Denna organisationsstruktur är inte helt ovanlig bland de intervjuade 

företagen, även I och F har en liknande struktur. Vid frågan vilket av de åtta kompetensområdena 

som är viktigast råder det lite delade meningar. Vissa menar att tekniken är i centrum medan andra 

menar att ekonomin är viktigast. Beteendekunskapen är ytterligare en punkt som ofta lyfts fram som 

central i förvaltarens yrkesroll. Det är denna punkt som skall testa på förvaltarens sociala förmåga 

samt etiken i yrkesutövandet.  

 

Sju av de intervjuade företagen fick frågan om huruvida en examination med flervalsfrågor kan anses 

lämplig för att testa de åtta kompetensområdena. Företag A, B, J och K blev inte tillfrågade. Av de 

tillfrågade ansåg Företag C att ett test i form av flervalsfrågor ger en god indikation på ens kunskap, 

Företag F och G ansåg i huvudsak att det gick att examinera genom flervalsfrågor men såg ett 

problem med att göra detta inom kunskapsområdet beteendekunskap. Dock framhåller både Företag 

F och G att uppsatsen är ett bra komplement för att testa mer kvalitativ kunskap. Lundström ser dock 

en stor problematik med denna typ av examination, han hävdar att det går att plugga in vad man ska 

svara utan att man kan någonting. 

  

Stellan Lundström och Sigrid Katzler uttrycker båda att de tycker att auktorisationen i större 

utsträckning borde göras beroende av universitets- eller högskoleutbildning. Lundström var den som 

gick längst i sitt resonemang och menade att alla som söker att bli auktoriserade förvaltare ska vara 

utbildade på universitet eller högskola. Vidare menade Lundström att det bör finnas en utfasnings 

möjlighet. Med detta menas att de förvaltare som sedan länge varit i branschen och inte har någon 

eftergymnasial utbildning bör få bli auktoriserade medan de nya som träder in i branschen inte ska få 

denna möjlighet utan eftergymnasial utbildning. Lundström kallar fenomenet för ”grandfather 

clause”. Katzler menar att auktorisationen möjligen skulle kunna vara uppdelad i olika nivåer 

beroende på utbildningsbakgrund. Detta innebär enligt Katzler att man skapar två kategorier, en för 

de som inte har någon eftergymnasial utbildning och en för de som har studerat på högskola. Katzler 

uttrycker det som ”Det kanske inte är helt lyckat att blanda de med högskoleutbildning och de utan 

utbildning överhuvudtaget”.  
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4.2.6 Generellt behov av en auktorisation av fastighetsförvaltare  

 

Åsikterna kring om en auktorisation av fastighetsförvaltare överhuvudtaget behövs inom branschen 

är tudelade. Vissa företag framhäver att det är svårt att kvantifiera vilken nytta en sådan 

auktorisation skulle kunna innebära för företaget som sådant. De menar att det är svårt att sätta 

fingret på hur en auktorisation skulle kunna förbättra deras verksamhet samt vilken efterfrågan det 

finns från deras kunder. Andra företag ser auktorisationen som ett viktigt steg i en kvalitetssäkring av 

branschen. Vidare anser vissa företag att en auktorisation av fastighetsförvaltare kan vara ett medel 

att skapa en enhetlig nomenklatur inom fastighetsbranschen. En mer enhetlig definition av 

fastighetsförvaltare skulle underlätta en rekryteringsprocess då auktorisationen sätter ramarna för 

vad en fastighetsförvaltares arbetsuppgifter involverar. 

 

Företag B uttrycker att ”Epitetet förvaltare idag kan ju stå för nästan vad som helst. Från väldigt 

tunga förvaltningsuppdrag till pytte små”. Vidare uttrycker Företag B att många känner sig kallade att 

bli förvaltare trots att de inte nödvändigtvis har den bakgrund som efterfrågas eller den kompetens 

som krävs. En auktorisation skulle kunna reglera vilka personer som rätteligen kan kalla sig 

fastighetsförvaltare. Företag H väljer att uttrycka sig på så sätt att det handlar om en tydlighet och en 

medvetenhet om vad en arbetsgivare och en arbetstagare kan förvänta sig av varandra. Denne 

menar att en auktorisation kan hjälpa till att reda ut detta. Andra företag nöjer sig med att säga att 

det förenklar rekryteringsprocessen. Företag D hävdar dock att det snarare är viktigt att det finns en 

dokumenterad utbildning hos den arbetssökande. Om denna utbildning har skett i form av 

högskolestudier, auktorisation eller någon annan typ av kompetensutbildning är mindre relevant. 

Det är dock inte alla som ser en genuin efterfrågan av auktoriserade fastighetsförvaltare på 

marknaden idag. Företag D, E och I såg inte någon egentlig nytta. De menade att auktorisationen av 

fastighetsförvaltare inte skulle tillföra något nytt till den svenska fastighetsmarknaden. En 

auktorisation skulle inte fylla ett behov som är att anse som nödvändigt att tillfredsställa. De nyttor 

som en auktorisation potentiellt skulle kunna medföra kan tillgodoses på andra sätt till exempel 

genom kurser eller dokumenterad arbetserfarenhet. Att auktorisationen skulle fungera som en 

kvalitetsstämpel för de förvaltare som är outbildade ställer sig Företag I frågande till och framhäver 

istället att arbetslivserfarenheten hos en sådan förvaltare väger upp för detta på ett fullt tillräckligt 

sätt. Det är även oklart om en auktorisation skulle tillföra någonting för de förvaltare som har en 

relevant högskoleutbildning anser Företag E, det är snarare att jämställa med all annan 

vidareutbildning. 

4.2.7 Företagets behov av en auktorisation av fastighetsförvaltare  

 

Merparten av de tillfrågade företagen ansåg att behovet av auktorisation av förvaltare främst 

uttrycker sig i form av kompetensutveckling inom företaget. Att auktorisationen skulle kunna fungera 

som en strukturerad kompetenshöjning för företaget är det flera företag som uttrycker. Det skulle 

kunna fungera som ett golv för utvecklingen av förvaltarna inom företaget enligt Företag B. Han 

menar på att om Företag B väljer att satsa på auktorisationen förväntas merparten av förvaltarna 

inom företaget att genomgå denna och således säkerställa att dessa besitter en gemensam 

kompetensgrund. Vidare är det enligt Företag B välkommet om enskilda förvaltare i dagsläget 

frivilligt väljer att genomgå auktorisationen. Denna åsikt delas av samtliga av de intervjuade 

företagen.  
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Företag C, E, F, H och I vart tillfrågade om de trodde att resultaten man fick inom respektive 

kompetensområde skulle kunna bidra till en kompetensutveckling. Detta genom att man då ser vilka 

kompetensområden som man hade svårast för i testet. Dessa instämde i detta med ett undantag. 

Dessa ansåg att detta kunde vara ett sätt att stärka kompetensen inom företaget. Företag I var det 

enda företag som inte tyckte att auktorisationen var den lämpligaste formen för denna typ av 

kompetenskartläggning. Företag I menar att de inte vill låta sina förvaltare genomgå testet för att se 

vilka luckor som finns, de anser att auktorisationen inte bör användas som ett medel för att se svart 

på vitt vilken kompetens förvaltaren har. De ansåg att förvaltaren själv bör visa ett intresse för att 

åtgärda sina kunskapsluckor. 

4.2.8 Kundens behov av en auktorisation av fastighetsförvaltare  

 

Samtliga intervjuade företag har fått besvara frågan huruvida auktoriserade förvaltare går att 

marknadsföra ut mot hyresgästerna, det vill säga om hyresgästerna kan tänkas efterfråga det. Det 

råder en mycket tydlig enighet kring detta hos de aktörer som har intervjuats. Ingen av dessa anser 

att auktoriserade förvaltare kommer att efterfrågas av hyresgäster inom en överskådlig framtid. 

Företagen anser att kunderna förutsätter att förvaltningen sköts på ett professionellt sätt oavsett om 

förvaltaren är auktoriserad eller inte. Företag C uttrycker att hyresgästerna ibland inte vet vad 

fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter innebär. Vidare uttrycker han att kunderna ibland menar 

fastighetskötare när de säger förvaltare samt att de ibland menar förvaltaren när de säger 

fastighetsskötaren. Han menar att kunskapen hos kunderna måste öka för att de ska börja efterfråga 

auktoriserade förvaltare. Företag A tror inte att auktoriserade förvaltare kommer att fungera som en 

marknadsföringsåtgärd för att hyra ut lokaler. Han menar på att det är lokalen i sig som kunden 

efterfrågar och således det som har störst inverkan på huruvida ett kontrakt tecknas.   

 

Då de intervjuade aktörerna delvis har bestått av fastighetskonsultbolag har en viktig frågeställning 

varit om det finns någon efterfrågan från kunder gällande upphandling av förvaltningstjänster. 

Således har frågan ställts till konsultbolagen, Företag F och G, hur de upplever efterfrågan från sina 

kunder. De aktörer som utgör kunder till konsultbolag är kapitalinvesterare och fastighetsägare som 

inte ämnar bedriva förvaltningen i egen regi. Kunderna anlitar då en förvaltningskonsult för att få en 

kompetent förvaltare. Båda dessa företag anser att en auktorisation kan användas som en 

kvalitetsstämpel vid upphandling och kan därför anses vara en viktig komponent i marknadsföring ut 

mot kund. De anser dock att marknaden i dagsläget inte besitter tillräcklig kunskap om 

auktorisationen för att behovet ska ha uppenbarat sig ännu. Företag A, B, C, H och I samt Lundström 

håller med om detta. 

4.2.9 Behov beroende på bestånd  

 

Bertil Oresten och Stellan Lundström tror båda att behovet av auktoriserade förvaltare uttrycker sig 

tydligast inom bostadsförvaltning. De har dock olika motiveringar till varför detta behov upplevs som 

större än för andra fastighetsslag. Oresten anser att förvaltare av bostäder ofta besitter en smalare 

kompetens och således skulle gynnas mest av att genomföra auktorisationen i utbildningssyfte. 

Lundström menar å sin sida att auktoriserade förvaltare skulle bidra till ett ökat skydd för 

hyresgästerna, i dessa fall konsumenter. Ingen av de intervjuade företagen ser en skillnad i behovet 

beroende på vilket fastighetsbestånd företaget förvaltar. Sigrid Katzler anser att auktorisationen som 
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den är utformad mest är lämpad för bostäder och lokaler. Katzler anser att förvaltning av köpcentra 

och hotell är mycket annorlunda i förhållande till de ovan nämnda fastighetstyperna. Vidare menar 

Katzler att det är tveksamt om Aff i dagsläget har den kompetens som krävs för att bedriva 

auktorisation av förvaltare för köpcentra och hotell. Det skulle i Katzlers mening krävas att Aff går 

samman med de branschorganisationer som finns till för dessa två fastighetsslag, för att skapa en 

legitim auktorisation gällande de två fastighetslagens förvaltare. 

4.2.10 Den enskilda förvaltarens behov av en auktorisation  

 

De flesta företagen är överens om att behovet av en auktorisation för den enskilda förvaltaren främst 

uttrycker sig i att få en stämpel på sin kompetens. Alla företag utom Företag I menar att behovet för 

förvaltare att bli auktoriserade är större för de utan någon eftergymnasial utbildning. Det anses vara 

en möjlighet för dessa att få ett bevis på att man är kompetent trots utebliven högskoleutbildning. 

Företag I framhäver att det är arbetslivserfarenheten som är den största meriten för de förvaltare 

som inte har någon utbildning. En auktorisation av detta slag skulle i Företag Is mening inte i någon 

nämnvärd utsträckning bidra till att öka attraktiviteten på marknaden för dessa förvaltare. 

 

De intervjuade företagen är eniga om att auktorisationen i dagsläget inte genererar någon högre lön 

för förvaltaren. Somliga anser dock att det på lång sikt mycket väl kan bli så. Det krävs enligt dessa att 

auktorisationen blir etablerad på marknaden. Inte heller anser något av företagen att 

auktorisationen kommer leda till mer kvalificerade arbetsuppgifter i nuläget. Företag K ställer sig 

positiva till att förvaltarna självmant väljer att genomgå auktorisationen men framhåller att det inte 

skulle leda till någon förbättrad arbetssituation för den enskilda förvaltaren, varken kort- eller 

långsiktigt. Samtliga företag anser att det i första hand är företaget som betalar avgiften för liknande 

typer av tester och kompetenshöjande utbildningar. Företag C uttrycker explicit att betalningen av 

avgiften är en förmån som förvaltaren kan förvänta sig, men någon högre lön är för närvarande inte 

aktuellt. Samtliga företag skulle gå med på att betala avgiften för de förvaltare som är intresserade 

att genomgå auktorisationen. Företag F hävdar att en förvaltare som betalar avgiften självmant visar 

tecken på att han eller hon är på väg att söka nytt jobb. Vidare anser Företag D och I att det dock 

skulle krävas en tydlig motivering till varför just auktorisationsprovet skulle genomföras då de som 

företag inte anser att det finns något större behov.  

 

De två förvaltare som har intervjuats som är auktoriserade representerar Företag G och J. Ingen av 

dessa anser att de har haft någon nytta av auktorisationen. Vidare menar de att den inte har stärkt 

deras kompetens. Förvaltaren på Företag J menar att det endast har bekräftat att denne besatt en 

god kompetens sedan tidigare. 

 

Tio av de elva intervjuade företagen fick frågan om det skulle bli några negativa konsekvenser för de 

förvaltare som väljer att göra testet men inte lyckas. Ingen av dem uttryckte att det skulle leda till 

sämre förutsättningar på jobbet utan framhävde att man då fick lov att göra om testet. Dock framhöll 

Företag A, D och E att det oftast vid sådana situationer blir lite spekulationer kring varför det inte gick 

så bra. 
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Samtliga företag anser att avgiften för auktorisationen inklusive för kunskapstest är rimlig. De 

framhäver att det inte rör sig om en ansenlig summa för företag men att det kan vara mycket pengar 

för en privat person. 

 

4.2.11 Statusen för fastighetsförvaltare  

 

Att öka statusen för en yrkesgrupp är en av de främsta anledningarna till varför en kvalitetssäkring 

införs. Statusen anses öka då en kvalitetssäkring skapar en barriär som försvårar för obehöriga att 

träda in i yrket. Således har det varit av intresse att fråga de aktörer som intervjuats om hur de 

upplever statusen för fastighetsförvaltare samt om de anser att auktorisationen kan bidra till en ökad 

status inom yrket. 

 

Det rådde delade meningar kring hur statusen för fastighetsförvaltare upplevs. Det var endast 

Företag A och B som ansåg att det fanns ett tydligt behov av att ytterligare höja statusen för 

fastighetsförvaltare. Vidare ansåg Företag H att det fanns ett visst behov för förvaltaryrket att få en 

högre status men att det var oklart i vilken utsträckning. Övriga företag uttryckte inget direkt behov 

av att öka statusen för fastighetsförvaltare. Ändock ansåg samtliga företag förutom Företag K, som 

valde att inte uttala sig i frågan, att auktorisationen i framtiden skulle kunna bidra till en ökad status 

för förvaltarkåren. Merparten av dessa företag motiverade detta med att auktorisationen skulle bidra 

till en ökad medvetenhet samt en enhetligare uppfattning om förvaltaryrket. Stellan Lundström 

framhåller att fastighetsförvaltare tidigare aldrig haft någon hög status men att utvecklingen går mot 

ett positivt håll.  
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5 Analys  
 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån de teorier som presenterats tidigare i 
uppsatsen. Inga skillnader i företagens åsikter kring auktorisationen, baserat på de intervjuade 
personernas arbetslivserfarenhet, kunde utläsas och berörs därav inte vidare i analysen. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning utifrån syftet med studien.  

5.1 Analys av studien 

5.1.1 Kännedomen 

 

Kännedomen om Aff skulle utifrån studien kunna betecknas som bristfällig eller dålig. Detta 

ställningstagande görs då de intervjuade företagen anses vara stora aktörer på marknaden och det 

förefaller då naturligt att dessa är mer insatta i bransch- och kompetensutvecklingsfrågor. Detta då 

de större företagen rimligtvis har stora nätverk och tillgång till fler branschforum. Den kännedom 

som redovisades i empirin kan av läsaren uppfattas som relativt god då det endast var fyra företag 

som aldrig hade hört talas om auktorisationen. Viktigt är att läsaren har i åtanke att av de företag 

som intervjuades var Företag F mycket involverad i auktorisationen och även Företag J har varit med 

och utvecklat auktorisationen. Detta kan trots urvalet i metoden inte anses spegla marknaden på ett 

korrekt sätt i just denna fråga. Då inget de tillfrågade företagen upplevde att auktorisationen var ett 

frekvent samtalsämne inom branschen fungerar detta vidare som en indikator på den bristfälliga 

kunskapen. Det ter sig även underligt att stora företag som Företag C och E aldrig har hört talas om 

auktorisation av fastighetsförvaltare, om denna skulle kunna anses vara etablerad. 

 

5.1.2 Legitimitet 

 

Då kännedomen om Aff har betecknats ovan som bristfällig har det varit av intresse att undersöka 

om de intervjuade aktörerna anser att en Aff är ett legitimt organ för att utfärda auktorisationen. 

Den enda som tydligt uttryckte någon åsikt i denna fråga var Stellan Lundström som såg ett problem i 

att Aff är huvudman för denna auktorisation. Lundström framhåller vikten av att huvudmannen för 

auktorisationen har en bra förankring inom marknaden för att själva auktorisationen ska ses som 

legitim. Att de intervjuade företagen inte valde att uttala sig kan inte anses öka Affs legitimitet. 

Det är av stor vikt att den organisation som utfärdar en auktorisation har ett gott anseende hos de 

övriga aktörerna inom branschen samt att den anses oberoende. Inget av de tillfrågade företagen 

talade illa om Aff men att inga av dem talade gott om Aff är lika oroväckande för hur legitim de kan 

anses vara. Det bör inte anses tillräckligt att den som utfärdar auktorisation inte har ett dåligt 

anseende. Vidare är som nämnts i den empiriska bakgrunden inget fastighetsägande bolag med i 

utbildningsrådet vilket i sig innebär att representanter från hela branschen inte bidrar till den 

fortsatta utvecklingen. Denna missrepresentation skulle i längden kunna leda till spekulationer om 

att auktorisationen utformas för att till största del ta till vara på konsultbolagens intressen. För att 

auktorisationen som sådan ska kunna anses legitim bör alla aktörer inom branschen stå bakom den 

aktuella organisationen samt auktorisationen.  
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5.1.3 Företagets behov 

 

Den största nyttan företagen kunde se med auktorisationen var att den skulle kunna ge upphov till 

en strukturerad kompetenshöjning. Detta är också något som stämmer överrens med de generella 

drivkrafterna bakom en kvalitetssäkring. Hur denna strukturerade kompetenshöjning är kopplad till 

auktorisation nämns inte rakt ut av något av företagen. Troligt är att det som avses är de 

förberedelser förvaltarna behöver göra för att kunna säkerställa att de klarar auktorisationstestet. 

Förberedelse skulle kunna ske genom anordnad fortbildning eller självbedrivna studier. Det i sin tur 

leder till att företaget får ett förbättrat humankapital. Som framgår i empirin kan auktorisationen 

också bidra till en gemensam kunskapsbas inom företaget, vilket skulle försäkra bolaget om att 

förvaltarna håller en jämn nivå. Detta kan bidra till en än bättre förståelse för vilka förväntningar man 

kan ha på sina medarbetare och på så sätt leda till en mer effektiv arbetsfördelning.  

 

De företag som förhåller sig kritiska till auktorisationen menar dock att dessa fördelar kan uppnås 

med andra medel till exempel genom fortbildning och dokumenterad arbetslivserfarenhet. Det kan 

vara så att företagen kan uppnå en gemensam kunskapsbas genom strukturerad intern eller extern 

fortbildning. En fördel med om denna fortbildning görs i form av kurser eller dylikt skulle kunna vara 

att inlärningen effektiviseras genom att förvaltaren blir tilldelad relevant litteratur och får ta del av 

föreläsningar, något som auktorisationen inte i dagsläget erbjuder.  

 

5.1.4 Förvaltarens behov 

 
Auktorisationen kan fungera som en kompetenskartläggning. Genom att erhålla sina resultat inom de 

olika kompetensområdena från testet får förvaltaren en inblick i vilka områden som det finns störst 

rum för förbättring. Detta är inte begränsat till de som misslyckas med testet även om det är de som 

har nämnts under intervjuerna och där behovet kan uppfattas som störst. Att förvaltarna får reda på 

vilka kompetensluckor de har möjliggör för dem att utveckla de brister som finns och på så sätt öka 

sin kompetens. Detta är till nytta för företaget så väl som för förvaltaren oavsett vilket fastighetsslag 

det rör sig om. En av de största nyttorna en auktorisation kan medföra är som nämnts att säkerställa 

kompetensen på utövarna i yrket. Inte bara skulle detta säkerställa nivån, det skulle även kunna bidra 

till att öka den generella kompetensnivån inom yrkeskåren. Ett företag uttryckte under intervjun att 

auktorisationen inte var ett lämpligt forum för detta. Det krävs i dennes mening att förvaltaren visar 

ett eget intresse för att finna sina kompetensluckor. Vidare anser företaget att auktorisationen inte 

bör användas för att få bevis på förvaltarens kunskapsluckor. Detta kan tolkas som att man inte vill 

använda auktorisationen för att se vilka förvaltare som inte är tillräckligt kompetenta. Det kan även 

vara så att man inte vill utsätta förvaltaren för en obekväm situation. Vidare kan det innebära att 

man inte vill skapa någon kompetenskartläggning för att se förvaltarens brister och på så sätt 

undvika att utsätta förvaltarna för stress.  

 

Auktorisation kan enligt den teori som presenterats i uppsatsen skapa en konkurrensfördel. De 

förvaltare som genomgått auktorisationen skulle kunna tänkas sticka ut, visa framfötterna och ett 

engagemang. Detta kan vara till fördel för förvaltaren vid bland annat rekryteringssammanhang. En 

auktoriserad förvaltare skulle sticka ut ur mängden då antalet auktoriserade förvaltare som bekant är 

få. Vidare ökar en auktorisation möjligheterna för en förvaltare att klättra internt inom bolaget, 
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enligt teorin förbättras utvecklingsmöjligheterna. Den empiriska studien talar dock emot att detta 

skulle gälla för Affs auktorisation. En anledning till detta kan vara att auktorisationen inte har blivit 

tillräckligt etablerad och inte uppnått den status som erfordras för sådana positiva effekter. Således 

kan detta bli aktuellt om auktorisationen skulle etablera sig, något som ett flertal av de intervjuade 

företagen troligtvis syftar på när de uttrycker att auktorisationen på lång sikt kan innebära denna typ 

av fördelar för förvaltaren. Detta stämmer väl överrens med att ingen av de auktoriserade förvaltare 

som har intervjuats har haft någon nytta av auktorisationen. Den verkar inte ha fungerat som en 

konkurrensfördel eller som ett medel till högre lön eller bättre jobb. Auktorisationen har för en av 

förvaltarna uttryckligen endast bekräftat att denna var kompetent. Då inget av företagen uttrycker 

några negativa konsekvenser om en förvaltare misslyckas med testet kan man därför, med stöd av de 

potentiella effekter som nämnts ovan, argumentera för att förvaltare bör vara villiga att genomföra 

auktorisationsprovet. Det ter sig som att en förvaltare inte har något att förlora på att genomföra 

testet, även om vinningen i dagsläget är otydlig. Argumentet skulle dock kunna bemötas med att det 

inte ligger i företagens intresse att uttala sig om vilka negativa konsekvenser som följer av att en 

förvaltare inte besitter den kompetens som dessa förväntar sig.  

 

5.1.5 Enhetlig definition av fastighetsförvaltare 

 

Av intresse har varit att se hur de intervjuade aktörerna definierar fastighetsförvaltare samt vad de 

anser att en fastighetsförvaltare har för arbetsuppgifter. Detta kan då ställas mot de 

kompetensområden som auktorisationen testar på för att se om auktorisationen skulle kunna bidra 

till en mer enhetlig bild av vad en fastighetsförvaltare är. Många av dessa kunskapsområden nämns i 

olika företags definitioner, om än i olika stor utsträckning. De kunskapsområden som inte nämns är IT 

och Miljö. Det är dock troligt att de flesta företag anser att detta har med verksamheten att göra 

men att det inte är att anse som särdrag som karaktäriserar fastighetsförvaltarens yrkesroll. Att 

kompetensområdena i stor utsträckning stämmer överrens med företagens olika definitioner kan 

vara en anledning till att samtliga företag uppfattade dessa som relevanta och väl genomtänkta. De 

områden som inte nämns har också en underordnad prioritet i testet vilket kan sägas stämmer 

överrens med de intervjuade aktörerna åsikter. På så sätt kan testet anses spegla de definitioner som 

figurerar på marknaden. Det torde vara så att, för att termen auktoriserad förvaltare ska få någon 

genomslagskraft och bidra till en enhetlig definition måste denna stämma överrens med och 

anpassas efter marknaden syn på yrkesrollen.  

 

I teoriavsnittet nämns att många kvalitetssäkringar införs som lösningen på ett problem på den 

berörda marknaden. Inom fastighetsförvaltning skulle detta problem kunna utläsas som den 

uteblivna definitionen av en fastighetsförvaltares yrkesroll. Det var flera av de intervjuade aktörerna 

som såg ett behov av att skapa en enhetlig definition. Det är möjligt att en auktorisation kan vara rätt 

väg att gå för att branschen ska enas. Auktorisationens åtta kunskapsområden skulle kunna bidra till 

att sätta upp ett ramverk för vad en fastighetsförvaltare förväntas kunna. Det skulle i förlängningen 

möjligen kunna bidra till att definitionen anpassas efter dessa åtta områden.  

 

En alternativ tankegång är att behovet för att skapa en enhetlig definition på fastighetsförvaltare 

skulle kunna ersättas av en tydlig definition av vad auktoriserad fastighetsförvaltare innebär. Detta 

betyder att om auktorisationen skulle bli etablerad skulle termen auktoriserad förvaltare i sig kunna 

fungera som en definition. Att vara auktoriserad förvaltare skulle teoretiskt sätt kunna bli en ny term 
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för vilken kompetens samt vilka arbetsuppgifter en förvaltare förväntas inneha. De fördelar som 

företagen nämner att en enhetlig definition skulle medföra, det vill säga att detta skulle underlätta 

vid bland annat rekrytering och upphandling, bör inte påverkas av detta alternativa sätt att uppnå en 

definition.  

5.1.6 Utformningen av auktorisationen 

 

Vissa av de företag som intervjuats har organisationsstrukturer som innebär att förvaltningen delas 

upp på två eller fler yrkesroller. Det kan exempelvis handla om teknisk och ekonomisk förvaltning. 

Detta har fört tankarna till fastighetsvärderarnas auktorisation som är uppdelad i en generell, en för 

småhus och en för lantbruk. Frågan är om man från Affs sida skulle gynnas av att möjliggöra för ett 

liknande system i auktorisationen av fastighetsförvaltare. Detta skulle leda till att fler personer som 

jobbar inom fastighetsbranschen skulle kunna auktorisera sig på en kunskapsnivå som anses lämplig i 

deras fall. Detta kan vara ett bra sätt för Aff att anpassa auktorisationen till hur marknaden ser ut. 

Man skulle kunna argumentera för att en uppdelning av auktorisationen skulle påverka det förslag av 

utveckling av en enhetlig definition som presenterats ovan. Detta behöver dock inte vara sant för den 

generella benämningen fastighetsförvaltare, detta är snarare ett sätt att skapa en ytterligare 

definition för exempelvis ekonomisk och teknisk förvaltare. Definitionen för auktoriserad 

fastighetsförvaltare skulle således bygga på alla de åtta kompetensområdena. Detta medan den 

ekonomiska skulle kunna bygga på fyra, mer inriktade på ekonomi och juridik. Auktorisationen för 

teknisk förvaltare skulle i sin tur kunna bygga på kunskapsområden så som teknik, miljö samt IT.  

 

Ett annat alternativ är att man istället bör dela upp auktorisationen beroende på utbildningsnivå. Att 

dela upp auktorisationen på detta sätt skulle innebära att inträdesbarriärerna blir högre och detta 

skulle på sikt kunna höja statusen för yrkeskåren. I dagsläget är det möjligt att det inte är lika 

intressant för de förvaltare med eftergymnasialutbildning att genomgå auktorisationen då det är 

svårt att se på vilket sätt denna skulle stärka deras arbetsutsikter. Detta skulle kunna betyda att det 

är mer attraktivt för de som saknar eftergymnasial utbildning, då de stärker sin attraktivitet på 

arbetsmarknaden. En effekt av detta kan då bli att det är de som kan komma att efterfråga 

auktorisationen i betydligt högre utsträckning. De företag som intervjuades uttrycker också att 

behovet kan vara större för de som saknar akademisk bakgrund. En uppdelning efter utbildningsnivå 

skulle kunna öka attraktiviteten för de förvaltare med eftergymnasial utbildning då detta skulle 

kunna anses ha ett mervärde för dem. 

 

Majoriteten av de företag som vart tillfrågade ansåg att auktorisationstestet gav en bra indikation på 

förvaltarens kompetens. De menade också att problematiken med flervalsfrågor i viss mån övervanns 

av den uppsats som förvaltaren sedan får skriva. Att auktorisationsprocessen är på en högnivå och 

ställer krav på individen är enligt teoriavsnittet av stor vikt för att auktorisationen ska upplevas som 

seriös. Det förefaller som att auktorisationen av fastighetsförvaltare är på en tillräckligt hög nivå för 

att kunna bli respekterad inom branschen då cirka 20 av de 60 förvaltare som har genomgått 

processen har misslyckats. Lundström anser dock att det är möjligt att studera in fakta inför ett 

sådant test utan att besitta tillräcklig kunskap. Att cirka 20 förvaltare har misslyckats med testet kan 

vara en indikator på att det kan vara svårt att studera systematiskt utan att egentligen besitta 

tillräcklig kunskap.  
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5.1.7 Kundernas efterfrågan 

 

Kundernas efterfrågan har vanligtvis en stor inverkan på utformningen och införande av 

kvalitetssäkringar. Kundernas efterfrågan var även en viktig faktor som drev fram auktorisationen av 

fastighetsvärderare under 1990-talet. Enligt de företag som intervjuades är det högst osannolikt att 

hyresgäster till fastighetsägande bolag kommer att efterfråga auktoriserade fastighetsförvaltare, 

detta oberoende av vilket fastighetsslag det rör sig om. Det kan således vara svårt för 

fastighetsägande bolag att marknadsföra auktoriserade förvaltare externt mot hyresgästen och 

frågan är därför vilken nytta bolaget ser utöver en kompetensutveckling. Auktorisationen kan då 

hamna i samma fack som övriga kompetenshöjande utbildningar som finns att tillgå på marknaden. 

 

Som framgår i empirin så saknar de flesta hyresgäster insikt i vad det innebär att vara 

fastighetsförvaltare. Således kan det vara svårt för dessa att se ett mervärde i auktoriserade 

förvaltare. Om hyresgästerna blir mer medvetna om vad en fastighetsförvaltare är samt vad 

auktorisationen innebär kanske efterfrågan från kunderna kan komma att öka i framtiden. Det kan 

vara så att det finns ett behov för hyresgästerna som de inte själva är medvetna om. Om kunderna 

inte börjar efterfråga detta kan det bli svårt för auktorisationen att bli etablerad.  

 

För konsultföretagen är läget annorlunda. Deras kunder består till största del av investerare, 

fastighetsägandebolag och bostadsrättsföreningar. Man kan tänka sig att dessa kunder är mer 

medvetna om vad en fastighetsförvaltare gör samt att de är mer införstådda i vilken nytta en 

auktorisation kan medföra. De intervjuade företagen uttrycker sig som att auktorisationen för 

fastighetsförvaltare har en större efterfrågan från kunderna när det gäller konsultföretag än när det 

gäller fastighetsägande bolag. Vidare skulle auktorisationen kunna fungera som en kvalitetsstämpel 

för det företag som har auktoriserade förvaltare och, om allt annat lika, på så sätt attrahera fler 

kunder än sina konkurrenter. Således kan auktorisationen ses som en konkurrensfördel för de 

konsultbolag som har auktoriserade förvaltare jämfört med de som inte har några förvaltare som är 

auktoriserade.  Om detta skulle visa sig stämma kan auktorisationen komma att bli viktigare för 

konsultföretag än vad den blir för de företag som äger fastigheter. För att detta ska bli verklighet 

behöver förmodligen auktorisationen bli mer etablerad så konsultbolagens kunder vet varför de ska 

efterfråga den.  

5.1.8 Statusen för förvaltare 

 

Att förvaltaren från gång till annan förväxlas med fastighetsskötaren, från hyresgästernas sida, är ett 

tecken på att de har en dålig insikt i vad fastighetsföretagande innebär. De företag som intervjuades 

lyfte fram att statusen på yrket skulle kunna ökas genom att kännedomen om yrket ökar. Detta utgör 

en intressant observation då de generella drivkrafterna för kvalitetssäkring snarare syftar på 

inträdesbarriärer samt ökad status i form av ökad kompetens. Denna auktorisation verkar i dagsläget 

inte bidragit till att öka inträdesbarriärerna då det förefaller att de flesta företag hade en dålig 

kännedom om den och än mindre efterfrågade den i rekryteringssammanhang. De utövare som inte 

har auktoriserat sig har i dagsläget, allt annat lika, snarlika förutsättningar för att söka ett arbete som 

de med en auktorisation. Ändock är auktorisationen att anse som en kvalitetsstämpel i företagens 

mening så det torde vara en fördel att i framtiden vara auktoriserad. Därav är det möjligt att statusen 

även höjs för förvaltare internt inom branschen.  
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För att auktorisationen ska kunna bidra till att höja statusen utanför branschen krävs att gemene 

man får en insikt i vad fastighetsföretagande innebär. Vidare krävs att dessa även ser ett behov av 

auktorisationen. Med detta menas att dessa, i egenskap av hyresgäster, ser ett mervärde i att 

förvaltaren är auktoriserad. Det kan dock te sig svårt för gemene man att sätta sig in i vad en 

förvaltare är då inte ens de intervjuade företagen som bedriver förvaltning har en gemensam syn på 

yrkesrollen. Om auktorisationen kan bidra till en enhetlig definition av yrkesrollen så ökar 

förutsättningarna för att gemene man ska få en insikt i vad fastighetsföretagande innebär.  

5.2 Sammanfattning Analys 
 

I den avslutande delen av analysen görs en sammanställning som syftar till att koppla analysen till 

studiens syfte.  

 

5.2.1 Var befinner sig auktorisationen i dagsläget och hur ser framtiden ut? 

 

Det ter sig som att marknaden generellt har en dålig kännedom om auktorisationen och därav inte 

har vidtagit några specifika åtgärder för att anpassa sig efter införandet av auktorisationen. Att ingen 

av de intervjuade förvaltarna som är auktoriserade anser att de har haft någon nytta av 

auktorisationen stärker detta ytterligare. 

 

Auktorisationens legitimitet är en viktig faktor för att auktorisationen ska bli etablerad och det kan 

finnas stor anledning för Aff att arbeta på att stärka denna. Det förefaller, utifrån studien, som att 

konsultbolagens kunder i större utsträckning än hyresgäster kan komma att efterfråga auktoriserade 

förvaltare. Skulle auktorisationen bli mer etablerad är det möjligt att denna, med stöd av de 

generella drivkrafterna, kan bidra till en ökad lön och möjligtvis en ökad status för de förvaltare som 

har genomgått denna.  

 

5.2.2 Hur ser efterfrågan och behovet av en auktorisation ut för olika aktörer? 

 

Företagens behov av en auktorisation av fastighetsförvaltare är svår definierad. De företag som ser 

en nytta verkar främst se detta som ett sätt att höja kompetensen och skapa en gemensam 

kunskapsgrund. De företag som inte anser att det finns ett behov av auktorisationen verkar mena att 

den inte tillför något till företaget och att det finns andra kompetenshöjande åtgärder som ligger 

närmare tillhands. Konsultföretagen kanske kan använda auktorisationen i sin marknadsföring ut mot 

kund. 

 

För yrkeskåren förvaltare ter det sig som behovet främst uppenbarar sig i form av den 

kompetensutveckling som nämnts ovan. Det är även möjligt av auktorisationen utgör en 

konkurrensfördel i vissa sammanhang då en auktoriserad förvaltare sticker ut ur mängden. 

 

De fastighetsägande bolagen verkar enligt studien inte kunna marknadsföra auktoriserade förvaltare 

ut mot sina hyresgäster. Det har i studien inte uppenbarats att kunderna efterfrågar auktoriserade 

förvaltare. Då konsultbolagens kunder bland annat utgörs av professionella investerare kanske dessa 

kan efterfråga auktorisationen i större utsträckning. 
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5.2.3 Utformningen av auktorisationen 

 

De åtta kompetensområden som auktorisationen bygger på är enligt studien relevanta för 

fastighetsbranschen och verkar svara bra mot företagens definitioner av fastighetsförvaltare. Att 

auktorisationsprovet är baserad på ett test med flervalsfrågor medför vissa implikationer och verkar 

spela en viss roll i aktörernas mening. Trots detta förefaller det som att de flesta tycker att det är ett 

bra upplägg då den kompletteras med en uppsats.  

 

Det kan det finnas ett behov att utveckla auktorisationen och dela in den i flera kategorier som svarar 

mot organisationsstrukturerna som vissa företag använder sig av. Alternativt skulle auktorisationen 

kunna delas upp i olika nivåer beroende på utbildningsbakgrund.  
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6 Slutsats 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser och förslag som studien kan visa på. Avsnittet avslutas med 

förslag på vidare studier inom ämnet. 

6.1 Slutsats av studien 
 

6.1.1 Kännedom och mottagande 

 

Utifrån studien kan fastighetsmarknaden inte anses ha mottagit auktorisationen på ett aktivt sätt då 

de flesta aktörerna besitter otillräcklig information om auktorisationen. Branschen har enligt studien 

olika uppfattningar av vad en auktorisation av fastighetsförvaltare kan tillföra.  

 

Det är av största vikt att Aff marknadsför auktorisationen på ett korrekt sätt så att den blir etablerad 

på marknaden. Det är viktigt att Aff kan marknadsföra sig på ett sådant vis att det bygger upp en 

legitimitet kring organisationen samt auktorisationen. Hur marknadsföringen ska genomföras berörs 

inte vidare här. Snarare kan endast behovet av en gedigen marknadsföring fastslås. Så länge aktörer 

på marknaden inte har en god kännedom om organisationen är det svårt för organisationen att 

uppfattas som legitim. För att auktorisationen ska få fäste hos såväl ägande bolag som konsultbolag 

är det viktigt att dessa uppfattar Aff som ett legitimt organ. Det kan därför också vara av vikt att både 

ägande bolag och konsultbolag är representerade i utbildningsrådet och drivande i frågor som berör 

auktorisationen. Detta för att båda dessa intressegrupper ska uppfatta auktorisationen som mer 

legitim. 

 

6.1.2 Utformning 

 

De åtta kompetensområden som auktorisationen bygger på är utifrån den empiriska studien att anse 

som kompletta och heltäckande för förvaltarens arbetsuppgifter. Av intresse skulle vara att på sikt 

dela upp auktorisationen i olika nivåer beroende på utbildningsbakgrund då det är den uppdelning 

som skulle öka inträdesbarriärerna till yrket mest. En uppdelning utefter utbildningsnivå skulle även 

kunna höja statusen för yrket som sådant. Det är dock inte nödvändigt att genomföra detta i en så 

tidig fas som auktorisationen befinner sig i. För närvarande anses det vara av större vikt att 

marknadsföra auktorisationen och Aff för att säkerställa att denna blir etablerad innan det blir 

aktuellt att genomföra fundamentala ändringar. När auktorisationen blir mer etablerad, samt om 

marknaden efterfrågar denna uppdelning, kan den med fördel införas.  

 

Auktorisationsprocessens utformning med flervalsfrågor samt en uppsats kan anses komplettera 

varandra och säkerställa att de förvaltare som genomgår testet besitter tillräckligt god kunskap inom 

området. 

 

6.1.3 Behov och efterfrågan 

 

Den drivkraft som anses vara uppfylld i dagsläget är främst kompetensutvecklingen som 

auktorisationen bidrar till. Vidare kan auktorisationen i nuläget inte anses utgöra någon direkt 

konkurrensfördel, varken för företaget eller förvaltaren själv. Denna kommer dock troligen öka om 
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auktorisationen blir mer etablerad. Skulle auktorisationen bli mer efterfrågad kommer på lång sikt 

även individens utvecklingsmöjligheter inom företaget samt möjligheten till högre lön att öka. Det 

finns utifrån det empiriska materialet inte något som motiverar att en förvaltare bör dra sig från att 

auktorisera sig på grund av rädslan att misslyckas. Författarna anser därför att man som förvaltare 

kan ha anledning att ta del av auktorisationen. Detta gäller såväl ägande bolag som konsultbolag.  

 

Företagens möjlighet att marknadsföra auktoriserade förvaltare ut mot sina kunder anses vara 

begränsad för de fastighetsägande bolagen. De ägande bolagens kunder utgörs av hyresgäster. Dessa 

verkar generellt sett sakna insikt i vad fastighetsförvaltaryrket innebär. Då aktörerna på marknaden 

själva inte har en gemensam definition av fastighetsförvaltare är det svårt för kunderna att förstå vad 

det innebär. Det i sin tur leder till att det blir ännu svårare för kunderna att bli införstådda i vad en 

auktorisation, av denna svår definierade yrkesgrupp, innebär. Detta medför att de inte kommer att 

efterfråga auktoriserade förvaltare i någon större utsträckning vilket i sin tur medför att statusen för 

förvaltare inte kommer att öka nämnvärt utanför branschen. Således blir auktorisationen inte någon 

konkurrensfördel för företag i annat avseende än i form av kompetensutveckling. Konsultbolagen har 

större möjlighet att marknadsföra detta till sina kunder vilket gör att auktorisationen som sådan blir 

mer attraktiv för dessa bolag. För konsultbolagen anses således de generella drivkrafterna antingen 

vara uppfyllda eller kunna komma att bli uppfyllda. Således kan det fastslås att det bör finnas en 

efterfrågan samt ett behov i konsultsammanhang. Då kunderna för de fastighetsägandebolagen inte 

verkar efterfråga auktoriserade förvaltare i samma uträckning kan auktorisationen snarast jämställas 

med övriga kompetenshöjande aktiviteter. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  
 
Då efterfrågan från hyresgästerna kan anses vara en fundamental drivkraft för auktorisation skulle en 

studie som kartlägger hur efterfrågan faktiskt ser ut vara av stort intresse för ämnet. Denna studie 

skulle bidra till att kartlägga behovet av auktoriserade förvaltare. De undersökningar kring 

hyresgästernas efterfrågan som har presenterats i detta arbete har baserats på hur företagen 

uppfattar denna. Vidare skulle en fortsatt studie inom ämnet kunna fokusera på konsumentskyddet 

som auktorisationen skulle kunna medföra för bostadshyresgäster.  

 

Att studera hur marknaden ser på att dela upp auktorisationen skulle också vara intressant för 

ämnet. Studien skulle kunna undersöka hur företagen ser på de två uppdelningarna som har 

presenterats i analysdelen samt vilka för och nackdelar som dessa skulle innebära. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga  
 
Intervjuunderlag företag 

 
Hur skulle du definiera en fastighetsförvaltare och dess arbetsuppgifter? 

 

Hur väl känner du till Aff och möjligheten att bli auktoriserad fastighetsförvaltare? 

 

Har ditt företag följt eller varit delaktiga i utvecklingen av auktorisationen? 

 

Är auktorisation något som har diskuterats och framförts inom ditt företag? På vilket sätt har det 

diskuterats? 

 

Är du eller vet du om någon av dina kollegor är auktoriserade? Har du funderat på att bli det? Varför? 

Varför inte? 

 

Om du har auktoriserats, har du haft stor nytta av det? Upplever du att du kan hantera olika 

situationer på ett bättre sätt? Tycker du att de delar som auktorisationsprovet involverade var 

relevanta, saknade du något område eller skulle du vilja ta bort något? 

 

Om du inte har auktoriserats, varför har du valt att inte genomgå auktorisationen? 

 

Anser du att det finns ett behov för förvaltare att bli auktoriserade? 

 

Vad skulle du anse är den största drivkraften bakom varför enskilda förvaltare väljer att bli 

auktoriserade? 

 

Om en förvaltare ska bli auktoriserad, vad anser du är det viktigaste kompetensområdena att testa? 

Skulle du ta bort eller lägga till något av de som finns i dagsläget? 

 

Skulle du anse att auktorisationen är en stor konkurrensfördel? I så fall på vilket sätt? 

 

Vilka intressenter inom fastighetsbranschen skulle du säga efterfrågar en auktorisation mest? Tror ni 

att era kunder skulle se ett mervärde om de flesta av era förvaltare var auktoriserade? 

 

Upplever du att man pratar om auktorisationen inom branschen i stort, och i så fall på vilket sätt? 

 

Tror du att en auktorisation kan vara lämpligare för vissa typer av fastighetsbestånd (ex. bostäder, 

industri eller kontor etc.)? 

 

På vilka sätt har/skulle ni inom ert företag belöna eller främja de förvaltare inom företaget som har 

valt att auktorisera sig? 
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Om en av era förvaltare skulle genomgå auktorisationsprocessen utan att klara sig, skulle det 

reflekteras negativt? 

 

Vad skulle du säga är det viktigaste att testa när en förvaltare ska bli auktoriserad?( Bortse från de 

åtta kompetensområdena). Skulle du säga att de skiljer sig för förvaltning av olika fastighetstyper? 

 

Vilket av de åtta områdena tycker du är viktigast för den förvaltning ni bedriver? (För förvaltningen 

av de fastighetsslag som ert bolag har inriktat sig på) 

 

Då auktorisation av fastighetsförvaltare infördes i slutet av 2010 kan det vara svårt att se några 

egentliga trender ännu. Hur skulle du uppskatta att utvecklingen av auktorisationen kommer att se 

ut? Kommer den att bidra till ökad status inom yrket? Kommer den att ändras på något sätt? 

Kommer vi se en större efterfrågan av auktoriserade förvaltare och i så fall från vilka intressenter? 

 

Anser du att attraktiviteten av auktorisationen skulle öka om Affs marknadsföringsåtgärder 

förbättrades? 

 

Att bli auktoriserad kostar ungefär 10 000 kr, hur ser du på det? När skulle du anse att det är lämpligt 

för en förvaltare att betala det ur egen ficka? 

 

I vissa andra länder fungerar auktorisationen ungefär som en licens d.v.s. man måste vara 

auktoriserad förvaltare för att förvalta ett fastighetsbestånd eller en fastighet. Om man missköter 

sina uppgifter blir man av med auktorisationen och får inte arbeta som förvaltare. Tycker du att det 

vore en bra idé att införa ett liknande system i Sverige? 
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8.2 Bilaga  
 
Intervjuunderlag Professor Stellan Lundström 
 
Tror du att auktorisationen, som den är utformad, kommer bidra till att marknaden får en mer 
enhetlig uppfattning om vad en fastighetsförvaltare är? 
 
Tror du att en auktorisation av fastighetsförvaltare överhuvudtaget kan skapa en enhetlig bild av vad 
en fastighetsförvaltare är? Ser du ett stort behov av att göra detta? 
 
Tror du att statusen på yrket höjs med hjälp av den befintliga auktorisationen? 
 
Tror du att statusen på yrket kan höjas med hjälp av en auktorisation överhuvudtaget? 
 
Behöver statusen för fastighetsförvaltare höjas inom eller utanför branschen?  
 
Vad skulle du anse är den största drivkraften bakom varför enskilda förvaltare väljer att bli 
auktoriserade? 
 
Om en förvaltare ska bli auktoriserad, vad anser du är det viktigaste kompetensområdena att testa?  
Skulle du ta bort eller lägga till något av de som finns i dagsläget? 
 
Vad skulle du säga är det viktigaste att testa när en förvaltare ska bli auktoriserad?( Bortse från de 
åtta kompetensområdena). Skulle du säga att de skiljer sig för förvaltning av olika fastighetstyper? 
 
Tror du att en auktorisation kan vara lämpligare för vissa typer av fastighetsbestånd (ex. bostäder, 
industri eller kontor etc.)? 
 
Hur ser du på att auktorisationen inom fastighetsförvaltning sker på personnivå? Vilka fördelar och 
nackdelar ser du med detta? Hade det varit lämpligare att endast hålla det på företagsnivå eller en 
kombination av dessa? 
 
Tror du att hyresgästerna efterfrågar fastighetsförvaltare? Om inte, tror du att detta endast beror på 
att auktorisationen inte är tillräckligt känd? Skulle den efterfrågas om hyresgästerna var mer 
medvetna? Tror du att det går att få hyresgästerna mer medvetna? 
 
Anser du att Affs marknadsföring är bristfällig? I så fall, vilka ansträngningar bör Aff göra för att 
marknadsföra sig på ett lämpligt sätt? 
 
Anser du att Aff är lämpade för att utfärda auktorisering av fastighetsförvaltare? 
 
Skulle du anse att auktorisationen är en stor konkurrensfördel? I så fall på vilket sätt? 
 
Att bli auktoriserad kostar ungefär 10 000 kr, hur ser du på det? När skulle du anse att det är lämpligt 
för en förvaltare att betala det ur egen ficka? 
 
Då auktorisation av fastighetsförvaltare infördes i slutet av 2010 kan det vara svårt att se några 
egentliga trender ännu. Hur skulle du uppskatta att utvecklingen av auktorisationen kommer att se 
ut? Kommer den att bidra till ökad status inom yrket? Kommer den att ändras på något sätt? 
Kommer vi se en större efterfrågan av auktoriserade förvaltare, och i så fall från vilka intressenter? 
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I vissa andra länder fungerar auktorisationen ungefär som en licens d.v.s. man måste vara 
auktoriserad förvaltare för att förvalta ett fastighetsbestånd eller en fastighet. Om man missköter 
sina uppgifter blir man av med auktorisationen och får inte arbeta som förvaltare. Tycker du att det 
vore en bra idé att införa ett liknande system i Sverige? 
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8.3 Bilaga  
 
Intervjuunderlag doktorand Sigrid Katzler 
 
Tror du att auktorisationen, som den är utformad, kommer bidra till att marknaden får en mer 

enhetlig uppfattning om vad en fastighetsförvaltare är? 

 

Tror du att en auktorisation av fastighetsförvaltare överhuvudtaget kan skapa en enhetlig bild av vad 

en fastighetsförvaltare är? Ser du ett stort behov av att göra detta? 

 

Tror du att statusen på yrket höjs med hjälp av den befintliga auktorisationen? 

 

Tror du att statusen på yrket kan höjas med hjälp av en auktorisation överhuvudtaget? 

 

Behöver statusen för fastighetsförvaltare höjas inom eller utanför branschen? 

 

Vad skulle du anse är den största drivkraften bakom varför enskilda förvaltare väljer att bli 

auktoriserade? 

 

Vad skulle du säga är det viktigaste att testa när en förvaltare ska bli auktoriserad?( Bortse från de 

åtta kompetensområdena). Skulle du säga att de skiljer sig för förvaltning av olika fastighetstyper? 

Tror du att en auktorisation kan vara lämpligare för vissa typer av fastighetsbestånd (ex. bostäder, 

industri eller kontor etc.)? 

 

Hur ser du på att auktorisationen inom fastighetsförvaltning sker på personnivå? Vilka fördelar och 

nackdelar ser du med detta? Hade det varit lämpligare att endast hålla det på företagsnivå eller en 

kombination av dessa? 

 

Tror du att hyresgästerna efterfrågar auktoriserade fastighetsförvaltare? Om inte, tror du att detta 

endast beror på att auktorisationen inte är tillräckligt känd? Skulle den efterfrågas om hyresgästerna 

var mer medvetna? Tror du att det går att få hyresgästerna mer medvetna? 

 

Vilka ansträngningar bör Aff göra för att marknadsföra sig på ett lämpligt sätt? 

 

Anser du att Aff är lämpade för att utfärda auktorisering av fastighetsförvaltare? 

 

Skulle du anse att auktorisationen är en stor konkurrensfördel? I så fall på vilket sätt? 

 

Att bli auktoriserad kostar ungefär 10, 000 kr, hur ser du på det? När skulle du anse att det är 

lämpligt för en förvaltare att betala det ur egen ficka? 

 

Då auktorisation av fastighetsförvaltare infördes i slutet av 2010 kan det vara svårt att se några 

egentliga trender ännu. Hur skulle du uppskatta att utvecklingen av auktorisationen kommer att se 

ut? Kommer den att bidra till ökad status inom yrket? Kommer den att ändras på något sätt? 

Kommer vi se en större efterfrågan av auktoriserade förvaltare, och i så fall från vilka intressenter? 
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I vissa andra länder fungerar auktorisationen ungefär som en licens d.v.s. man måste vara 

auktoriserad förvaltare för att förvalta ett fastighetsbestånd eller en fastighet. Om man missköter 

sina uppgifter blir man av med auktorisationen och får inte arbeta som förvaltare. Tycker du att det 

vore en bra idé att införa ett liknande system i Sverige? 

 

Hur ser du på möjligheterna att, till skillnad från idag, dela upp auktorisationen i till exempel teknisk 

förvaltare, ekonomisk förvaltare eller dylikt? Hur ser du på att komplettera den befintliga med detta? 

Har ni diskuterat att lägga någon utbildning i samband med auktorisationen? Har ni diskuterat något 

om att ha utbildningar eller ha ett samarbete med några andra som arrangerar utbildningar så att de 

som misslyckas inom olika områden av testet ska kunna utveckla sig för att klara testet? 

 
Vilken efterfrågan såg Aff från marknaden som gjorde att man bestämde sig för att skapa denna 

auktorisation? 
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8.4 Bilaga  
 
Intervjuunderlag Bertil Oresten, Ordförande i Affs utbildningsråd 
 
Hur många förvaltare har ni auktoriserat sen ni började? Hur många i år respektive tidigare år (dvs 

hur ser trenden ut)? Finns det någon statistik (Ålder, erfarenhet, kön, utbildningsbakgrund, vilken typ 

av fastigheter de förvaltar) för de som har valts att auktoriserats? 

 

Är de flesta förvaltare som auktoriseras från ett fåtal företag eller är spridningen mellan företag stor?  

 

Finns det en stor geografisk spridning på de förvaltare som har valt att auktorisera? 

 

Vilken typ av företag väljer oftast att auktorisera ex. konsultbolag, fastighetsbolag inom industri, 

kontor, retail och bostäder? 

 

Inom vilket (om något) av områdena industri, kontor, bostäder och retail anser ni att behovet av en 

auktorisering är störst? 

 

Det står på er hemsida att en auktoriserad förvaltare som bryter mot de etiska reglerna blir av med 

sin auktorisation, har ni haft något sådant ärende? Kan en person som har brutit mot reglerna få 

chans att bli auktoriserad igen? 

 

Hur upplever ni att marknaden har reagerat på införandet av auktorisationen? Finns det tidigare 

undersökningar av hur marknaden har reagerat? 

 

Har ni fått feedback från de förvaltare som har auktoriserats om testet skulle kunna förbättras på 

någon punkt? 

 

Kan man särskilja vilken av de 8 punkterna som auktoriseringen fokuserar på har förvaltarna som tar 

testet svårast för? Skiljer det sig för förvaltare med olika utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, 

ålder eller kön? 

 

Har ni kollat hur något annat lands utformning av auktorisationen när ni utformade den svenska 

modellen? 

 

Skulle det vara möjligt att få ta del av ett tidigare test eller förkunskapstest? 
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8.5 Bilaga  
 

Etiska regler 
En auktoriserad fastighetsförvaltare ska i utövandet av sitt yrke uppfylla följande bestämmelser. 
 
Han/hon ska: 
− regelbundet hålla sig ajour med relevant lagstiftning och utvecklingen inom de 
   områden som kan påverka de intressen som han/hon fått i förtroende att förvalta 
 
− inte åta sig uppdrag inom områden där det är uppenbart att han/hon saknar relevant 
    erfarenhet eller utbildning. Han/hon ska i ett sådant fall hänvisa till annan sakkunnig 
    om det gäller en omständighet utanför fastighetsförvaltarens kompetensområde 
 
− ta reda på och inhämta information om varje fastighets faktiska tillstånd som han/hon 
    har i uppdrag att förvalta, för att uppfylla sin skyldighet att undvika fel, motsägande 
    uppgifter eller undanhållande av fakta 
 
− skydda berörda parter mot bedrägeri, vilseledande marknadsföring och inkorrekt 
    agerande inom fastighetssektorn, och skall sträva efter att eliminera, i sitt 
    verksamhetsområde, alla ageranden som kan antas orsaka skada för allmänheten eller 
    inverka menligt på fastighetsförvaltares yrkesmässiga dignitet 
 
− i sin verksamhet inte diskriminera någon på grund av kön, ålder, hudfärg, språk, 
    religion, politisk åskådning, nationellt eller etniskt ursprung eller tillhörighet till 
    nationell minoritet. 

Relationen till kunden 
Den enskilde fastighetsförvaltarens etiska medvetenhet parad med ansvarskänsla och kompetens, är av största betydelse för 
professionell hantering av uppdrag och relationer till uppdragsgivare och kunder. 
 

En auktoriserad fastighetsförvaltare ska i det dagliga förvaltningsarbetet stå för gott omdöme, respekt och hänsyn. Genom att 
agera etiskt rätt skapas goda och förtroendefulla relationer till kunderna. 
 

Att vara en auktoriserad fastighetsförvaltare ska utgöra en garanti för att han eller hon agerar på ett professionellt och 
kvalitetsmedvetet sätt och utgör en respekterad företrädare för branschen. 
 

En auktoriserad fastighetsförvaltare förbinder sig att följa normer för god yrkesetik i relation till kunden. 
 
Det innebär att han/hon ska: 
− värna om goda och förtroendefulla relationer till hyresgäster och 
    bostadsrättsinnehavare samt bemöta dem med omsorg, respekt och hänsyn 
 

− alltid uppträda korrekt i det dagliga löpande förvaltningsarbetet såväl mot hyresgäster 
   som mot den som söker bostad eller lokal 
 

− vara tillgänglig för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare och ge dem löpande 
   information om allt de behöver veta för sin användning av bostäder, lokaler och 
   gemensamma utrymmen 
 

− sköta och underhålla bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen så att de motsvarar 
   den service och standard som överenskommits 
 

− låta miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen och ge hyresgäster och 
   bostadsrättsinnehavare den information och de praktiska förutsättningar som krävs för 
   att de ska kunna ta sitt miljöansvar 
 

− i god tid informera berörda hyresgäster och bostadsrättsinnehavare om planerade 
   underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder av lägenheterna och fastigheten i övrigt 
   och ge dem tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter på planerade åtgärder 
 

− snarast åtgärda fel och begränsa olägenheter, vid t.ex. en reparation och ingripa mot 
   hyresgäster och bostadsrättsinnehavare som inte iakttar vad som fordras för att bevara 
   sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten 
 

− försöka lösa eventuella problem i samförstånd och se tvister inför myndigheter som en sista utväg. 
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Relationen till leverantören (Muta och bestickning) 
Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, 20 Kap 2§) är det fråga om bestickning när någon utlovar, erbjuder eller lämnar något av värde 
(dvs en muta) till någon. Muta är det när någon accepterar ett löfte om en muta (även tyst, dvs man tackar inte nej ), begär en 
muta eller får en muta. Som fastighetsförvaltare är det alltid säkrast att undvika erbjudanden om eller att ta emot presenter, 
rabatter och förmånliga erbjudanden via leverantörer. Det kan vara muta och leda till åtal och böter eller fängelse. Det kan också 
bli fråga om disciplinära åtgärder från Aff:s och därmed bli fråntagen sin auktorisation. 
 

En auktoriserad fastighetsförvaltare ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av eventuella erbjudanden om 
förmåner eller tjänster i sitt arbete eller vid fullgörande av sitt förvaltningsuppdrag. 
 

En auktoriserad fastighetsförvaltare ska alltid tacka nej till kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av resor, gåvor och 
andra erbjudanden från leverantörer. 
 

Studiebesök, studieresor, konferenser, seminarier eller liknande som erbjuds via leverantörer ska alltid ha en naturlig koppling till 
tjänsten. 
 

Förmåner och gåvor som inte är avsedda att påverka beslut eller handlande utan avser att skapa en god relation kan anses vara 
tillåtna.  
 

Som exempel kan anges: 
− enklare måltider, arbetslunch/kaffe, vid enstaka tillfällen om det sker som ett naturligt 
    led i tjänsteutövningen 
 

− enklare reklamartiklar, varuprover och dylikt med ett begränsat värde, såsom pennor, 
    almanackor och nyckelringar 
 

− gåvor och uppvaktningar i samband med högtidsdagar, jul, sjukdom med mera 
    accepteras normalt. 
Relationen till uppdragsgivaren 

I sina förehavanden med uppdragsgivaren ska en auktoriserad fastighetsförvaltare agera med ärlighet och integritet. Detta innebär 
bland annat att han/hon ska uppvisa nödvändigt professionellt samvete för att utföra det uppdrag han/hon har åtagit sig. 
 
Han/hon ska: 
− bruka måttfullhet och försiktighet och tillförsäkra att hans egna eller hans 
    uppdragsgivares intressen inte hotas 
 

− skydda och främja sin uppdragsgivares legitima intressen; dock skall rådgivnings- och 
    lojalitetsplikten inte frånta eller fastighetsförvaltaren skyldigheten att behandla alla 
    intresserade parter korrekt och med respekt för deras rättigheter 
 

− varken själv förvärva, helt eller delvis, eller låta en närstående eller juridisk person i 
    vilken han/hon har intressen, förvärva en fastighet han/hon har fått i uppdrag att 
    förvalta, såvida han/hon inte informerar sin uppdragsgivare i förväg om sina avsikter 
 

− inte anta uppdrag att besiktiga en fastighet vilken han/hon äger eller har för avsikt att 
    förvärva intressen i, såvida inte han/hon på ett godtagbart sätt informerar om detta i 
    besiktningsprotokollet 
 

− inte tillgodogöra sig provision eller vinst på nedlagda kostnader, utan att i förväg ha 
    skaffat sig uppdragsgivarens samtycke till sagda kostnader, varvid sättet att välja 
    leverantör och faktureringen för dennes varor och tjänster ska vara transparent 
 

− inte beställa på sin uppdragsgivares vägnar arbeten, material eller tjänster från en 
    närstående person eller juridisk person i vilken han/hon har intressen, utan att 
    informera uppdragsgivaren om sin relation 
 

− inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. Så kallat svartjobb ska aktivt undvikas 
   och motverkas. 
     
Fastighetsförvaltaren skall i rätta sig efter Aff:s etiska regler. Därutöver kan uppdragsgivarens policy och etiska regler gälla under 
förutsättning att de kompletterar eller harmonierar med Aff:s etiska regler. 
 
Auktoriserad fastighetsförvaltare är skyldig att löpande hålla sig informerad om Aff:s s etiska regler. Underlåtenhet att känna till 
förändringar i de etiska reglerna befriar inte den auktoriserade förvaltaren från ansvar. 
 
Förutom de etiska reglerna ska den auktoriserade fastighetsförvaltaren alltid hålla sig uppdaterad om vad som är god sed på 
fastighetsmarknaden, vad som främjar förtroendet mellan fastighetsägare, hyresgäst och bostadsrättsinnehavarare och vad som 
kan förebygga missförstånd. Att iaktta god sed har dessutom ekonomisk betydelse för fastighetsägaren – en god hyresgästrelation 
skapar nöjda, trogna och mer aktsamma hyresgäster och 
bostadsrättsinnehavare. 


