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Sammanfattning
Studien undersöker olika fastighetsmäklarprogram i Sverige och om valet av högskola eller
universitet påverkar framtida arbetstillfällen. Bedömer framtida arbetsgivare studenterna
efter högskola och universitet samt längden på fastighetsmäklarutbildningen?
I Sverige är det den statliga myndigheten Fastighetsmäklarnämnden (FMN) som kontrollerar, utbildar, informerar och registrerar fastighetsmäklare. FMN har tagit fram de formella
utbildnings- och praktikkrav som krävs för en registrering till fastighetsmäklare.
Utbildningskravet är satt till minst 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års högskolestudier vid ett utbildningsinstitut som har av FMN godkänt fastighetsmäklarprogram.
I studien granskas de högskolor och universitet som erbjuder fastighetsmäklarprogram om
120 högskolepoäng respektive 180 högskolepoäng. Avgränsningen i studien har satts till
fastighetsmäklarprogram som inriktar sig mot fastighetsförmedling och fastighetsvetenskap. Studien omfattar Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och Malmö Högskola.
Studien undersöker även kommande arbetsgivares syn på studenter som söker arbete och
deras syn på praktik. Enkätundersökningen omfattar kontorsansvariga vid fastighetsmäklarkontor från, Bjurfors, Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, SkandiaMäklarna och SvenskFastighetsförmedling i Stockholm, Göteborg och Malmö.
I studien utfördes en kvantitativ enkätundersökning i två delar, en till alumner från de valda
högskolorna och universiteten samt en till kontorsansvarig vid respektive fastighetsmäklarkontor från de olika städerna. Litteraturstudierna baserades på webbsidor och kataloger
från respektive utbildningsanordnare samt artiklar från branschtidningar.
Resultatet från undersökningen visar att tidigare studenter väljer utbildning med hänsyn till
information från kurskataloger samt var studenten bodde vid tidpunkten för ansökan.
Praktiktidens genomförande skiljer sig åt beroende på vilket fastighetsmäklarkontor studenten praktiserar hos. Av de tillfrågade fastighetsmäklarkontoren tog samtliga emot praktikanter. Majoriteten av de tillfrågade fastighetsmäklarkontoren arbetar efter Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd för vad praktiken bör bestå av. Studien visar att studenterna inte
värdesätts olika av arbetsgivarna beroende på utbildningslängd eller examenstyp. Enligt
några tillfrågade kontorsansvariga märks en viss skillnad i kunskap mellan studenter som
studerat 120 respektive 180 högskolepoäng.
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Study of various real estate programs
– And how well they prepare students for the profession

Summary
This is a study about Real Estate University Programmes in Sweden and how the choice of
educational institution affects job opportunities. Do potential employees consider where
the students have been studying and how long the education has been?
In Sweden there is a government agency called Fastighetsmäklarnämnden (FMN) (translated: the Estate Agents Board) who has a roll of controlling, educating, informing and register the Estate agents. FMN has some educational-, formal- and practical requirements before someone can be registered as a Real Estate Agent. One of the educational requirements is to obtain at least 120 higher education credits, corresponding to two years at university, at a real estate program which has been approved by FMN.
In the study, programs with 120- and 180 higher education credits are included. There are a
number of educational institutions which offer real estate programs. Delimitation has been
done in consideration of the real estate university programmes focusing on real estate and
property science. Therefore, the following educational institutions have been chosen to be
included; Luleå University of Technology, Malmo University, University of Borås, University of Gävle and University West.
Furthermore, the study investigated real estate agencies opinions about former students
who had applied for jobs and if the companies accepted trainees. Real estate agencies included in the study are; Bjurfors, Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, SkandiaMäklarna and
SvenskFastighetsförmedling. The selected companies are based in Stockholm, Gothenburg
and Malmo.
The result is based on a quantitative survey in two parts, one to former students and one to
franchisees/office managers at each real estate agency. A literature study based on webpages, course catalogues from each University, and articles from trade magazines were performed. The results demonstrate that former students choose course because of information from the University and depending on where the students lived at the time of applying. The companies do not evaluate former students differently based on 120- and 180
higher education credits degrees. However, some companies do experience differences in
knowledge from students, which studied 120- compared to 180 higher education credits
degrees.
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Förord
Denna studie ingår som ett examensarbete i Fastighetsmäklarprogrammet med inriktning
mot fastighetsutveckling vid Högskolan Väst.
Studien har utförts av två studenter. Arbetsfördelningen har varit jämn mellan studenterna.
Samarbetet, som fungerat bra, har skett via telefon, e-mail och personliga möten.
Vi vill tacka alla som hjälpt oss under arbetets gång.
Ett stort tack till alla alumner som nu arbetar som fastighetsmäklare och franchisetagare/
kontorsansvariga som tagit sig tid att svara på våra enkäter, utan Er hade uppsatsen inte
varit möjlig att genomföra.
Ett tack till vår handledare Pia Larson, samt vår examinator Kristina Eriksson vid Högskolan Väst som kommit med råd och kommentarer kring studien.
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Nomenklatur
Alumn
Alumn betyder elev eller lärjunge på latin (Svenska Akademiens ordlista, 2011). Inom universitetsvärlden används benämningen alumn för tidigare student.

God Fastighetsmäklarsed
Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och noggrant samt följa lagen
samt ha ett bra bemötande både mot säljare samt köpare. Han ska även vara ärlig och följa
de förordningar som finns samt de regler som FMN förordnar (Svensk Författningssamling, 2011).

Fastighetsmäklarnämnden (FMN)
FMN är en statlig myndighet vars uppgift är att registrera, utöva tillsyn, genomföra disciplinära åtgärder och informera fastighetsmäklare om god fastighetsmäklarsed (Fastighetsmäklarnämnden, 2010).

Fullständig registrering
För fullständig registrering till fastighetsmäklare krävs 120 högskolepoäng inom fastighetsförmedling, juridik och ekonomi. Du måste också ha praktiserat i tio veckor hos en registrerad fastighetsmäklare (Fastighetsmäklarnämnden, 2008).

Ladok
Ladok är ett studieadministrationssystem inom högre utbildningar i Sverige. Systemet är
nationellt och behandlar bland annat studenters närvaro och studieresultat (Ladokkonsoriet, 2008).

Redbar
Redbar är en person som är pålitlig, ärlig, karaktärsfast och som går att lita på (Svenska
Akademiens ordlista, 2011). Viktigt då fastighetsmäklaren står i förtroende till köpare och
säljare.

Svartmäklare
Svartmäklare kallas en person som inte är registrerad fastighetsmäklare och som uppsåtligt
yrkesmässigt utför fastighetsförmedling (Grauers m.fl. 2011, s. 9).

CEPI (European Council of Real Estate Profession)
CEPI innebär en fastighetsmäklarcertifiering på EU-nivå (Karlsson, 2011, s. 10-11).
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1 Inledning
Fastighetsmäklaryrket har genomgått stora förändringar under de senaste två decennierna.
Fastighetsmäklaryrket är idag ett reglerat yrke, tidigare krävdes ingen utbildning för att yrkesmässigt förmedla fastigheter.
Enligt 6§ 3st i Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) krävs en tillfredsställande utbildning.
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) har fastställt den till två års högskolestudier, 120 högskolepoäng, för att få arbeta som fastighetsmäklare.
Intresset att vilja arbeta som fastighetsmäklare har på senare år vuxit sig allt större enligt
ansökningsstatistik från Antagningsnämnden för Högskolestudier (Verket för Högskolestudier, 2011). Varje år examineras drygt femhundra studenter som tagit examen i fastighetsmäklarutbildning (Berglund, 2010b, s. 8-9). Vägen till fastighetsmäklaryrket kan se olika
ut beroende på var och hur den blivande fastighetsmäklaren väljer att studera. Runt om i
Sverige erbjuds fastighetsmäklarutbildningar vilka uppfyller Fastighetsmäklarnämndens
krav för registrering.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet vars uppgift är att registrera fastighetsmäklare, utöva tillsyn av fastighetsmäklare och informera om god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarnämnden kan även varna och avregistrera verksamma fastighetsmäklare om
de missköter sig. För fullständig registrering kräver Fastighetsmäklarnämnden att blivande
fastighetsmäklare uppfyller de utbildnings och lämplighetskrav som nämnden tagit fram.
Här ingår också kravet på genomförd praktik om tio veckor (Fastighetsmäklarnämnden,
2008).
För att få anordna en fastighetsmäklarutbildning krävs det att utbildningsanordnaren kan ge
studenten kunskap och färdighet i enlighet med Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav. Ett av kraven är att studenten skall genomgå en utbildning som omfattar minst 120
högskolepoäng, fördelat på följande kunskapsområden; fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik, fastighetsvärdering samt en fördjupning i
något av föregående nämnda kunskapsområden på 22,5 högskolepoäng (Fastighetsmäklarnämnden, 2008).
Idag erbjuds fastighetsmäklarutbildningar både om 120 högskolepoäng respektive 180 högskolepoäng (Thorén, 2011a, s. 8-9). Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav skall innefattas i de utbildnings- och kursplaner som anordnas av utbildningsanordnaren.
Den obligatoriska praktiken som krävs för registrering skall enligt Fastighetsmäklarnämnden genomföras under studietiden eller efter avslutade studier. Möjlighet till praktik inom
ramen för utbildningen erbjuds i dagsläget inte av någon utbildningsanordnare som ingår i
studien. Varje student får själv kontakta fastighetsmäklarkontor för en praktikplats.
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Fastighetsmäklarnämnden har tagit fram allmänna råd för vad praktiken bör bestå av (Fastighetsmäklarnämnden, 2006).
Vem som är handledare och hur upplägget ser ut för praktiken är upp till varje enskilt fastighetsmäklarkontor. Ett praktikintyg skrivs under av handledaren efter genomförd praktik.

1.2 Syfte och mål
Studiens syfte är att jämföra fastighetsmäklarutbildningarna samt hur de uppfyller Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav. Hur praktikens genomförande ser ut samt vad som
påverkar studentens val av utbildning. Studien undersöker även arbetsgivarnas syn på högskole- respektive kandidatexamen.
Etappmål 1.
a) Se hur utbildningarna skiljer sig åt vid respektive utbildningsanordnare samt hur utbildningsanordnaren uppfyller Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav och praktikkrav för full registrering av fastighetsmäklare.
Etappmål 2.
a) Hur ser praktiktidens genomförande ut idag hos enskilda fastighetsmäklarkontor?
b) Hur kontrollerar Fastighetsmäklarnämnden samtliga registreringskrav vid registrering av fastighetsmäklare?
Etappmål 3.
a) Ta reda på varför tidigare studenter valde att läsa vid ett visst lärosäte.
b) Vad upplever tidigare studenter saknas i utbildningen för en lyckad framtid i fastighetsmäklaryrket.
Etappmål 4.
a) Upplever arbetsgivarna någon skillnad mellan studenter som studerat för olika utbildningsanordnare.
b) Värderas studentens fastighetsmäklarexamen/utbildning olika av arbetsgivarna, högskoleexamen 120 högskolepoäng respektive kandidatexamen 180 högskolepoäng.

1.3 Avgränsningar
För att kunna sammanställa en rapport som jämför olika fastighetsmäklarutbildningar i
Sverige, krävs det att samtliga utbildningar som jämförts har samma grundförutsättningar. I
studien har enbart högskolor och universitet som erbjuder fastighetsmäklarutbildning som
uppfyller Fastighetsmäklarnämndens krav för full registrering, och är inriktade mot fastighetsförmedling och fastighetsvetenskap/fastighetsutveckling jämförts. Högskolan Väst granskades med hänsyn till att högskolan tidigare erbjöd fastighetsmäklarprogram med inrikt-
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ning mot fastighetsutveckling. Författarna studerar fastighetsmäklarprogrammet med inriktning mot fastighetsutveckling vid högskolan.
Avgränsningar i studien har satts till alumner med antagningsår 2005-2009, som idag är
verksamma fastighetsmäklare samt kontorsansvariga och franchisetagare med fastighetsmäklarkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

1.4 Metod
Studien bygger på två enkätundersökningar med en kvantitativ forskningsansats (Bryman,
2008, s. 228-233). En kvantitativ forskningsansats betonar kvantifieringen när det gäller
insamling och analys av data (Bryman, 2008, s. 40). Förenklat sägs att kvantitativ forskning
behandlar siffror och används när frågeställningen behandlar hur ofta, hur många eller hur
vanligt något är (Trost, 2007, s. 23). Den första enkäten, se Bilaga A riktades till alumner
från högskola och universitet. Enkäten utformades utifrån frågeställningarna att ta reda på
vad som påverkade alumnens val av högskola och universitet, samt synen på utbildning och
val av praktik. Urvalet till deltagare i enkäten gjordes efter ett målstyrt urval (Bryman, 2008,
s. 392). Ett målstyrt urval innebär att deltagarna i enkäten valts ut på ett strategiskt sätt utifrån de frågeställningar som formulerats (Bryman, 2008, s. 392). Vid ett målstyrt urval väljs
personer, platser och organisationer ut att delta i enkätundersökningen efter relevans att
förstå en social företeelse. I kvantitativ forskningsansats är kvoturval en form av målstyrt
urval (Bryman, 2008, s. 392). Kvoturval hör enligt Trost (2007, s. 30) till formen ickeslumpmässiga urval. Enligt Bryman (2008, s. 197) är det forskaren som ligger bakom det
slutgiltiga beslutet om vilka som skall delta i undersökningen vid ett kvoturval. Vid ett kvoturval bestäms först vilka kategorier undersökningen skall utgå ifrån och hur många individer som skall delta i respektive kategori, dvs. kvoter. Sedan väljs personer som passar in i
dessa kategorier. Kvoterna har oftast samband med varandra (Bryman, 2008, s. 197). Kvoturvalet i studien har satts till alumner från högskolorna och universiteten samt till kontorsansvariga vid fastighetsmäklarkontor. Utifrån tidigare avgränsningar kontaktades alumner
med antagningsår 2005-2009 från Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst,
Luleå Tekniska Universitet samt Malmö Högskola.
Den andra enkäten, se Bilaga B, riktades till kontorsansvariga och franchisetagare med fastighetsmäklarkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enkäten utformades utifrån frågeställningarna att ta reda på skillnaden mellan alumner från olika högskolor och universitet, samt praktikens betydelse. Urvalet till deltagare i enkäten gjordes efter ett målstyrt urval
(Bryman, 2008, s. 392). Fastighetsmäklarkontoren som valdes ut att medverka i enkäten
baseras på fem utvalda fastighetsmäklarkedjor. Fastighetsmäklarkedjorna som valdes ut
blev Bjurfors, Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, SkandiaMäklarna och SvenskFastighetsförmedling Utifrån detta val kontaktades samtliga fastighetsmäklarkontor från kedjan i
respektive stad.
Litteraturstudierna bestod av pressartiklar från Mäklarvärlden, en branschneutral tidning
för Sveriges fastighetsmäklare, som gett överblick över de olika fastighetsmäklarutbildning3
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arna som finns i Sverige. Antagningsstatistik från Högskoleverket har granskats med avseende på antal sökande till fastighetsmäklarprogrammen mellan åren 2005-2009. Högskolorna och Universitetens hemsidor och kursplaner granskades. Fastighetsmäklarnämndens
hemsida granskades gällande vilka utbildningskrav som ställs för fastighetsmäklare och vad
som krävs för full registrering till fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen (FML) granskades gällande vilka krav och lagar som gäller för en fastighetsmäklare.
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2 Fastighetsmäklarnämnden
För att arbeta som fastighetsmäklare i Sverige, krävs en registrering hos Fastighetsmäklarnämnden (FMN). Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet som registrerar fastighetsmäklare, utövar tillsyn, varnar och avregistrerar samt informerar om god fastighetsmäklarsed. För bara 30 år sedan fanns inte registreringskraven som gäller idag, utan vem som
helst kunde i princip arbeta som fastighetsmäklare. För att få bort oseriösa från marknaden,
så kallade svartmäklare ställdes högre krav och 1984 infördes den första lagen för fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2009, s.9). Lagen krävde att varje person som arbetade som
fastighetsmäklare skulle vara registrerad och stå under offentlig tillsyn. Tillsynsnämnden vid
den tiden var Länsstyrelsen i det län där fastighetsmäklaren avsåg att vara verksam (Mäklarsamfundet, 2009, s.9). Det blev även straffbart att förmedla fastigheter utan att vara registrerad.
Drygt sex år senare, 1990 påbörjades en översyn av lagen och ett förslag togs fram att den
betydande tillsynen skulle ske utav den egna fastighetsmäklarbranschen i form av en gemensam branschorganisation (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). I samband med att den
nya Fastighetsmäklarlagen (SFS 1995:400) från 1995 trädde i kraft inrättades Fastighetsmäklarnämnden som myndighet (Fastighetsmäklarnämnden, 2012). FMN har som huvudsaklig uppgift att se till att fastighetsmäklarna får en god utbildning, registrerar fastighetsmäklare, utövar tillsyn, varnar och avregistrerar samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
God fastighetsmäklarsed baseras på Fastighetsmäklarnämndens beslut och domstolsavgöranden i ett antal tillsynsärenden som blivit praxis gällande fastighetsmäklarens sätt att
arbeta. God fastighetsmäklarsed är ett komplement till vad som sägs i Fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklarnämnden publicerar årsböcker med nämndens avgöranden kring fastighetsmäklarärenden och ger kontinuerligt ut information om beslut och allmänna råd.
Informationen finns tillgänglig för såväl fastighetsmäklare som privatpersoner för att även
uppdragsgivaren skall kunna kontrollera att den fastighetsmäklare som ska anlitas arbetar i
enlighet med god fastighetsmäklarsed.
”8§

Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.
Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god
fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.” (SFS 2011:666)

Den första juli 2011 infördes nuvarande Fastighetsmäklarlag (SFS 2011:666) som grundas
på (SFS 1995:400). Lagen innehåller en del nya bestämmelser och förändringar utifrån beslut och praxis från 1995 års lagstiftning.
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2.1 Registreringskrav för fastighetsmäklare
Följande krav måste uppfyllas innan den blivande fastighetsmäklaren kan registreras av Fastighetsmäklarnämnden:


Utbildningskrav



Formella krav



Praktik

2.1.1 Utbildningskrav
Utbildningskraven som ställs för att bli registrerad fastighetsmäklare återfinns i Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter. Nedan redovisar Tabell I högskolepoäng inom nämnda kunskapsområden som skall vara uppfyllda enligt 7§ Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter
(FMN 2011:1):
Tabell I

Utbildningskrav Fastighetsmäklarnämnden

Kunskapsområden

Totalt 120 högskolepoäng

Fastighetsförmedling
Civilrätt
Fastighetsrätt
Ekonomi
Byggnadsteknik
Skatterätt
Fastighetsvärdering
Fördjupning/breddning

30 högskolepoäng
15 högskolepoäng
15 högskolepoäng
15 högskolepoäng
7,5 högskolepoäng
7,5 högskolepoäng
7,5 högskolepoäng
22,5 högskolepoäng

inom ovan nämnda kunskapsområden eller
nationalekonomi

2.1.2 Formella krav
För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs att den sökande inte är underårig, försatt
i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap 7§ i Föräldrabalken
(SFS 1949:381). Det krävs också enligt 25§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) en försäkring för skadeståndsskyldighet. Den som registreras som fastighetsmäklare måste ha en
tillfredsställande utbildning enligt utbildningskraven från Fastighetsmäklarnämnden. Den
sökande skall ha för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, vara redbar och i
övrigt lämplig som fastighetsmäklare.
2.1.3 Praktik
Blivande fastighetsmäklare genomför minst tio veckors handledd praktik, hos en i Sverige
fullständigt registrerad fastighetsmäklare. Praktiken skall enligt 8§ Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (FMN 2011:1) genomföras någon gång under eller efter den teoretiska
utbildningen. I dagsläget finns det ingen tidsbegränsning för hur länge ett praktikintyg är
giltigt som underlag vid en ansökan om fastighetsmäklarregistrering
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2.2 Fastighetsmäklarregistrering
För att blir registrerad som fastighetsmäklare krävs en ansökan till Fastighetsmäklarnämnden. Enligt 7§ Fastighetsmäklarförordningen (SFS 2011:668) skall ansökningsavgiften på
2300 kronor betalas och samtliga intyg som krävs av Fastighetsmäklarnämnden skickas in
till Fastighetsmäklarnämnden. Ansökan till fastighetsmäklare handläggs inte förrän ansökningsavgiften är betald. Intygen som Fastighetsmäklarnämnden kräver för en fastighetsmäklarregistrering är följande;


förvaltarfrihetsbevis



bevis om ansvarsförsäkring



utbildningsbevis



praktikintyg

Det tar i genomsnitt tre veckor för Fastighetsmäklarnämnden att handlägga en ansökan.
Förvaltarfrihetsbeviset visar att den sökande inte står under en överförmyndare. Det är
överförmyndarnämnden i den hemkommun den sökande bor i som utfärdar förvaltarfrihetsbeviset. För att få ett förvaltarfrihetsbevis måste den sökande först begära ett personbevis ifrån Skattemyndigheten och sedan skicka in detta till överförmyndarnämnden. Förvaltarfrihetsbeviset får enligt 5§ Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (FMN 2011:1) inte
vara äldre än en månad och skall bifogas i original.
Bevis om ansvarsförsäkring eller kopia av försäkringsbrev tillsammans med bevis om premieinbetalning skall skickas in till fastighetsmäklarnämnden. Försäkringsintyget skall vara
undertecknat antingen av firmatecknare eller av någon med fullmakt från försäkringsbolaget och skall bifogas i original. Ansökan till fastighetsmäklare kan inte godkännas förrän
ansvarsförsäkringen har börjat gälla (Fastighetsmäklarnämnden, 2011a).
Utbildningsbeviset som krävs kan antingen vara ett studieintyg i original eller en bestyrkt
kopia. Fastighetsmäklarnämnden godkänner även verifierbara utdrag från Ladok som utbildningsbevis (Fastighetsmäklarnämnden, 2011a).
Praktikintyg skall bifogas i original och får inte vara daterat före det datum praktiken slutförts (Fastighetsmäklarnämnden, 2011b).
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3 Fastighetsmäklarprogram
Det finns flera högskolor och universitet i Sverige som erbjuder fastighetsmäklarutbildningar. Varje lärosäte har sin egen profil på utbildningen, som kan skilja sig en hel del programmen emellan. I studien redovisas fastighetsmäklarprogrammen vid högskolorna och
universiteten som granskats i studien med hänsyn till vad som erbjuds inför höstintagning
2012.

3.1 Högskolan i Borås
”Högskolan i Borås är en modern högskola, med ett campus mitt i city. Flera av våra utbildningar finns
bara hos oss och lockar därför studenter från hela Sverige” (Högskolan i Borås, 2012b).
Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Borås är en tvåårig högskoleutbildning som
har intagning varje höst. Studenter som läser fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i
Borås erhåller enligt utbildningsplanen för fastighetsmäklarprogrammet en högskoleexamen inom fastighetsförmedling (Högskolan i Borås, 2012c).
Enligt Högskolan i Borås (Högskolan i Borås, 2012a) har fastighetsmäklarbranschen tillsammans med högskolan byggt upp en högskoleutbildning som ger studenten rätt kunskap
för att bli en kompetent fastighetsmäklare. Utbildningen är anpassad utifrån Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav.
Den av Fastighetsmäklarnämnden obligatoriska tio-veckors praktik som krävs för fullständig registrering tillhandahålls inte av utbildningsanordnaren utan det är upp till varje
enskild student att själv skaffa.

Figur 1. Stapeldiagrammet illustrerar antal sökande relation till antalet utbildningsplatser till fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Borås under antagningsåren 2005-2011 (Verket för
Högskoleservice, 2011).
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I Figur 1 redovisas antal platser på fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Borås i
relation till antalet sökande i första hand respektive totalt antal sökande under åren 20052011.
Utifrån fastighetsmäklarnämndens krav på vad en högskoleutbildning till fastighetsmäklare
skall innehålla har Högskolan i Borås följande kurser inom den tvååriga utbildningen (Högskolan i Borås, 2012c) vilka redovisas i Tabell II.
Tabell II Kurser Högskolan i Borås inför antagning höstterminen 2012

FMN
Kunskapsområden

Totalt
120 hp

Fastighetsförmedling

30 hp

Civilrätt
Fastighetsrätt
Ekonomi

15 hp
15 hp
15 hp

Byggnadsteknik
Skatterätt
Fastighetsvärdering
Fördjupning/breddning

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
22,5 hp

Högskolan i Borås
Kurser
Fastighetsförmedling 1
Fastighetsförmedling 2
Fastighetsförmedling 3
Fastighetsförmedling 4
Fastighetsförmedling 5
Juridisk Översiktskurs
Fastighetsrätt
Redovisning för fastighetsmäklare
Lönsamhet och finansiering
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare
Skatterätt för fastighetsmäklare
Fastighetsvärdering
Grundläggande marknadsföring och professionell försäljning för fastighetsmäklare
Samhällsekonomi för fastighetsmäklare
Tjänstemarknadsföring för fastighetsmäklare

Totalt
120 hp
7,5 hp
7,5 hp
4,5 hp
3 hp
7,5 hp
15 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

För en högskoleexamen inom fastighetsförmedling krävs det inte att studenten skriver ett
självständigt examensarbete på 7,5 högskolepoäng. Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Borås följer Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav på 120 högskolepoäng.
Studenter som läser fastighetsmäklarprogrammet vid högskolan erbjuds inga valbara kurser
inom programmet.
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3.2 Högskolan i Gävle
”Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
(Högskolan i Gävle, 2011b).
Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle är en treårig utbildning med intagning
varje höst. Studenter som läser den treåriga fastighetsmäklarutbildningen vid Högskolan i
Gävle erhåller enligt utbildningsplanen för fastighetsmäklarprogrammet en kandidatexamen
inom fastighetsförmedling (Högskolan i Gävle, 2011a).
Enligt Högskolan i Gävles hemsida (Högskolan i Gävle, 2011a) har fastighetsmäklarutbildningen ett särskilt fokus på säljteknik och högskolan erbjuder även en omfattande distansutbildning. Enligt Thorén (2011c, s.4-5) framkommer det att kursledningen i Gävle lyssnat
på fastighetsmäklarnas och studenternas önskemål om mer praktisk säljträning. Fastighetsmäklarprogrammet förnyades 2006 med en särskild kurs i ”Säljteknik och Etik” (Thorén,
2011c, s.4-5). Denna satsning blev snabbt populär hos studenterna som önskade mer och
helst en riktig säljträning från riktiga mäklare. Sedan hösten 2008 kommer Svenska Mäklarhuset regelbundet till Högskolan i Gävle och drillar studenterna i hela processen från intag
till visning, avslut och uppföljning. Studenterna erbjuds en säljutbildning på tretton heldagar (Thorén, 2011b, s.6-7).
Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle är den högskoleutbildning till fastighetsmäklare som funnits längst i Sverige. Studenterna läser en unik utbildning som kompletterar de grundläggande utbildningskraven med en spetskompetens inom sälj och marknadsföring (Högskolan i Gävle, 2011a).
Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle är uppbyggt i samarbete med branschrepresentanter och Fastighetsmäklarnämnden. Studenten har efter två år läst de utbildningskrav som ställs för fastighetsmäklarregistrering. Det tredje året läser studenten mer
kurser som ger en spetskompetens. Studenter som efter två års studier vill ta sin högskoleexamen måste skriva ett enskilt examensarbete på 7,5 högskolepoäng.
Den av Fastighetsmäklarnämnden obligatoriska tio-veckors praktik som krävs för fullständig registrering anordnas inte av utbildningsanordnaren utan det är upp till varje enskild
student att själv skaffa.
I Figur 2 redovisas antal platser på fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle i
relation till antalet sökande i första hand respektive totalt antal sökande under åren 20052011.
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Figur 2. Stapeldiagrammet illustrerar antal sökande i relation till antalet utbildningsplatser till
fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle under antagningsåren 2005-2011 (Verket för
Högskoleservice, 2011).

Utifrån Fastighetsmäklarnämndens krav på vad en högskoleutbildning till fastighetsmäklare
skall innehålla har Högskolan i Gävle följande kurser inom den treåriga utbildningen (Högskolan i Gävle, 2007) vilka redovisas i Tabell III.
Tabell III Kurser Högskolan i Gävle inför antagning höstterminen 2012

FMN
Kunskapsområden

Totalt
120 hp

Högskolan i Gävle
Kurser

Totalt
180 hp

Fastighetsförmedling
Civilrätt
Fastighetsrätt
Ekonomi

30 hp
15 hp
15 hp
15 hp

Byggnadsteknik
Skatterätt
Fastighetsvärdering

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

Fastighetsförmedling B
Juridisk Översiktskurs
Fastighetsrätt B
Ekonomisk analys och styrning
Affärsredovisning
Byggnadsteknik A
Beskattningsrätt A
Fastighetsvärdering B
Fastighetsvärdering C

30 hp
15 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp

Fördjupning/breddning

22,5 hp

Marknadsföring A
Marknadsföring B
Säljteknik och etik B
Hyres- och bostadsrätt A*
Förmedling.av avkast.fast C*
Services Marketing C*
Microek och räntebildn. A*
Fastighetsförmedling C*
Byggnadsfysik B*

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

Kurser för kandidat
*Valbara kurser
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För kandidatexamen inom fastighetsförmedling krävs att studenten skriver ett självständigt
examensarbete på 15 högskolepoäng. Detta innebär att studenten endast läser fyra av de
sex möjliga valbara kurserna.
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3.3 Högskolan Väst
”Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum” (Högskolan Väst,
2012b).
Då författarna läser det treåriga fastighetsmäklarprogrammet med inriktning mot fastighetsutveckling som högskolan erbjöd mellan 2007-2009, och högskolans tidigare fastighetsmäklarprogram uppfyller avgränsningen mot fastighetsvetenskap/-fastighetsutveckling
redovisas högskolan i studien.
Högskolan Väst erbjuder från 2011 en treårig utbildning till MäklarEkonom där antagning
sker varje höst. Studenter som väljer att läsa till Mäklarekonom vid Högskolan Väst erhåller
enligt utbildningsplanen (Högskolan Väst, 2011) en kandidatexamen inom nationalekonomi. Högskolan Väst har gått ifrån att erbjuda ett renodlat fastighetsmäklarprogram
och istället valt ett program inom nationalekonomi där det efter femte terminen (Högskolan Väst, 2011) finns möjlighet att välja en inriktning mot fastighetsmäklare, som ger de
utbildningskrav som Fastighetsmäklarnämnden kräver för att registrera en fastighetsmäklare. Tidigare fastighetsmäklarprogram vid Högskolan Väst har uppfyllt Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav.
Den av Fastighetsmäklarnämnden obligatoriska tio-veckors praktik som krävs för fullständig registrering tillhandahålls inte av utbildningsanordnaren utan det är upp till varje
enskild student att själv skaffa.
I Figur 3 redovisas antal platser på fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan Väst i relation till antalet sökande i första hand respektive totalt antal sökande under åren 2005-2011.

Figur 3. Stapeldiagrammet illustrerar antal sökande i relation till antalet utbildningsplatser till
fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan Väst under antagningsåren 2005-2011 (Verket för
Högskoleservice, 2011).
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Antal sökande till fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan Väst ökade 2010 då högskolan ändrade fastighetsmäklarprogrammet från ett treårigt till ett tvåårigt program.
Utifrån fastighetsmäklarnämndens krav på vad en högskoleutbildning till fastighetsmäklare
skall innehålla har Högskolan Väst följande kurser inom den treåriga utbildningen (Högskolan Väst, 2012c) vilka redovisas i Tabell IV.
Tabell IV Kurser Högskolan Väst antagning höstterminen 2012

FMN
Kunskapsområden

Totalt
120 hp

Högskolan Väst
Kurser

Totalt
180 hp

Fastighetsförmedling

30 hp

Civilrätt
Fastighetsrätt
Ekonomi
Byggnadsteknik
Skatterätt
Fastighetsvärdering
Fördjupning/breddning

15 hp
15 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
22,5 hp

Mäklarens roll och omvärld
Juridik för mäklare
Fastighetsfinansiering
Juridisk Översiktskurs
Fastighetsrätt
Företagsekonomi för mäklare
Byggteknik
Beskattningsrätt för mäklare
Fastighetsvärdering
Finansiell ekonomi
Makroekonomi
Microekonomi
Corporate finance
Kvantitativa metoder
Makroteori
Microteori
Finansiella forskningsmetoder
Internationell ekonomi

15 hp
7,5 hp
7,5 hp
15 hp
15 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

Kurser för kandidat

För en kandidatexamen krävs att studenten skriver ett självständigt examensarbete på 15
högskolepoäng. Studenter på Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst erbjuds inga
valbara kurser.

14

Studie av olika fastighetsmäklarprogram
– och hur väl dessa förbereder studenterna inför fastighetsmäklaryrket

3.4 Luleå Tekniska Universitet
”Luleå tekniska universitet är definitivt rätt val om du gillar riktiga årstider med en stor kontrast mellan
sommar och vinter” (Luleå Tekniska Universitet, 2012).
Fastighetsmäklarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) är en tvåårig utbildning
med intagning varje höst. Studenter som läser fastighetsmäklarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet erhåller enligt utbildningsplanen (Luleå Tekniska Universitet, 2011) en
högskoleexamen mot fastighetsförmedling. Den tvååriga högskoleexamen inom fastighetsförmedling vid Luleå Tekniska Universitet uppfyller Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav för registrering till fastighetsmäklare. Enligt Luleå Tekniska Universitet (2011) lär
studenterna sig först de teoretiska baskunskaperna i byggnadsteknik, juridik och ekonomi
för att sedan fördjupa sig i fastighetsrätt, skatterätt och värderingsteknik. De praktiska kurserna i fastighetsförmedling och försäljningsteknik läggs i slutet av utbildningen.
Den av Fastighetsmäklarnämnden obligatoriska tio-veckors praktik som krävs för fullständig registrering tillhandahålls inte av utbildningsanordnaren utan det är upp till varje
enskild student att själv skaffa.

Figur 4. Stapeldiagrammet illustrerar antal sökande i relation till antalet utbildningsplatser till
fastighetsmäklarprogrammet vid LTU under antagningsåren 2005-2011 (Verket för Högskoleservice, 2011).

I Figur 4 redovisas antal platser på fastighetsmäklarprogrammet vid Luleå Tekniska Univeristet i relation till antalet sökande i första hand respektive totalt antal sökande under åren
2005-2011.
Luleå Tekniska Universitet erbjuder fastighetsmäklarprogram från antagningsår 2007, därför finns inga sökande eller antagna under antagningsåren 2005-2006.
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Utifrån Fastighetsmäklarnämndens krav på vad en högskoleutbildning till fastighetsmäklare
skall innehålla har Luleå Tekniska Universitet följande kurser inom den tvååriga utbildningen (Luleå Tekniska Universitet, 2011) vilka redovisas i Tabell V.
Tabell V

Kurser Luleå Tekniska Universitet inför antagning höstterminen 2012

FMN
Kunskapsområden

Totalt
120 hp

Luleå Tekniska Universitet
Kurser

Totalt
120 hp

Fastighetsförmedling

30 hp

7,5 hp
22,5 hp

Civilrätt
Fastighetsrätt

15 hp
15 hp

Ekonomi

15 hp

Byggnadsteknik
Skatterätt
Fastighetsvärdering
Fördjupning/breddning

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
22,5 hp

Fastighetsförmedling 1
Fastighetsförmedling 2 inklusive
självständigt arbete
Juridisk Översiktskurs
Fastighetsrätt för fastighetsmäklare
Speciell fastighetsrätt
Inledande extern redovisning
Modeller för intern styrning
Byggnadsteknik
Skatterätt
Fastighetsvärdering
Försäljning och Etik
Marknadsföring grundkurs
Samhällsekonomi inom
fastighetsförmedling

15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

För en högskoleexamen inom fastighetsförmedling krävs det att studenten skriver ett självständigt examensarbete på 7,5 högskolepoäng. Fastighetsmäklarprogrammet vid Luleå
Tekniska Universitet följer Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav på 120 högskolepoäng. Studenter som läser fastighetsmäklarprogrammet vid högskolan erbjuds inga valbara
kurser inom programmet.
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3.5 Malmö Högskola
”Utåtriktad, engagerad och nytänkande. Som vill vara aktiv och göra skillnad” (Malmö Högskola,
2011b).
Malmö Högskola erbjuder ett tvåårigt fastighetsmäklarprogram samt ett treårigt fastighetsförmedlingsprogram med kandidatexamen i Fastighetsvetenskap. Intagning till det tvååriga
programmet sker varje vår och intagning till det treåriga programmet sker varje höst. Studenter som läser det treåriga fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö Högskola erhåller
enligt utbildningsplanen (Malmö Högskola, 2011a) en kandidatexamen i fastighetsvetenskap riktad mot fastighetsförmedling.
Malmö Högskolas treåriga utbildning är certifierad av den europeiska branschorganisationen CEPI (European Council of Real Estate Profession). Detta innebär att studenter som
avlägger en kandidatexamen inom fastighetsvetenskap har rätt till en certifiering som visar
att de har en garanterad utbildning enligt EU:s krav (Karlsson, 2011, s.10-11).
Enligt Malmö Högskola (2011) inleds fastighetsmäklarprogrammet med en två veckor lång
introduktion som skapar en förståelse för det teoretiska och vetenskapliga krav som ställs
på studenten under studietiden.
Den av Fastighetsmäklarnämnden obligatoriska tio-veckors praktik som krävs för fullständig registrering tillhandahålls inte av utbildningsanordnaren utan det är upp till varje enskild
student att själv skaffa.

Figur 5. Stapeldiagrammet illustrerar antal sökande i relation till antalet utbildningsplatser till
fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö Högskola under antagningsåren 2005-2011 (Verket för
Högskoleservice, 2011).
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I Figur 5 redovisas antal platser på fastighetsmäklarprogrammet 180 högskolepoäng vid
Malmö Högskola i relation till antalet sökande i första hand respektive totalt antal sökande
under åren 2005-2011.
3.5.1 Fastighetsmäklarprogrammet 120 hp
Den tvååriga fastighetsmäklarutbildningen vid Malmö högskola uppfyller de teoretiska utbildningskrav som Fastighetsmäklarnämnden ställer för registrering till fastighetsmäklare.
Utifrån Fastighetsmäklarnämndens krav på vad en högskoleutbildning till fastighetsmäklare
skall innehålla har Malmö Högskola följande kurser inom den tvååriga utbildningen
(Malmö Högskola, 2010) vilka redovisas i Tabell VI.
Tabell VI Kurser Malmö Högskola 120hp antagning vårterminen 2012

FMN
Kunskapsområden

Totalt
120 hp

Malmö Högskola
Kurser

Totalt
120 hp

Fastighetsförmedling

30 hp

Fastighetsvetenskap: kundorienterad
förmedling
Fastighetsvetenskap: fastighetsförmedling
Juridisk Översiktskurs
Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt inklusive bostadsrätt
Extern redovisning och ekonomistyrning
Byggnaden, teknik och funktion
Skatterätt för mäklare
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad
och värdering
Grundläggande psykologi: mänskliga
möten
Fastighetsmarknad och värdering
Byggnaden, teknik och funktion

15 hp

Civilrätt
Fastighetsrätt

15 hp
15 hp

Ekonomi
Byggnadsteknik
Skatterätt
Fastighetsvärdering

15 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

Fördjupning/breddning

22,5 hp

15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp*
7,5 hp
15 hp*
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

* fördjupning

För en högskoleexamen på Malmö Högskola krävs det inte att studenten skriver ett självständigt examensarbete på 7,5 högskolepoäng. Fastighetsmäklarprogrammet (120 hp) vid
Malmö Högskola följer Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav på 120 högskolepoäng.
Studenter som läser fastighetsmäklarprogrammet vid högskolan erbjuds inga valbara kurser
inom programmet.
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3.5.2 Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp.
Den treåriga fastighetsmäklarutbildningen vid Malmö Högskola uppfyller de teoretiska krav
som Fastighetsmäklarnämnden ställer för registrering till fastighetsmäklare. Studenterna får
även kunskap och kompetens som ökar möjligheten till anställning inom andra verksamheter. Programmets kurser är framtagna i samråd med fastighetsmäklarbranschen.
Utifrån Fastighetsmäklarnämndens krav på vad en högskoleutbildning till fastighetsmäklare
skall innehålla har Malmö Högskola följande kurser inom den treåriga utbildningen (Malmö
Högskola, 2011a) vilka redovisas i Tabell VII.
Tabell VII

Kurser Malmö Högskola 180hp inför antagning höstterminen 2012

FMN
Kunskapsområden

Totalt
120 hp

Fastighetsförmedling

30 hp

Malmö Högskola
Kurser

Totalt
180 hp

Civilrätt
Fastighetsrätt

15 hp
15 hp

Fastighetsförmedling
Fastighetsvetenskap:
fastighetsmarknaden
Fastighetsvetenskap: fastigheter och samhällsbyggnad
Juridisk Översiktskurs
Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt Bostadsrätt

Ekonomi

15 hp

Extern redovisning och ekonomistyrning

Byggnadsteknik

7,5 hp

Fastighetsvetenskap:
grundläggande byggnadsteknik
Byggteknik med inriktning förmedling
Skatterätt
Fastighetsvetenskap: finansiering och värdering
av fastigheter
Grundläggande psykologi: mänskliga möten
Fastighetsvetenskap: tjänsteföretagande i fastighetsbranschen
Fastighetsvetenskap: styrning av
fastighetsföretag
Mäklarrätt och EU-rätt
Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag
Det professionella mötet
Fastighetsvetenskap: Fastighetsvetenskapliga
perspektiv och metoder för fastighetsvetare

Skatterätt
Fastighetsvärdering

7,5 hp
7,5 hp

Fördjupning/breddning

22,5 hp

Kurser för kandidat

15 hp
7,5 hp
7,5 hp
15 hp
10 hp
5 hp
15 hp
7,5 hp
7,5 hp
10 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

För en kandidatexamen inom fastighetsvetenskap krävs det att studenten skriver ett självständigt examensarbete på 15 högskolepoäng. Studenter som läser fastighetsmäklarprogrammet (180 hp) vid högskolan erbjuds inga valbara kurser inom programmet.
Kraven för registrering till fastighetsmäklare uppfylls efter fem terminer.
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4 Studiens utförande
Studien bygger på två enkätundersökningar med kvantitativ forskningsanstats Enkätundersökningen som metodval utformades med tanke på att ett stort antal alumner och kontorsansvariga skulle kontaktas (Bryman, 2008, s.229-233). Frågorna i enkäten skickades ut via email så respondenterna i lugn och ro kunde svara på frågorna när tid fanns. Valet av utskick
via e-mail gjordes med hänsyn till att frågorna bedömdes vara enkla att förstå samt att möjligheten till fullständiga och ärliga svar bedömdes stor.
Den första enkätundersökningen omfattar alumner vid Högskolan i Borås, Högskolan i
Gävle, Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och Malmö Högskola. Frågorna i enkäten till alumner utformades efter syfte och mål att ta reda på vad som påverkade alumnens
val av högskola eller universitet. Alumnens syn på fastighetsmäklarutbildning och val av
praktik.
Enkätundersökningen se Bilaga A skickades ut via e-mail till 747 stycken registrerade fastighetsmäklare, tidigare studenter vid Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan
Väst, Luleå Tekniska Universitet och Malmö Högskola. Adresserna till deltagande alumner
i enkätundersökningen hämtades via varje fastighetsmäklarbyrå som valts ut att medverka i
studien. Anledningen till detta var att det var svårt att få tag i adresser till alumner ifrån de
olika högskolorna och universiteten.
Den andra enkätundersökningen omfattar kontorsansvariga och franchisetagare vid fastighetsmäklarbyråerna Bjurfors, Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, SkandiaMäklarna och
SvenskFastighetsförmedling i Stockholm, Göteborg och Malmö. Frågorna i enkäten utformades efter syfte och mål att ta reda på om det är någon skillnad på studenter som läst
olika fastighetsmäklarprogram. Arbetsgivarnas syn på när och hur praktiken bäst bör genomföras.
Enkätundersökningen se Bilaga B skickades ut via e-mail till 145 stycken kontorsansvariga
och franchisetagare. E-mail adresserna till kontorsansvariga och franchisetagare i enkätundersökningen hämtades via varje fastighetsmäklarbyrå som valts ut att delta i studien.

4.1 Validitet och Reliabilitet
Validitet och reliabilitet är två begrepp som behandlar tillförlitligheten i en studie. Det är
viktigt i en studie att visa giltigheten. Validitet uttrycker om studien verkligen undersöker
det som avses undersökas (Bryman, 2008, s.162). Stämmer resultatet överens med verkligheten. Brister i validitet kan mätas om det fattats någon fråga i enkätundersökningen eller
om det förekommit irrelevanta frågor. En annan brist i validitet kan vara om frågorna
missuppfattats av respondenten. Enkätundersökningen granskades innan utskick för att
minska problem med bristande validitet. För att förebygga brister i validitet har frågorna i
enkäten utformats med JA och NEJ frågor med en tydlig förklaring av varje frågeställning.
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En brist i validitet i studien är att kursplanerna från åren 2005-2009 då alumnerna läste vid
högskolorna och universiteten inte redovisas i studien. Detta är ett medvetet val då kursplanerna ändras från år till år. Istället redovisas fastighetsmäklarutbildningarnas kursupplägg utifrån som de ser ut i dagsläget.
Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförts och hur noggrant informationen bearbetats
(Bryman, 2008, s.160). Om undersökningen upprepas ger den då samma resultat? Problem
som kan uppstå med enkätundersökning när det gäller reliabilitet kan vara om respondenten missuppfattat eller misstolkat någon utav frågeställningarna eller om respondenten
missat att fylla i någon enkätfråga. Brister i reliabilitet har försökts förebygga i enkäten genom utformning av så enkla frågor och svarsalternativ som möjligt. Problem med reliabilitet kan även uppstå om misstag görs vid sammanställning av enkätundersökningen. Åtgärder som gjorts för att minimera ett sådant problem vid studien har varit att varje svarsformulär som inkommit från enkätundersökningen dubbelkontrollerats och getts en siffra.
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5 Enkätundersökning Alumner
Alla inkomna svarsformulär från alumner, vilka uppfyllde avgränsningarna för studien, gavs
en unik kod. Syftet var att kunna följa en viss alumn, även om samtliga svar från enkätundersökningen är anonyma. Alumnernas svar på de öppna frågorna redovisas i Bilaga C sorterat per respektive lärosäte.
Enkätundersökningen är med alumner från 2005-2009 och är redovisade mellan åren 20072011 då alumnen tog examen.

5.1 Sammanställning enkätsvar Alumner
Av totalt 747 skickade enkäter till alumner från fastighetsmäklarprogram inkom 138 svar,
vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 18,5 procent av tillfrågade fastighetsmäklare. Av
inkomna 138 svar uppfyllde 52 svar kriterierna för studien, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 37,7 procent Att övriga 86 svar inte redovisas beror på att alumnen studerat på
annan ort eller tog examen tidigare/senare än vad som angivits som kriterier för studien.
Nedan redovisas samtligas svar från alumner i diagram på JA och NEJ frågorna se Bilaga
A. En sammanställning av svaren på de öppna frågorna redovisas under varje enskild högskola och universitet.

Statistik Alumner 1. Stolpdiagrammet redovisar i antal hur de 52 inkomna svarsformulären är
fördelade på alumner från respektive högskola och universitet.

Diagrammet Statistik Alumner 1 visar hur inkomna svarsformulär är fördelade mellan olika
lärosäten. Svarsfrekvensen är relativt jämn med undantag från Luleå Tekniska Universitet
som är underrepresenterad i antal svarande.
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Statistik Alumner 2. Stapeldiagrammet redovisar spridningen gällande examensår för inkomna
svarsenkäter. Det som framkommer är att spridningen över olika examinationsår är relativt jämt
fördelad.

Flest svar inkom från alumner med examensår 2011 samt 2009 enligt Statistik Alumner 2.
Det kan i sig ge en mer rättvisande bild av vad alumnerna ansåg om utbildningen, då det är
relativt nära inpå examen för svarande alumner.

Statistik Alumner 3. Stapeldiagrammet redovisar alumners svar i antal på frågan om utbildningen de läste var förstahandsval.

Merparten av alumnerna på fastighetsmäklarprogrammen valde utbildning och lärosäte där
alumnerna studerade, som förstahandsval, vilket framgår i diagrammet Statistik Alumner 3.
Av alumner som hade ett annat förstahandsval, ville flest läsa fastighetsmäklarprogrammet
men på annat lärosäte. En alumn angav juridikprogrammet framför fastighetsmäklarprogrammet.
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Statistik Alumner 4. Cirkeldiagrammet visar i procent för samtliga alumner vilken examenstyp
utbildningen hade. Stapeldiagrammet redovisar samma fråga i antal per högskola och universitet.

Statistik Alumner 4 visar att av svarande alumner studerade 73 procent en utbildning som
gav en högskoleexamen, 120 högskolepoäng, vilket krävs av Fastighetsmäklarnämnden som
utbildningskrav. Under antagningsåren 2005-2009 erbjöd samtliga skolor, med undantag
för Högskolan Väst, en högskoleexamen. Högskolan Väst hade ingen tvåårig utbildning så
de alumner som svarat att det tagit en högskoleexamen har inte läst hela programmet. Vid
Högskolan i Gävle, Högskolan Väst och Malmö Högskola erbjöds även samtidigt en utbildning som gav kandidatexamen.
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Statistik Alumner 5. Cirkeldiagrammet visar i procent för samtliga alumner om utbildningen
fullbordades. Stapeldiagrammet redovisar samma fråga i antal per högskola och universitet.

Fastighetsmäklarprogrammet erbjuds både som en tvåårig- och treårig utbildning av landets
utbildningsanordnare. För att uppfylla Fastighetsmäklarnämnden utbildningskrav om 120
högskolepoäng krävs i regel en tvåårig utbildning. I studien tillfrågades alumner om de
valde att avsluta studierna tidigare, innan fullbordad examen. Enligt Statistik Alumner 5 svarade knappt en fjärdedel ”JA” på frågan med motivering att jobb erbjöds eller att högskolepoäng fanns sedan tidigare studier som kunde tillgodoräknas vid ansökan om fastihetsmäklarregistering.
Procentuellt per högskola och universitet hade Högskolan i Borås, Luleå Tekniska Universitet samt Malmö Högskola lägst antal alumner som valde att avsluta studierna innan fullbordad examen.
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Statistik Alumner 6. Cirkeldiagrammet visar i procent för samtliga alumner om vad som påverkade valet av skola/utbildningsort. Stapeldiagrammet redovisar samma fråga i antal per högskola och universitet.

Generellt visar undersökningen att tillfrågade alumner valde skola genom information från
kurskatalog och skolans hemsida. Därefter valdes skola utifrån var alumnen bodde. Att
vänner och bekanta rekommenderade skolan och fastighetsmäklarprogrammet hade inte
lika stor betydelse för svarande alumner. Detaljerade svar redovisas i Statistik Alumner 6.
En annan bild ges när samma fråga granskas skola för skola. Till Högskolan i Borås och
Malmö Högskola sökte många alumner som bodde på orten. Till Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och Malmö Högskola sökte alumnerna utifrån information från kurskatalog och skolans hemsida. Rekommendationer av vänner och bekanta som studerat på skola och/eller fastighetsmäklarutbildningen hade starkast påverkan
för svarande alumner som valde att studera vid Högskolan i Gävle.
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Statistik Alumner 7. Cirkeldiagrammet visar i procent hur väl insatt svarande alumner var i vilka
moment som skulle ingå i fastighetsmäklarutbildningen.

På frågan om hur väl alumnen ansågs vara insatt i vilka moment som skulle ingå i utbildningen, ansåg fler än 50 procent vara väl- eller mycket väl införstådda vilket redovisas i
Statistik Alumner 7. Detta antal är nästan identiskt med antalet alumner som sökte till högskola och universitet efter att ha läst information från kurskatalog och skolornas hemsidor.

Statistik Alumner 8. Cirkeldiagrammet visar i procent hur väl insatt svarande alumner var i vilka
moment som var behörighetskrav för fastighetsmäklarregistering.

I Statistik Alumner 8 redovisas frågan om hur väl alumnen ansågs vara insatt i vilka moment
som var behörighetskrav för en fastighetsmäklarregistering. Över 80 procent ansåg att de
var något till fullt införstådda med detta. På Fastighetsmäklarnämndens hemsida finns ett
dokument framtaget främst för fastighetsmäklarstudenter, där samtliga behörighetskrav är
sammanställda
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Statistik Alumner 9. Cirkeldiagrammet visar i procent för samtliga alumners uppfattning gällande utbildningens uppfyllande av Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav. Stapeldiagrammet redovisar samma fråga i antal per högskola och universitet.

Statistik Alumner 9 redovisar alumnens uppfattning gällande den egna utbildningen. Endast
25 procent av svarande alumner att utbildningen helt uppfyllde Fastighetsmäklarnämndens
utbildningskrav. Nästan hälften av svarande ansåg att utbildningen väl uppfyllde utbildningskraven som ställs. Ingen alumn angav att utbildningen inte alls uppfyllde kraven.
Granskas svaren per högskola och universitet kan det utläsas att svarande alumner från
Högskolan i Gävle, Högskolan Väst och Malmö Högskola tycker att utbildningen i genomsnitt väl uppfyllde nämnda utbildningskrav.
Kommentarer från alumner från Högskolan Väst påtalar att det fanns vissa svårigheter att
få igenom sin registrering hos Fastighetsmäklarnämnden efter avslutade studier. Alumnerna
som gav dessa kommentarer studerade vid Högskolan Väst och var antagna tidigare än
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2007 då FMN höjt sina krav angående högskolepoäng inom fastighetsförmedling under
utbildningens gång.
På frågan (1201a) om studenten fick söka praktikplats själv eller inte, svarade 100 procent
av tillfrågade alumnerna ”JA”.

Statistik Alumner 10. Stapeldiagrammet redovisar när svarande alumner genomförde den obligatoriska tio-veckors praktiken angivet i antal för respektive högskola och universitet.

När Fastighetsmäklarnämndens obligatoriska tio-veckors praktik genomfördes av svarande
alumnerna redovisas i Statistik Alumner 10. Flest valde att praktisera under eller i kombination under/efter utbildningen. Enstaka alumner valde att praktisera efter avslutade studier.
Det finns ingen tydlig trend mellan skolorna, när studenterna väljer att genomföra praktiken, med undantag från Högskolan i Borås där flest praktiserar under utbildningen.
Många alumner påtalar positiva delar med att genomföra delar av- eller hela praktiken under utbildningens gång. Motiveringen är att praktiken ger verklighetsanknytning och praktisk förståelse för fastighetsmäklaryrket.
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Statistik Alumner 11. Stapeldiagrammet redovisar fördjupande när enskild alumn per högskola
och universitet som valt alternativet ”under utbildningen” på föregående fråga (1202a) genomförde praktiken angivet i antal.

Av alumner som svarade att praktiken genomfördes under utbildningen, praktiserade flest
under lediga dagar samt under sommar- och jullov, vilket redovisas i Statistik Alumner 11.
Inget resultat redovisas för Luleå Tekniska Universitet då alumnen som praktiserade i
kombination under/efter utbildningen, valde att inte svara på fråga 1202b.

Statistik Alumner 12. Cirkeldiagrammet visar i procent fördjupande när svarande alumner för
samtliga högskolor och universitet som valt alternativet ”efter avslutad utbildning” på fråga
(1202a) genomförde praktiken.

Av alumner som praktiserade efter avslutad utbildning visar Statistik Alumner 12 att 85
procent genomförde praktiken direkt efter examen. Endast ett fåtal alumner väntade med
att praktisera allt från en- upp till mer än tretton månader efter avslutad utbildning
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Statistik Alumner 13. Cirkeldiagrammet visar i procent för samtliga svarande alumner om valet
av praktikplats haft betydelse för senare anställning.

På fråga 1204a visar Statistik Alumner 13 att 83 procent ansåg valet av praktikplats var av
betydelse. Som kommentar till frågan har de flesta blivit erbjudna anställning aningen på
kontoret eller företaget där praktiken genomfördes. Den grupp som svarat ”NEJ” på frågan kommenterar sitt svar med att det inte fanns utrymme för anställning när de väl tog
examen, att de inte trivdes inom företaget eller att de fått förfrågan om anställning men
tackat nej på grund av flytt till annan ort.

5.2 Alumner Högskolan i Borås
På frågeenkätens öppna frågor inkom från Högskolan i Borås följande tankar och kommentarer. För att få en övergripande förståelse har alumnernas svar sammanställts i text
utifrån vad som redovisas i Bilaga C.
Avsaknad av förhandlingsteknik, säljutbildning och praktisk förmedling var något som påtalades som brister i utbildningen. Alumnerna ansåg att mer kunskap inom nämnda områden hade varit till nytta i yrket som fastighetsmäklare.
Hur alumnerna gick tillväga för att få en praktikplats kontaktade majoriteten arbetsgivare
och företag för vilket alumnerna ville arbeta för. Kontaktvägen såg en aning olika ut, allt
ifrån samtal, e-mail och personliga möten till kontakt via branschdagar på högskolan. Någon alumn fick först anställning som visningsvärd. En annan var erbjuden praktikplats redan innan utbildningen startade.
Genomförande och längden på praktiken varierade mellan alumnerna. Flest alumner genomförde tio veckors praktik, men enstaka valde att praktisera elva till tretton veckor. När
alumnerna var ute på praktik fick de följa en eller flera mäklare under det dagliga arbetet,
vilket gav insikt i olika arbetssätt för att alumnen skulle kunna utarbeta ett eget. Högskolan
i Borås hade mestadels schemalagda föreläsningar en till tre dagar i veckan alternativt halv-
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dagar, vilket gav möjlighet till att praktisera under veckodagarna under utbildningen. Några
kombinerade även med att praktisera under sommarlov.
Sista frågan i undersökningen var helt öppen där egna kommentarer välkomnades om utbildningen, Fastighetsmäklarnämndens krav och praktik. Varannan alumn från Högskolan i
Borås ansåg att utbildningen kunde ha varit mycket bättre med mer relevanta och fastighetsmäklarfokuserade kurser, högre standard, föreläsare med fastighetsmäklarbakgrund och
större kvalitet.
”Tycker att mer av utbildningen borde hållas av mäklare, så att den blir mer verklighetsförankrad. Mer
verkliga situationer som kan tas upp. Samt att säljkurser borde ingå i utbildningen, då stor del av vårt
jobb går ut på det.” (Alumn 1:15)
Samma andel alumner påpekade att det saknades verklighetsförankring i utbildningen vilket
återkom i den öppna frågan.
”Utbildningen var vag och hade inte så mycket bäring på yrket som fastighetsmäklare” (Alumn 1:10)
Mer case och säljkurser då det är vad yrket som mäklare innebär. Angående praktik så ansåg en alumn att det var nyttigt att börja praktisera tidigt i utbildningen för att få en bättre
förståelse och länka samman teoretiska delar i utbildningen
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5.3 Alumner Högskolan i Gävle
På frågeenkätens öppna frågor inkom från Högskolan i Gävle följande tankar och kommentarer. För att få en övergripande förståelse för alumnernas svar sammanställs svar i text
utifrån vad som redovisas i Bilaga C.
Avsaknaden av säljutbildning var stor bland svarande alumner från Högskolan i Gävle. Det
ingick en liten del säljträning men flertalet alumner ansåg ändå att det skulle varit mycket
mer i utbildningen. Även praktisk anknytning, pedagogik, psykologi och krishantering hade
varit önskvärt. Någon alumn tyckte att utrymme för möjlighet att praktisera skall ges tidigare i utbildningen. Förklaringen är att praktiken tidigt skall ge kunskaper och upplevelser
för hur branschen verkligen är. På så sätt undviks bortfall senare i utbildningen eller kort
efter anställning. En annan alumn ansåg att utbildningen var alldeles för lång. En tredje var
tillfredställd med vad Högskolan i Gävle erbjöd i utbildningen.
Hur alumnerna gick tillväga för att ordna praktikplats är generellt desamma för samtliga
svarande. Personlig kontakt via besök på kontor, telefonsamtal och inskickade ansökningar
(CV) via e-mail. Några träffade rekryterare och ansvariga på arbetsmarknadsmässa (på
Högskolan i Gävle) samt fastighetsmäklarmässan (branschmässa för fastighetsmäklare).
Andra arbetade som visningsvärdar sedan tidigare och frågade om det fanns möjlighet för
praktik. Någon enstaka alumn blev headhuntad, vilket innebär att fastighetsmäklarföretag
har fått goda referenser om alumnen och själva sökte upp och frågade om anställning hos
företaget vore intressant.
Praktikens genomförande och längd var överlag likvärdig för alumner från Högskolan i
Gävle. Praktiktiden var tio veckor. I något enstaka fall upp till tolv veckor. Uppdelningen
av praktiktiden skedde på lediga dagar men också över sommarlov. En alumn kommenterar
uppdelning av praktiken på två sommarlov specifikt då praktiken är obetald och svår att
lägga i ett sträck. Några alumner hade en bestämd handledare under praktiktiden, andra
följde med olika fastighetsmäklare och fick vara med på olika moment i fastighetsmäklarnas
vardag.
Sista frågan i undersökningen var helt öppen där egna kommentarer välkomnades om utbildningen, Fastighetsmäklarnämndens krav och praktik. Det framkom att alumner kände
att utbildningen borde vara mer förlagd som mer praktisk undervisning. Någon alumn ansåg att villkoren för fastighetsmäklare; så som dålig sjukersättning, avsaknad av företagspension med mera borde lyftas fram mer i utbildningen. En annan alumn tyckte att utbildningen hade en negativ syn på fastighetsmäklaryrket och då menat att fokus ligger för
mycket på vad en fastighetsmäklare kan bli varnad för istället för hur ett bra arbetssätt kan
vara.
Nästan var tredje alumn svarade att studenterna borde få veta tidigare i utbildningen om
hur verkligenheten är för en fastighetsmäklare. Det är inte bara pengar som rullar in utan
det krävs mycket arbete, tid och energi för att bli en framgångsrik fastighetsmäklare.
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”Helt ärligt spelar utbildningen ingen roll alls när man väl kommer ut i arbetslivet. Detta är ett jobb man
lär sig medan man gör det, inget man kan förbereda sig för vid skolbänken.” (Alumn 1:22)
Studenterna har ingen aning om vad som väntar när det är dags att ge sig ut i arbetslivet
som fastighetsmäklare.
”Många hade nog behövt få höra hur tufft det faktiskt kan vara att arbeta som mäklare.” (Alumn 1:37)

5.4 Alumner Högskolan Väst
På frågeenkätens öppna frågor inkom från Högskolan Väst följande tankar och kommentarer. För att få en övergripande förståelse för alumnernas svar sammanställs svar i text utifrån vad som redovisas i Bilaga C.
Avsaknaden av säljutbildning påtalade tre av fyra svarande alumner från Högskolan Väst.
Fastighetsmäklaryrket anses vara praktiskt. Säljteknik är en viktig och stor del i de dagliga
arbetsuppgifterna. Även utbildning inom kommunikation och stresshantering hade varit
önskvärt. Mer specifika önskemål rörde utbildning inom omvandling av hyresrätter till bostadsrätter som är vanligt förekommande i bland annat storstäder.
”Det fanns få moment i utbildningen som jag har nytta av i arbetet. Det är ett försäljningsyrke vilket inte
återspeglas i utbildningen. En mäklare är en säljare lika mycket som abonnemangssäljarna på stan. Kurser inom förhandling, försäljningsteknik, kommunikation, hantera stressade kunder samt telefonförsäljning
hade varit till stor nytta. Under praktiken lärde jag mig mer om det jag jobbar med än under hela utbildningen.” (Alumn 1:11)
Valet av praktikplats grundades främst på om företaget hade gott rykte och alumnen ville
ha en anställning där efter avslutade studier. Flertalet alumner tog personlig kontakt genom
besök på kontoret, telefonsamtal eller genom kurskamrater som kunde rekommendera svarande alumn. Någon blev ambassadör för ett fastighetsmäklarföretag i området där alumnen bodde och fick sedan välja ett kontor att praktisera på. En annan började på fastighetsmäklarföretagets kundvårdsavdelning som timanställd och efter ett tag tillfrågade alumnen
ansvarig om möjlighet till praktik fanns.
Praktikens genomförande och längd var i stort sett liknande för samtliga svarande alumner
från Högskolan Väst men med vissa undantag. Längden var tio veckor för alla utom en
alumn som genomförde nästan tjugo veckors praktik. Att det blev tjugo veckor för en av
alumnerna motiverades med att marknadsläget var lågt när det var dags för anställning, så
för att hålla sig kvar innan anställning blev aktuell praktiserade alumnen mer och arbetade
extra som assistent. Upplägget för praktiken var att alumnerna följde med fastighetsmäklarna i det dagliga arbetet och fick på så sätt vara med på alla moment som Fastighetsmäklarnämnden rekommenderar skall genomföras. En alumn blev anställd som mäklarassistent
och visningsvärdinna, vilket kan ifrågasättas då praktikanten skall ha handledd vägledning
under samtliga moment. En annan alumn gick ett så kallat traineeprogram där moment och
praktikplats fanns tillgängligt.
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Sista frågan i undersökningen var helt öppen där egna kommentarer välkomnades om utbildningen, Fastighetsmäklarnämndens krav och praktik. Några alumner från Högskolan
Väst ansåg att utbildningen inte återspeglade verkligheten samt att det var alldeles för
mycket inriktning och kurser inom lantmäteri.
”Utbildningen återspeglar inte verklighen utan grottar in sig i detaljer kring detaljplaner, panträtt, redovisningsprinciper, juridik, skatterätt mm. Det är bra saker att kunna men en mäklare som sitter på all den
kunskapen och inte kan affärsmanskap och försäljning blir en asperger-ingejör som slutar jobba som mäklare efter 6 månader för att utbilda sig till något annat.” (Alumn 1:11)

5.5 Alumner Luleå Tekniska Universitet
På frågeenkätens öppna frågor inkom från Luleå Tekniska Universitet följande tankar och
kommentarer. För att få en övergripande förståelse för alumnernas svar sammanställs svar i
text utifrån vad som redovisas i Bilaga C.
Det som framkom av undersökningen var att alumner vid Luleå Tekniska Universitet upplevde avsaknad av undervisning i lagen om bostadsrätter.
Hur alumnerna gick till väga för att få praktikplats liknar varandra då samtliga svarande tog
kontakt med kontoret alumnen ville praktisera på. Kontakten togs personligen med butikschef och inlämnande av arbetsansökan (CV).
Genomförande och längden på praktiken var desamma för svarande alumner. Alumnerna
fick följa med olika mäklare i deras vardagliga arbete från intag till avslut under totalt tio
veckors praktik.

5.6 Alumner Högskolan Malmö
På frågeenkätens öppna frågor inkom från Högskolan Malmö följande tankar och kommentarer. För att få en övergripande förståelse för alumnernas svar sammanställs svar i text
utifrån vad som redovisas i Bilaga C.
Nästan varannan alumn upplevde avsaknad av säljutbildning, företagande och förhandlingsteknik. Något som också påtalades var önskan om att yrkesverksamma fastighetsmäklare skulle gästföreläsa. En alumn hade sett mer utbildning inom avtal och kontrakt samt
djupare förståelse inom byggteknik. Att praktiken skulle ligga redan under första året som
ett obligatoriskt moment som en kurs i utbildningen, likt VFU.
När alumnerna skulle ordna praktikplats sökte flertalet personlig kontakt genom möten,
telefonsamtal eller skickade ansökningar (CV) via e-mail. Ett fåtal alumner hade kontakter
inom fastighethetsmäklarbranschen sedan tidigare vilket användes för att få praktikplats.
Någon alumn blev kontaktad av fastigthetsmäklarföretaget varpå alumnen genomförde
praktiktiden, utifrån möte som skedda under aktivitetsdagar på högskolan där arbetsgivare
var inbjudna.

35

Studie av olika fastighetsmäklarprogram
– och hur väl dessa förbereder studenterna inför fastighetsmäklaryrket
Praktiktiden för svarande alumner från Malmö Högskola varierade. Flest alumner hade en
praktiktid om tio veckor. Enstaka alumner genomförde mellan tio och sexton veckor. Genomförandet skiljde sig mer åt mellan alumnerna. Några hade en handledare, andra fick
följa med flera olika fastighetsmäklare. Några arbetade som mäklarassistent och fick följa
med mäklare ut på uppdrag när utrymme fanns, andra var med i traineeprogram eller arbetade på kundvårdsavdelningen som varvades med praktik ihop med fastighetsmäklare.
Sista frågan i undersökningen var helt öppen där egna kommentarer välkomnades om utbildningen, Fastighetsmäklarnämndens krav och praktik. Nästan var tredje alumn från
Malmö Högskola ansåg att utbildningen hade dålig verklighetsanknytning. En alumn uttryckte att utbildningen var ett skämt. ”Utbildningen via Malmö högskola var ett skämt” (Alumn
1:9)
Utbildningen upplevdes också sakna tillräcklig grund för att kunna utföra ett yrkesmässigt
arbete som registrerad fastighetsmäklare. En alumn ansåg att det var och är dåligt att praktiken inte är CSN berättigad. Varken bidrag eller lån samt att det sällan erbjuds ersättning
för praktiktiden av arbetsgivaren då praktiken är ett krav för registrering.
”Jag tycker att det är dåligt att man inte får ta lån/ bidrag från CSN eller blir erbjuden ersättning för
praktiken då det är ett krav för registreringen.” (Alumn 1:32)
Två andra alumner har liknande tankar som föregående och tillägger att praktiken bör ligga
inom utbildningen, då praktiken oftast är oavlönad går studenten miste om stora ekonomiska inkomster när extra- och sommarjobb måste utebli för att kunna genomföra praktik.
Anledningen var främst att det inte hinns med praktik under terminerna på grund av tentamen och projektarbeten.
”Praktiken bör absolut vara i utbildningen. Det skall vara uppehåll i föreläsningar och tentor för att man
skall hinna med praktik.” (Alumn 1:47)
”Praktik bör förläggas inom utbildningen (och inte på typ sommaren/vintern som är vanligt). Eftersom
praktiken oftast utförs utan lön så går mäklarstudenten miste om en inkomst som man annars skulle fått
från ett vanligt sommarjobb.” (Alumn 1:43)
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6 Enkätundersökning med kontorsansvariga
Enkätundersökning, se Bilaga B, riktades till kontorsansvariga och franchisetagare vid fastighetsmäklarkontoren Bjurfors, Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, Skandiamäklarna och
SvenskFastighetsförmedling i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enkätundersökningen
som omfattade 145 stycken kontorsansvariga och franchisetagare skickades ut via e-mail.
Det inkom 30 svarsformulär, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 20,5 procent. Inkomna
svarsformulär från kontorsansvariga och franchisetagare är anonyma. Alla inkomna svar på
enkätundersökningens öppna frågor redovisas i Bilaga D sorterat per stad. I rapporten redovisas kontorsansvarigas och franchisetagares tankar och kommentarer kring de öppna
frågorna fördelat per stad.

6.1 Sammanställning enkätsvar Kontorsansvariga
Från kontorsansvariga och franchisetagare vid fastighetsmäklarkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö inkom 30 svarsformulär. Nedan redovisas i diagram samtligas svar på JA
och NEJ frågorna, se Bilaga B.

Statistik Kontorsansvariga 1. Cirkeldiagrammet illustrerar totalt antal kontorsansvariga som anser att de upplever skillnad på studenter från olika Universitet/Högskolor. Stapeldiagrammet visar inkomna svar redovisade per stad.
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Statisik Kontorsavnsvariga 1 visar att 87 procent av kontorsansvariga inte upplever någon
skillnad på arbetssökande som studerat vid olika universitet och högskolor. Från Stockholm
och Göteborg har fyra kontorsansvariga svarat att de upplever skillnad. Svaren visar att
skillnaden främst märks genom att kunskapsnivåerna skiljer sig åt och att några fastighetsmäklarutbildningar ger studenten mer försäljningsutbildning.

Statistik Kontorsansvariga 2. Cirkeldiagrammet illustrerar totalt antal svarande kontorsansvariga.
Stapeldiagrammet redovisar inkomna svar redovisade per stad.

Statistik Kontorsansvariga 2 visar att 80 procent av kontorsansvariga inte anser att det är någon skillnad på studenternas utbildningslängd. Från Stockholm och Göteborg svarade sex
kontorsansvariga att skillnad finns. En kontorsansvarig svarade att det är bra om unga studenter som kommer direkt från gymnasiet läser det treåriga fastighetsmäklarprogrammet,
för att kompensera för en ung ålder och lite livserfarenhet. De inkomna svaren visar att
framgången som mäklare inte beror på utbildning utan mycket mer på personlighet, driv
och vilja. En fastighetsmäklare behöver vara duktig på försäljning och då spelar inte utbild38
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ningslängd eller antal högskolepoäng så stor roll. En kontorsansvarig gav svaret att yrkets
status skulle bli bättre om alla studenter läste 180 högskolepoäng, med motiveringen att ju
mer kunskaper desto bättre förberedd inför fastighetsmäklaryrket blir studenten. Svaren
visar att det som saknas och behövs mer hos studenterna är praktik.

Statistik Kontorsansvariga 3. Cirkeldiagrammet illustrerar antalet kontorsansvariga som svarat Ja
på att de tar emot studenter som praktikanter.

Entätundersökningen visar att samtliga kontorsansvariga i Stockholm, Göteborg och
Malmö som svarat på undersökningen tar emot studenter som vill göra praktik, vilket redosvisas i Statistik Kontorsansvariga 3.
Det inkom olika svar om när praktiken bäst bör göras. En kontorsansvarig ansåg att studenterna bör förlägga sin praktiktid löpande under utbildningen för att få bäst lärdom. En
kontorsansvarig ansåg att praktiken borde förläggas till slutet av utbildningen med motivering, att om allt stämmer så skall det finnas plats för anställning och då har studenten
gjort praktik i samma marknad där han/hon kommer arbeta, vilket ger en stor fördel.
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Statistik Kontorsansvariga 4. Cirkeldiagrammet illustrerar amtalet kontorsansvariga i procent
som har en plan för praktiktiden.

Statisik Kontorsansvariga 4 visar att 73 procent av fastighetsmäklarkontoren arbetar efter en
plan för praktiktiden.

Statistik Kontorsansvariga 5. Stapeldiagrammet illustrerar fördelningen per respektive stad på
frågan om Fastighetsmäklarnämndens lista på praktikmoment följs.

Statistik Kontorsansvariga 5 visar att majoriteten av kontorsansvariga följer Fastighetsmäklarnämndens lista på moment som skall vara genomförda efter avslutad praktik.
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Statistik Kontorsansvariga 6. Stapeldiagrammet illustrerar hur många kontorsansvariga i respektive stad som har en praktikansvarig.

Enkätundersökningen visar att det är vanligt att det finns en praktikansvarig vid de tillfrågade fastighetsmäklarkontoren, vilket redovisas i Statistik Kontorsansvariga 6.
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6.2 Kontorsansvariga Göteborg
Nedan redovisas i löpande text de tankar och kommentarer kring enkätundersökningens
öppna frågor som inkommit från sju kontorsansvariga och franchisetagare med fastighetsmäklarkontor i Göteborg.
Svaren som undersökningen gett visar att praktiken borde vara betydligt längre.
”Många upptäcker under sin studietid att de inte vill jobba som mäklare. Viktigt att samtliga får komma
ut och se hur arbetet är på riktigt så tidigt som möjligt” (kontorsansvarig 1:3).
En kontorsansvarig från Göteborg anser att det är för lite försäljningsutbildning på landets
högskolor och universitet som erbjuder fastighetsmäklarprogram. Då fastighetsmäklaryrket
innehåller så mycket försäljning blir studenter chockade när de kommer ut i arbetslivet.
Detta är ett skäl till att studenter tidigt väljer att sluta arbeta som fastighetsmäklare. För att
förhindra detta anser en kontorsansvarig som svarat på undersökningen att det borde finnas någon typ av lämplighetsprövning vid antagning till fastighetsmäklarprogrammen.
”Praktiken borde vara betydligt längre. Det ska vara mer säljutbildning. Tyvärr blir många elever chockade när de kommer ut i arbetslivet att det är så mycket sälj och många slutar tyvärr. Man borde ha någon
typ av lämplighetsprövning vid antagningen till högskolan” (kontorsansvarig 1:6).

6.3 Kontorsansvariga Malmö
Nedan redovisas i löpande text de tankar och kommentarer kring enkätundersökningens
öppna frågor som inkommit från sex kontorsansvariga och franchisetagare med fastighetsmäklarkontor i Malmö.
De inkomna svarsformulären från kontorsansvariga i Malmö visar att ingen av de tillfrågade ansåg att det var någon skillnad på studenterna beroende av utbildningens längd.
En kontorsansvarig menar att studenterna lär sig fastighetsmäklaryrket när de är ute och
praktiserar på fastighetsmäklarkontoren. I skolan är det enbart teori som studenten lär sig.
För att det treåriga fastighetsmäklarprogrammet skulle fylla ett bättre syfte anser en kontorsansvarig att det borde innehålla mer försäljningsutbildning och kundförståelse.
Samtliga kontorsansvariga från Malmö har en plan för praktiktiden. En kontorsansvarig
svarade att han själv som kontorschef tar emot studenter han kan tänka sig anställa som
fastighetsmäklare efter avslutad praktik.
Precis som hos kontorsansvariga från Göteborg anser kontorsansvariga från Malmö att
praktiken bör förlängas och att lästimmarna istället bör kortas ner.
”Förvånande att man inte är mer medveten om lönesättningen som gäller generellt bland mäklare och
fördelningen mellan sälj/administration” (kontorsansvarig 1:6).
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6.4 Kontorsansvariga Stockholm
Nedan redovisas i löpande text de tankar och kommentarer kring enkätundersökningens
öppna frågor som inkommit från sjutton kontorsansvariga och franchisetagare med fastighetsmäklarkontor i Stockholm.
De inkomna svarsformulären från enkätundersökningen visar att majoriteten av kontorsansvariga från Stockholm inte märker någon skillnad på arbetssökande som studerat på olika
universitet eller högskolor.
I vissa mäklarkretsar anses att Högskolan i Malmö och Gävle har högre klang men enligt en
kontorsansvarig beror skillnaden enbart på hur motiverad och säljutbildad studenten är när
han/hon kommer ut i yrkeslivet. Det som saknas är att alla fastighetsmäklarutbildningar
har för lite säljutbildning.
Ett annat svar som gavs var att utbildning alltid är bra men fastighetsmäklaryrket är så speciellt att det inte enbart handlar om utbildning utan en del andra faktorer. För att vara en
bra säljande fastighetsmäklare behövs inte en längre utbildning. En längre utbildning kan ge
studenten högre mognadsgrad och bredare kunskaper.
Samtliga kontorsansvariga i Stockholm tar emot studenter som söker praktik.
Motiveringen till när praktiken bör förläggas har varit varierande. En kontorsansvarig anser
att en del av praktiken bör förläggas tidigt i utbildningen för att se om det överhuvudtaget
är rätt yrke för studenten och en del precis innan studenten börjar arbeta för att ha det
färskt. En annan kontorsansvarig motiverade att praktiken borde läggas så tidigt som möjligt då det är många studenter som inte förstår vad yrket innebär.
En kontorsansvarig föredrar att dela upp perioden i två delar. En efter halva utbildningsperioden och resterande efter att skolan är klar. Detta beroende på att praktiken kan hjälpa
studenten förstå vissa delar av försäljningen som studenten inte får med sig i skolbänken.
”Problemet med utbildningen oavsett längd är att den inte förbereder de blivande mäklarna på arbetet som
komma skall utan är snarare en ganska bred högskoleutbildning med ekonomiinriktning. När utbildningen är klar står helt plötsligt en mäklarstudent inför att de ska få jobbet att fungera i verkligheten. Det är i
grund och botten ett väldigt tufft säljjobb med enbart provisionslön” (kontorsansvarig 1:1).
En annan kontorsansvarig menar att bara för att studenten utbildar sig till fastighetsmäklare
behöver det inte betyda att studenten är lämpad för yrket. Praktiken borde läggas i början
av utbildningen.
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7 Resultat
Studien visar att antalet sökande har ökat de senaste åren till de högskolor och universitet
som granskats. Att fastighetsmäklaryrket är populärt råder det inga tvivel om. Det höga
söktrycket gäller främst de högskolor och universitet som erbjuder en tvåårig fastighetsmäklarutbildning. Antalet sökande till Högskolan Väst har ökat sedan fastighetsmäklarprogrammet ändrades hösten 2010. Det dåvarande treåriga fastighetsmäklarprogrammet ersattes med ett tvåårigt program. Inför hösten 2011 införde Högskolan Väst det nya Mäklarekonom programmet vilket har ökat antalet sökande till fastighetsmäklarprogrammet vid
högskolan.
Fastighetsmäklarutbildningarna som granskats i studien uppfyller alla Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav för full registrering av fastighetsmäklare. Studenter som väljer
att läsa en högskoleexamen på 120 högskolepoäng vid Högskolan i Borås, Luleå Tekniska
Universitet samt Malmö Högskola får en likvärdig utbildning då det endast är fördjupnings
eller breddningskurserna som skiljer skolorna emellan, se respektive skola. Krav på att studenten skriver ett självständigt arbete på 7,5 högskolepoäng för högskoleexamen finns inte
på Högskolan i Borås samt Malmö Högskola, kravet finns dock för studenter som väljer att
läsa vid Luleå Tekniska Universitet.
Fastighetsmäklarprogrammen på 180 högskolepoäng vid Högskolan i Gävle, Malmö Högskola samt Högskolan Väst skiljer sig åt, främst genom att fastighetsmäklarprogrammen har
olika inriktningar. Högskolan i Gävle kompletterar Fastighetsmäklarnämndens grundläggande utbildningskrav och ger studenten spetskompetens inom sälj och marknadsföring.
Högskolan Västs fastighetsmäklarprogram är inriktat mot national-ekonomi och Malmö
Högskolas fartighetsmäklarprogram är inriktade mot fastighetsvetenskap. Studenter som
väljer att läsa vid Gävle Högskola har möjligheten att bara läsa två år. Malmö Högskolas
treåriga utbildning är certifierad enligt den Europeiska branschorganisationen CEPI (European Council of Real Estate Profession) och innebär att studenterna har en garanterad utbildning enligt EU:s krav. För kandidatexamen kräver samtliga utbildningsanordnare att
studenten skriver ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng.
Den av Fastighetsmäklarnämnden obligatoriska tio-veckors praktik som krävs för fullständig registrering tillhandahålls inte av någon utbildningsanordnare som granskats i studien.
Av utskickade frågeformulär till alumner inkom 52 svarsformulär som uppfyllde de kriterier
och avgränsningar vilket rapporten var avsedd att ta hänsyn till och som samtliga är redovisade i studien.
Av utskickade frågeformulär till kontorsansvariga och franchisetagare inkom 30 svarsformulär som uppfyllde de kriterier och avgränsningar vilket rapporten var avsedd att ta hänsyn till och som samtliga är redovisade i studien.
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Praktiktidens genomförande skiljer sig åt beroende på vilket fastighetsmäklarkontor studenten praktiserar hos. Av de tillfrågade fastighetsmäklarkontoren tog samtliga emot praktikanter. Majoriteten av de tillfrågade fastighetsmäklarkontoren arbetar efter Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd för vad praktiken bör bestå av.
Det som kan utläsas från enkätstudien, vilken var riktad till alumner från fastighetsmäklarprogrammen, är att valet av skola mestadels grundas på vart studenten bodde vid tiden för
ansökan till utbildningen samt från information som inhämtats från kurskataloger och skolornas hemsidor. Rekommendationer från vänner och bekanta som gått på skolan och/eller
läst på fastighetsmäklarprogrammet tidigare hade viss inverkan men ingen större betydelse
för valet. Vad som även framkom i studien var att examenstyp hade en betydelse för vilken
skola som valdes när studenterna var intresserad av en kandidatexamen, treårig utbildning
om 180 högskolepoäng.
Vidare påvisade studien att oavsett vilken högskola eller universitet alumnen valt att studera
vid, saknades säljutbildning, stresshantering, psykologi, verklighetsanknytning och företagande. Som upplägget för fastighetsmäklarprogrammen är uppbyggda är det enbart den
teoretiska delen som studenten erhåller i skolan, vilket gör att samtliga praktiska kunskaper
måste erhållas under praktiktiden. Många ansåg att fastighetsmäklaryrket dagligen handlar
om sälj och möten med människor vilket inte återspeglas i fastighetmäklarprogrammen.
Det ansågs även att tid för praktik skulle ges utrymme under utbildningen eller till och med
som obligatoriskt schemalagd och därmed högskolepoänggivande, vilket skulle ge berättigande för CSN-bidrag/lån.
Enkätstudien visar att 26 av 30 svarande arbetsgivare inte upplever någon skillnad mellan
studenter som studerat för olika utbildningsanordnare. Den skillnad som märks enligt fyra
svarande kontorsansvariga är att några studenter har mer säljutbildning och att kunskapsnivåerna skiljer sig åt.
Studien visar inte att studenternas fastighetsmäklarutbildning och examen värderas olika av
arbetsgivarna. Svaren i enkätundersökningen visar att mäklaryrket bygger mycket på personlighet, driv och vilja. Viktigast som fastighetsmäklare är att kunna sälja. Enligt tillfrågade
kontorsansvariga är det alldeles för lite säljutbildning i fastighetsmäklarprogrammen. Praktiken borde vara längre och ingå som en del i utbildningen.
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8 Analys och diskussion
I studien redovisas fastighetsmäklarprogrammen utifrån hur det ser ut inför höstintagningen 2012. Detta innebär att kursuppläggen som redovisas inte är aktuella för de studenter
som svarat på enkätundersökningen. Motiveringen till varför fastighetsmäklarprogrammen
jämförs efter hur det ser ut idag är att några av högskolorna och universiteten ändrat sitt
kursupplägg från år till år. För att i möjligast mån ge en överblick över hur fastighetsmäklarprogrammen skiljer sig åt redovisas hur utbildningarna ser ut idag.
Det som främst skiljer fastighetsmäklarprogrammen vid högskolorna och universiteten
som granskats i studien är att fastighetsmäklarprogrammen på 180 högskolepoäng ger studenten en bredare utbildning. Detta har påpekats av tillfrågade kontorsansvariga som något
positivt då det gäller yngre studerande. Ett råd att ge till någon som funderar på att läsa till
fastighetsmäklare direkt efter gymnasieutbildning är att välja något utav fastighetsmäklarprogrammen som är på 180 högskolepoäng för att få en bredare utbildning.
Att så många fastighetsmäklare och kontorsansvariga har tagit sig tid att svara på enkäten är
roligt. Totalt inkom 138 svar av 747 utskickade enkäter till alumner, vilket ger en svarsfrekvensen på 18 procent. Av de 138 inkomna svaren motsvarade 52 kriterierna för studien
och detta ger då en svarsfrekvens på 37,5 procent. Totalt inkom 30 svar av 145 utskickade
enkäter till kontorsansvariga, vilket ger en svarsfrekvens på 20,5 procent. Orsaker till bortfallet i studien kan härledas till några konkreta faktorer, några e-mail kom tillbaka då adressen till respondenten inte var korrekt. En del fastighetsmäklare och kontorsansvariga svarade att de inte hade någon tid att svara på enkätundersökningen.
Vid utskick kom även e-mail tillbaka med autosvar om att respondenten var föräldraledig
eller hade semester när enkätundersökningen mailades ut. Dessa respondenter återkom
aldrig med svar. Något som missades gällande enkätundersökningen var att skicka ut påminnelse. Hade det skickats ut en påminnelse till de som inte svarat på enkäten första
gången tror vi att vi ytterligare kunnat få in fler svar.
Svårigheter med studien har varit att få enkätsvar från alumner vid Luleå Tekniska Universitet. En förklaring kan vara att alumner som läst vid Luleå Tekniska Högskola kommer
uppifrån landet och fortsätter att vara verksamma som fastighetsmäklare där efter avslutade
studier. Eftersom avgränsningarna i studien sattes till fastighetsmäklarkontor i Göteborg,
Malmö och Stockholm blev det ett stort bortfall av möjliga svar från alumner vid Luleå
Tekniska Högskola.
En annan upptäckt vid genomgången av inkomna enkätsvar visade sig vara att det inkom få
svar från fastighetsmäklare med examinationsår mellan 1995-2006. Kan det vara så att
många slutat verka som fastighetsmäklare. Det inkom även få svar från fastighetsmäklare
med examinationsår mellan 2007-2010. Vad beror detta på? Detta är något som kan vara
intressant att undersöka vidare.
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Enkätundersökningen med kontorsansvariga visar att praktiken är en viktig del och har stor
betydelse. Samtliga svarande kontorsansvariga anser att praktiken behövs. I efterhand har
det framkommit att det även hade varit intressant att ställa frågan till kontorsanvariga om
dessa vore villiga att ge betalt för praktiken.
Det har framkommit i undersökningen att svarande alumner anser att det saknas utbildning
i sälj och verklighetsanknytning i samtliga fastighetsmäklarprogram. Många alumner har
svarat att det är under praktiken de fått förståelsen för fastighetsmäklarbranschen Några
alumner var även inne på att om praktiken som är ett obligatoriskt krav från Fastighetsmäklarnämndens sida, varför får då inte praktikanten ersättning för det arbete som utförs.
Under tio veckor arbetar praktikanten gratis för arbetsgivaren och är en tillgång för företaget. Har praktikanten tur, erbjuds anställning efter avslutade studier. Men det kan likaväl bli
tvärtom. Borde det inte ligga i Fastighetsmäklarnämndens intresse att säkra upp praktiken
precis som utbildningarna i Sverige. Antingen genom hårdare kontroller av fastighetsmäklarkontor och hålla utbildningar för handledare, ungefär som för övningskörning och kräver att praktikanten får betalt (inte enbart trainees) eller helt enkelt lägga in praktiken som
ett moment som skall genomföras i utbildningen, vilket skulle innebära att praktiken ger
högskolepoäng.

8.1 Förslag till ersättningsmöjlighet för praktik
Som student vid högskola och universitet förändras livet på många sätt oavsett om studenten går direkt från skolbänken eller har varit ute i yrkeslivet.
Det ställs högre krav på den enskilda studenten att sköta studierna. Eget ansvar är något
som kan anses vara nyckelord för högre studier. Exempel är att närvara vid föreläsningar
och lämna in projektarbeten i tid. Att studera kan innebära en andra chans för personer
som arbetat flera år men nu vill skola om sig och göra någonting nytt. För andra är det att
följa drömmen om ett arbete att trivas på och göra karriär.
En fråga som dyker upp är hur studenten skall klara sig ekonomiskt under utbildningen.
Kommer studenten direkt från grundskolan blir omställningen troligtvis inte lika stor som
för studenten som förvärvsarbetat i flera år och nu måste vara studieledig vilket innebär
utebliven inkomst.
Nedan följer några exempel på hur studenten skulle kunna gå tillväga för att få ekonomiskt
stöd för den obligatoriska tio veckors praktik som Fastighetsmäklarnämnden kräver.
8.1.1 Studiemedel
För att erhålla studiemedel (studiebidrag och/eller studielån) under utbildningen i enlighet
med Centrala Studiestödsnämnden (CSN) krävs det enligt 3 kap 1§ Studiestödsförordningen (SFS 2000:665) att utbildningen är godkänd av CSN.
Om utbildningen är godkänd, har studenten rätt till studiemedel under hela utbildningsperioden, förutsatt att vissa angivna kriterier uppfylls fortlöpande under studietiden. Uppfylls
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inte dessa kriterier under tiden studenten ansökt om studiemedel har CSN rätt att kräva
tillbaka hela eller delar av erhållet studiemedel samt ränta från studenten (Centrala Studiestödsnämnden, 2012).
8.1.2 Arbetsintegrerat lärande
Det finns högskolor som har speciella program som är inriktade mot att ge studenterna ett
steg in i karriären. Så kallat arbetsintegrerat lärande (AIL) innebär kort att högskolestudier
integreras med praktiskt yrkesarbete (Högskolan i Gävle, 2012). Hur enskild högskola arbetar med AIL varierar.
8.1.2.1 Cooperative Education

Högskolan Väst (2012a) har något som kallas Cooperative Education (Co-op). Tanken är
att studenten skall varva studierna med arbetsperioder som är betalda av företaget där studenten befinner sig tre till fyra läsperioder under utbildningen. Perioderna är utspridda under hela utbildningens längd som varierar mellan tre och ett halvt till fyra år. Studenten
erhåller lön och tanken är att studenten inte skall ses som en praktikant utan som en vanlig
anställd (Högskolan Väst, 2012a).
8.1.2.2 Verksamhetsförlagd utbildning

En del utbildningar, exempelvis förskolelärare- och sjuksköterskeutbildningar, har något
som kallas Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket innebär att studenten praktiserar på
en eller flera arbetsplatser som är knutna till utbildningen. Dessa platser ordnas i samarbete
mellan högskola och arbetsplats (Högskolan Väst, 2012a).
För att studenterna skall få ut sin examen efter avslutade studier krävs det att ett visst antal
VFU-veckor är genomförda samt att handledare på arbetsplatsen skickat in ett omdöme
om studenten till skolan. Dessa veckor ligger inom studieplanen vilket ger högskolepoäng
som i sin tur ger studenten rätt att söka studiemedel även för dessa veckor.
8.1.3 Traineeprogram
Ofta förknippas en trainee som en person vilken utbildas för en kommande ledar- eller
chefsposition inom företaget (Svenska Akademins ordlista, 2011).
Tanken med traineeprogram är att traineen skall varva teori med praktik och samtidigt få
djupare förståelse för arbetsuppgifter, företagets verksamhet samt knyta kontakter i branschen. Som trainee utgår en ersättning för praktiktiden. Hur mycket betalt traineen får är
upp till enskilt företag att bestämma (Traineeguiden, 2012).
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9 Slutsatser
Studien visar att fastighetsmäklarutbildningarna skiljer sig åt beroende av längden på utbildningen. Av granskade fastighetsmäklarprogram märks skillnad gällande om studenter
behöver skriva ett självständigt examensarbete eller ej. Ett självständigt examensarbete
krävs av Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Luleå Tekniska Univeristet och Malmö Högskolas treåriga utbildning. Högskolan i Borås och Malmö Högskolas tvååriga utbildning
kräver inget självständigt examensarbete. Kurserna skiljer sig inte så mycket åt när det gäller
de tvååriga fastighetsmäklarprogrammen. Skillnader märks gällande de treåriga fastighetsmäklarprogrammen. Samtliga utbildningsanordnare uppfyller Fastighetsmäklarnämndens
utbildningskrav.
Ingen av utbildningsanordnarna erbjuder studenterna praktikplats inom utbildningen.
Varje enskilt fastighetsmäklarkontor bestämmer själva praktikens upplägg och genomförande. Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd för praktikens genomförande följs av nästan samtliga tillfrågade kontorsansvariga.
Det har varit svårt att få ett bra svar på hur Fastighetsmäklarnämnden kontrollerar samtliga
registreringskrav vid en registrering.
Tidigare studenter valde att läsa vid ett visst lärosäte dels beroende av vart studenten var
bosatt vid tiden för ansökan samt från information från kurskataloger och skolornas hemsidor. Tidigare studenter ansåg att det saknades säljutbildning, stresshantering, psykologi,
verklighetsanknytning och företagande i utbildningen.
Arbetsgivarna upplever inte någon större skillnad mellan studenter som studerat för olika
utbildningsanordnare. Skillnaden ligger inte i utbildning utan i hur man är som person. Studenternas fastighetsmäklarexamen värderas inte olika av arbetsgivarna. Dock påtalades att
180 högskolepoäng ger en bredare utbildning och kan vara bra för blivande fastighetsmäklare som inte har så stor arbetslivserfarenhet.
Studien visar att fastighetsmäklaprogrammen förbereder studenterna teoretiskt. Att utbildningarna har olika längd spelar ingen större roll när det gäller framtida arbetsgivare. Praktikens betydelse anses vara en viktig del både för alumner och kontorsansvariga Det är under
praktiken som studenterna lär sig fastighetsmäklaryrket praktiskt. Slutsatsen är att fastighetsmäklarprogrammen som granskats i studien förbereder studenterna inför fastighetsmäklaryrket på olika sätt beroende av vilken inriktning programmet har. Studenter som
läser 180 högskolepoäng får en bredare utbildning och läser fler kurser som ger större valmöjlighet till andra yrken än bara fastighetsmäklaryrket. De studenter som läser 120 högskolepoäng läser bara de kurser som teoretiskt sätt krävs för en fastighetsmäklarregistrering. Den praktiska delen av fastighetsmäklaryrket får studenten under praktiken. Därför är
det viktigt att praktikens genomförande sker i enlighet med Fastighetsmäklarnämndens
allmänna råd för praktiken. Praktiken borde därför vara längre och ingå som en obligatorisk
kurs i fastighetsmäklarprogrammen.
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A. Enkätfrågor Alumner
ALUMNER FASTIGHETSMÄKLARPROGRAMMET
1001.

Vid vilket Universitet/Högskola har Ni studerat?

1002.

Vilket var Ert examensår?

1003a.

Var det Ert förstahandsval?
Ja
Nej

1003b.

Om Nej, vilket var Ert förstahandsval?

1004.

Vilken examen/antal högskolepoäng hade Er utbildning?
Högskoleexamen 120hp
Kandidatexamen 180hp

inom område

1005a.

Valde Ni att avsluta studierna innan fullbordad utbildning/examen och registrera Er som
fastighetsmäklare?
Ja
Nej

1005b.

Om Ja, varför?

1006.

Vad påverkade Ert val av skola/utbildningsort? (flera alternativ får markeras)
Bor/bodde på studieorten
Läste/varit student tidigare på skolan
Vänner/bekanta rekommenderade skolan
Vänner/bekanta studerande/alumner på fastighetsmäklarprogrammet
Genom information från kurskatalog/skolans hemsida (programinnehåll)
Examenstyp (högskoleexamen eller kandidatexamen)
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FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDENS KRAV
1101a.

Fastighetsmäklarutbildningarna i Sverige är granskade och godkända av Fastighetsmäklarnämnden. Det innebär att Fastighetsmäklarnämnden har gått igenom utbildningsplanerna för
samtliga läroverk som vill anordna en fastighetsmäklarutbildning och fastställt att utbildningskraven
för
fullständig
registrering
uppfylls.
Hur väl ansåg Ni er vara insatt i vilka moment som skulle ingå i utbildningen…
Helt
Varken eller
Inte alls
5
4
3
2
1

1101b.

… Vilka moment som var behörighetskrav för fastighetsmäklarregistrering?
Helt
Varken eller
5
4
3
2

1102a.

Hur väl tycker Ni att utbildningen uppfyllde Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav?
Helt
Varken eller
Inte alls
5
4
3
2
1

1102b.

Egna kommentarer

1103.

Saknades något moment i utbildningen som hade varit till nytta i Ert arbete som fastighetsmäklare?

Inte alls
1

PRAKTIK
1201a.

Fick Ni söka praktikplats själva eller erbjöds detta i utbildningen?
Själv
I utbildningen

1201b.

Om, Själv, hur gick Ni tillväga för att få en praktikplats?

1201c.

Om, I utbildningen, hur blev Ni tilldelad praktikplats och genomfördes all praktik vid ett tillfälle eller var praktiken utspridd över hela studietiden?

1202a.

När genomförde Ni er praktik? (flera svarsalternativ får markeras)
Under utbildningen
Efter utbildningen
Kombination under/efter
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1202b.

Under utbildningen
Lediga dagar

Helger

Sommarlov/Jullov Skippade föreläsningar”

1202c.

Hur genomfördes praktiken rent praktiskt?

1202d.

Efter avslutad utbildning
Direkt efter utb. Efter en-tre månader Efter 6-12 månader
månader

1203.

Hur lång var Er praktiktid?

1204a.

Har valet av praktikplats haft betydelse för senare anställning/ar?
Ja
Nej

1204b.

Förklara varför

1301.

Övriga kommentarer om utbildningen, Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav, praktik
m.m.
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B. Enkätfrågor Kontorsansvariga
KONTORSANSVARIG PÅ MÄKLARBYRÅ
2001a.

Upplever Ni någon skillnad på arbetssökande som har studerat på olika Universitet/Högskolor?
Ja

Nej

2001b.

Om, ja, vad är den/de största skillnad/erna?

2002a.

Fastighetsmäklarprogrammen i Sverige är uppbyggda på lite olika sätt men har som övergripande mål att se till så att studenten uppfyller Fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav. Idag erbjuds utbildningsprogram Högskoleexamen 120 högskolepoäng respektive
Kandidatexamen 180 högskolepoäng. Anser Ni som arbetsgivare att det är skillnad på
studenterna beroende på utbildnings längd när de väl kommer ut i arbetslivet?
Ja

2002b.

PRAKTIK

2101a.

Förklara varför

En del av Fastighetsmäklarnämndens krav på studenter som söker fastighetsmäklarregistrering är att studenten har genomfört tio veckors praktik som varit förlagd under studietiden eller efter avslutade studier.
Tar Ni emot studenter som praktikanter?
Ja

2101b.

Nej

Arbetar Ni utifrån Fastighetsmäklarnämndens lista på moment som skall vara genomförda efter avslutad praktiktid?
Ja
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2102a.

Har Ni någon praktikansvarig?
Ja

Nej

2102b.

Om, ja, vad har denna för erfarenhet av tidigare praktikanter, ansvar, särskild utbildning?

2103.

Vem skriver under praktikintyg hos Er?

2104.

När anser Ni som arbetsgivare att studenten borde förlägga sin praktiktid och varför?

2105.

Om Fastighetsmäklarnämnden erbjöd en utbildning för praktikhandledare, vore Ni intresserad av att ta del av denna?

2201.

Övriga kommentarer och funderingar kring utbildningen till fastighetsmäklare och den av
Fastighetsmäklarnämnden krävda praktiken.
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C. Sammanställning enkätsvar Alumner
Sammanställningen av alumners svar från enkätundersökningen redovisas nedan. Svaren är
separerade och ordnade under respektive lärosäte som alumnen studerande vid. Undersökningen redovisas konfidentiellt och med det menas att svaren inte går att koppla till enskild
alumn. Varje alumn som svarat har fått ett eget nummer.

Alumner Högskolan i Borås
1005b.

Valde Ni att avsluta studierna innan fullbordad utbildning/examen och registrera
Er som fastighetsmäklare? Om Ja, varför?
”Jag hade tidigare poäng från tidigare högskolestudier som FMN godtog” (Alumn 1:25)

1103.

Saknades något moment i utbildningen som hade varit till nytta i Ert arbete som
fastighetsmäklare?
”Mer praktik” (Alumn 1:6)
”Mer praktiskt hur en förmedling går till. Man ska kunna allt om alla, men blir egentligen
bara ytligt utbildad inom alla områden (juridik, försäljning, byggnadskonstruktioner osv.)”
(Alumn 1:7)
”Praktisk fastighetsförmedling, försäljning” (Alumn 1:10)
”Att sätta ihop allt till en helhet. Jättebra att veta formkraven för ett avtal eller skillnaden
mellan olika servitut men det man borde lägga fokus på är det praktiska stegen, hur det
faktiskt funkar. Vilka avtal har man vid en kontraktsskrivning, vad gör man efter
budgivningen är avslutad etc. Vet att man lär sig mycket på praktiken men hade
underlättat att inte vara helt grön utan att man vet i det stora hela hur allt går till.”
(Alumn 1:12)
”Mer praktisk info” (Alumn 1:13)
”Säljutbildning” (Alumn 1:15)
”Nej” (Alumn 1:25)
”Förhandlingsteknik eller mer rollspel för bättre säljteknik” (Alumn 1:27)

1201b.

Fick Ni söka praktikplats själva eller erbjöds detta i utbildningen? Om, Själv, hur
gick Ni tillväga för att få en praktikplats?
”Kontaktade de arbetsgivare som var intressanta” (Alumn 1:6)
”Sökte jobb som visningsvärd i bolaget och sökte senare praktikplats” (Alumn 1:7)
”Blev kontaktad av mäklarbyrå” (Alumn 1:10)
”Efter två veckor på utbildningen började jag söka. Gjorde praktik på tre olika ställen. Jag
ringde och skickade cv.” (Alumn 1:12)
”Ringde” (Alumn 1:13)
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”Jag sökte på det företag jag kunde tänka mig att arbeta på, fick en praktikplats som
senare ledde till arbete på samma företag.” (Alumn 1:15)
”Hade kontakter sen tidigare” (Alumn 1:25)
”Gick till det företag jag helst skulle vilja arbeta på” (Alumn 1:27)
”Kontaktade olika mäklarföretag och via mäklardagen när företagen kom och
presenterade sig” (Alumn 1:51)
”Blev erbjuden en plats innan utbildningen” (Alumn 1:52)
1201c.

Om, I utbildningen, hur blev Ni tilldelad praktikplats och genomfördes all praktik
vid ett tillfälle eller var praktiken utspridd över hela studietiden?
”Under hela studietiden” (Alumn 1:6)
”Sista terminen” (Alumn 1:52)

1202c.

Hur genomfördes praktiken rent praktiskt?
”Följde med en mäklare” (Alumn 1:6)
”De dagar jag kunde, vare sig det var heldag eller förmiddag/eftermiddag skickade jag ut
mail till samtliga mäklare för att höra vad de kunde ta med mig på.” (Alumn 1:7)
”Vi hade sällan heldagsföreläsningar, så alla dagar fast ibland var man på skolan.”
(Alumn 1:10)
”Några dagar i veckan när det funkade och under sommaren” (Alumn 1:12)
”Gick vid sidan om” (Alumn 1:13)
”Min praktik var förlagd på 3 olika kontor fast inom samma företag, därmed har jag fått
följa olika personer och se hur olika personer jobbar. Därefter har jag kunnat plocka de
bästa bitarna för att skapa mitt eget sätt att jobba på. Jag har följt med den mäklare som
har haft något att jag behöver följa med på och sätt till att jag har varit med under alla
moment som sker under en fastighetsaffär.” (Alumn 1:15)
”Hade kontinuerlig kontakt med fastighetsmäklare och kom överens om dagar för
praktik.” (Alumn 1:25)
”Man fick följa med mäklarna och engagera sig i försäljningarna så mycket som möjligt på
egen hand” (Alumn 1:27)
”Högskolan i Borås schemalagde inget på torsdagar och fredagar så dessa dagar kunde
man lägga till praktiken. Även andra dagar som var ledigt spenderades på byrån. Jag hade
en mäklare som jag följde mest första halvan andra halvan gick jag med en annan för att
se lite olika upplägg på arbetet.” (Alumn 1:51)
”Var med mäklare” (Alumn 1:52)
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1203.

Hur lång var Er praktiktid?
”10 veckor” (Alumn 1:6) och (Alumn 1:27), (Alumn 1:51), (Alumn 1:52)
”Jag praktiserade under nästan ett år, aktiv tid var ganska drygt tio veckor.” (Alumn 1:7)
”Ca 4 månader” (Alumn 1:10)
”13 veckors praktiktid” (Alumn 1:12)
”10v (alla måste ha 10v)” (Alumn 1:13)
”10-11 veckor” (Alumn 1:15)
”10 v utspritt under 3 år” (Alumn 1:25)

1204b.

Har valet av praktikplats haft betydelse för senare anställning/ar? Förklara varför
”Efter utbildningen hade de ej möjlighet att ge mig anställning, så jag fick söka nytt.”
(Alumn 1:7)
”Jag fick anställning där sen” (Alumn 1:10)
”Genom att göra på olika ställen kunde jag spela ut förtagen mot varandra samtidigt som
jag påvisade ett driv.” (Alumn 1:12)
”Fick jobberbjudande från båda ställena jag praktiserade på” (Alumn 1:13)
”Fick anställning direkt efter min praktik” (Alumn 1:15) och (Alumn 1:27)
”Jag ville inte arbeta på det företaget som jag praktiserade” (Alumn 1:25)
”Man ville ju helst ha en praktikplats där man senare hade chansen till jobb.”
(Alumn 1:51)
”Började jobba på samma företag efter avslutade studier” (Alumn 1:52)

1301.

Övriga
kommentarer
om
utbildningskrav, praktik m.m.

utbildningen,

Fastighetsmäklarnämndens

”Med tanke på kraven som både kunder (köpare, säljare, spekulanter) och FMN ställer på
mäklare tycker jag INTE att utbildningen håller tillräckligt hög standard!” (Alumn 1:7)
”Utbildningen var vag och hade inte så mycket bäring på yrket som fastighetsmäklare”
(Alumn 1:10)
”Väldigt skiftande kvalitet på lärare” (Alumn 1:12)
”Kunde varit så mycket bättre. Läste orelevanta ämnen.” (Alumn 1:13)
”Tycker att mer av utbildningen borde hållas av mäklare, så att den blir mer
verklighetsförankrad. Mer verkliga situationer som kan tas upp. Samt att säljkurser borde
ingå i utbildningen, då stor del av vårt jobb går ut på det.” (Alumn 1:15)
”Bättre att göra praktik så tidigt som möjligt så att man får en bättre förståelse för vad
man studerar och kan koppla det till praktiskt arbete.” (Alumn 1:25)

Bilaga

C:3

Studie av olika fastighetsmäklarprogram
– och hur väl dessa förbereder studenterna inför fastighetsmäklaryrket

Alumner Högskolan i Gävle
1003b.

Om Nej, vilket var Ert förstahandsval?
”Malmö” (Alumn 1:4)
“Real Estate Management” (Alumn 1:19)

1005b.

Valde Ni att avsluta studierna innan fullbordad utbildning/examen och registrera
Er som fastighetsmäklare? Om Ja, varför?
”Det behövs bara 120hp för att kunna registrera sig som mäklare” (Alumn 1:1)
”tror jag kan få samma jobb ändå, utan kandidat” (Alumn 1:4)
”Börja småjobba lite” (Alumn 1:20)
”Fick praktikplats på ett mäklarkontor under mina första studierår, när det andra var slut
blev jag erbjuden jobb på samma kontor så jag valde att inte gå det tredje året.”
(Alumn 1:22)
”Jag läste mina 120hp och fick chansen att börja jobba på min favoritbyrå i min
hemkommun, vilket gjorde valet självklart för mig.” (Alumn 1:31)
”Jag hade alla kurser som krävdes för att bli mäklare och hade fått jobbet jag ville ha.”
(Alumn 1:34)
”Fick ett bra erbjudande på samma företag som en kompis” (Alumn 1:37)

1102b.

Egna kommentarer
”De utbildningskrav som finns uppfyllde utbildningen, sedan har jag för mig att man gick
några utfyllnadskurser ex marknadsföring.” (Alumn 1:1)
”Jag plockade endast ihop egna distanskurser och plockade ihop mitt eget
mäklarprogram.” (Alumn 1:5)
”Många kurser som ej rör mäkleri, men som skapar en större förståelse för den
ekonomiska marknaden som ligger intill och som möjliggör en bättre dialog med
kunderna.” (Alumn 1:21)
”Helt ärligt spelar utbildningen ingen roll alls när man väl kommer ut i arbetslivet. Detta
är ett jobb man lär sig medan man gör det, inget man kan förbereda sig för vid
skolbänken.” (Alumn 1:22)
”Högskolan i Gävles information om ovanstående frågor var klar och tydlig. Sen är det
upp till den enskilde studenten att ta del av informationen. Personligen så tog jag inte del
av informationen på bästa sätt, vilket påverkar mina svar om hur insatt jag var i
momenten samt behörighetskraven.” (Alumn 1:31)
”Många hade nog behövt få höra hur tufft det faktiskt kan vara att arbeta som mäklare.”
(Alumn 1:37)
”Detta till följd av att jag kompletterade min utbildning med ytterligare ekonomi och
juridik” (Alumn 1:49)

Bilaga

C:4

Studie av olika fastighetsmäklarprogram
– och hur väl dessa förbereder studenterna inför fastighetsmäklaryrket

1103.

Saknades något moment i utbildningen som hade varit till nytta i Ert arbete som
fastighetsmäklare?
”Lite mer säljutbildning/träning kunde ha varit till nytta.” (Alumn 1:5)
”Utrymme för praktik tidigare i utbildningen, gärna första året eftersom många hoppar av
utbildning och jobb efter en kort tid på grund av bristande kunskaper i hur det verkligen
är att arbeta som fastighetsmäklare.” (Alumn 1:19)
”Praktisk säljutbildning saknades när jag gick ut” (Alumn 1:21)
”Nej, tvärt om tycker jag att utbildningen är för lång. Som en utbytesstudent från Island
sa till mig första dagen i skolan: "In Iceland it's a weekend-course"” (Alumn 1:22)
”Någon form av pedagogisk utbildning. Att lära sig träffa människor som ska sälja bostad
pga. skilsmässa, dödsfall eller andra personliga tragedier kräver en viss mental
förberedelse och utbildning. För övrigt så är praktikplatsen minst lika viktig som
utbildningen i sig. Där formas dina kunskaper från skolan med realiteten och det verkliga
arbetslivet som fastighetsmäklare.” (Alumn 1:31)
”psykologi, sälj,” (Alumn 1:33)
”Nej, Gävle har bra möjligheter att kunna välja till extra kurser om man saknade någon
kurs man ville ha mer utav.” (Alumn 1:34)
”Sälj, sälj, sälj. Vi hade säljträning. Men det kan vara mycket, mycket mer!” (Alumn 1:36)
”Sälträning. Mer fallstudier från nämndens prövningar.” (Alumn 1:37)
”Praktisk anknytning, säljträning” (Alumn 1:49)

1201b.

Fick Ni söka praktikplats själva eller erbjöds detta i utbildningen? Om, Själv, hur
gick Ni tillväga för att få en praktikplats?
”Fick kontakt med diverse rekryterare under utbildningen.” (Alumn 1:1)
”Ringde runt till de byråer som jag skulle vilja jobba på” (Alumn 1:2)
”gick in på kontor i Gävle, och ansökte per e-mail och telefon” (Alumn 1:4)
”Ringde upp mitt dåvarande jobb och frågade om jag fick komma på en intervju.”
(Alumn 1:5)
”Klev in på ett kontor och sa "jag vill praktisera här" vilket fungerade utmärkt.”
(Alumn 1:19)
”Jag vart headhuntad” (Alumn 1:20)
”Valde ut företaget, ringde ut, gick på möte, började praktik” (Alumn 1:21)
”Hade surfat runt på olika kontors hemsidor i Stockholms innerstad och valde ut ett som
jag tyckte såg aktivt ut, som sålde mycket och som hade en snygg layout.” (Alumn 1:22)
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”Tog kontakt med några mäklarbyråer på Mäklarmässan i Kista samt Mäklardagen i
Gävle. Gick på flertalet företagspresentationer på de byråer som kom upp till Högskolan i
Gävle. Pratade även med företagsrepresentanter i pauser och efter presentationernaa för
att på så sätt få en mer verklig bild av företagets attityd och affärsidé. Det som slutligen
gjorde att jag valde praktikplats var det företag som jag fick bäst respons av och kände att
vi delade samma värderingar och uppfattning om yrket fastighetsmäklare.” (Alumn 1:31)
”ringde, mailade” (Alumn 1:33)
”På samma sätt som man söker ett jobb, genom att inrikta sig på det kontor jag ville ha
praktik på och utnyttja lite kontakter. Sedan fanns det såklart annonser m.m. som skolan
tillhandahöll, men jag tyckte det var bättre att söka själv.”(Alumn 1:34)
”Jobbade som visningsvärd under utbildning” (Alumn 1:36)
”Pratade med företag på Mäklardagen på HiG” (Alumn 1:37)
”Sökte det i samband med avslutade studier för att direkt övergå i en anställning. Dem
sökte upp mig.” (Alumn 1:49)
1201c.

Om, I utbildningen, hur blev Ni tilldelad praktikplats och genomfördes all praktik
vid ett tillfälle eller var praktiken utspridd över hela studietiden?
”Jag spred ut den, då det är svårt att ta 10v obetald. jag praktiserade under sista året på
skolan i Gävle.” (Alumn 1:4)
”Utspritt” (Alumn 1:20)
”Visningsvärd och sen sökte jag jobb och gjorde mer praktik då.” (Alumn 1:36)
”Jag fick fritt välja när jag skulle komma och göra praktik med hänsynstagande till mitt
eget skolschema. Min kontakt på mäklarbyrån rekommenderade dock att jag skulle göra
så mycket sammanhängande praktik som var möjligt, för att på så sätt kunna följa en affär
från början till slut och lära mig alla moment. Resultatet blev 2 + 2 veckor under
sommaren mellan termin 2 och 3. Därefter gjorde jag 1 vecka lite här och där under
termin 3 och 4. När jag sedan var klar med utbildningen hade jag 2 veckors praktik som
jag gjorde som en inkörningsperiod innan jag fick min registrering (10 dagar senare).”
(Alumn 1:31)

1202c.

Hur genomfördes praktiken rent praktiskt?
”På det kontor som jag senare ville och började jobba på.” (Alumn 1:1)
”jag jobbade som mäklarassistent” (Alumn 1:4)
”Jag fick följa med 5 veckor under sommarlovet och kom sedan in och var med under
hösten på tider som passade mig, därav distansutbildningen.” (Alumn 1:5)
”Var på kontoret samma tider som mäklarna där och gjorde så mycket som man fick göra
i alla moment.” (Alumn 1:19)
”Var med på kontor, kundbesök, visning - Allt. Dvs. följde olika mäklare i dess vardag”
(Alumn 1:21)
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”Jag blev tilldelad två handledare på det kontoret jag praktiserade hos och följde med hela
dagar och var delaktig i alla moment.” (Alumn 1:22)
”Jag fick följa med en mäklare och "titta över axeln" för att lära mig samtliga moment och
sedan göra samma sak själv nästa gång. Under sommarveckorna är det av naturliga skäl
lugnare på marknaden och då blev det ibland så att jag fick följa med den mäklaren som
hade något att göra. Det var nyttigt för att effektivisera tiden samt för att se hur de olika
mäklarna jobbar.” (Alumn 1:31)
”Oklar fråga. Antar att ni syftar på vad jag gjorde på praktiken? Den del som
genomfördes under sommaren var jag 7v i sträck på samma kontor och gjorde allt som
mäklarna gjorde. Resten av tiden var jag med på visningar (helger) och åkte ner till mitt
blivande arbete och gjorde praktikdagar innan min anställning började… ”(Alumn 1:34)
”Jobbade som mäklare, men hade en mäklare som ytterst ansvarig på varje objekt.”
(Alumn 1:37)
”I samband med anställning efter utbildningen” (Alumn 1:49)
1203.

Hur lång var Er praktiktid?
”10 veckor ” (Alumn 1:1) och (Alumn 1:19), (Alumn 1:31), (Alumn 1:33),
(Alumn 1:49)
”3 månader” (Alumn 1:2)
”10 v” (Alumn 1:4) och (Alumn 1:21)
”10-12 veckor” (Alumn 1:5)
”11 veckor” (Alumn 1:20)
”C:a 1 år och 3 månader, utspritt” (Alumn 1:22)
”Lika lång som den måste vara - 10v.” (Alumn 1:34)
”ca 2 månader” (Alumn 1:36)
”ca 10 v.” (Alumn 1:37)

1204b.

Har valet av praktikplats haft betydelse för senare anställning/ar? Förklara varför
”Valde först vart jag ville jobba och sedan praktikplats. Fick mao chansen att känna på
arbetsplatsen innan jag valde att ta anställning där.” (Alumn 1:1)
”Fick anställning på samma kontor” (Alumn 1:2)
”Jag började arbeta på min praktikplats direkt efter att jag blev klar.” (Alumn 1:5)
”Praktiserade på samma företag dock på orten som jag studerade, fick bra intryck av
företaget och sökte mig till det område jag ville jobba i och fick sedan jobb där.” (Alumn
1:19)
”Jag sökte mig efter första kontakten till ett kontor jag ville arbeta på.” (Alumn 1:20)
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”Oavsett vilken flagga som hänger utanför kontoret är det upp till dig att ska
förutsättningarna. Välj ett etablerat företag med gediget säljmaterial.” (Alumn 1:21)
”Jag jobbar kvar där nu och trivs extrems bra. Då jag började min praktik väldigt tidigt
hade jag gott om tid att avgöra ifall det kändes som rätt arbetsplats för mig.”
(Alumn 1:22)
”Jag hade innan min praktik bäst uppfattning om den mäklarbyrån. Praktiken bekräftade
egentligen bara min tidigare uppfattning och förstärkte den tom!” (Alumn 1:31)
”Anställd” (Alumn 1:33)
”Allt man gör under utbildningen öppnar såklart dörrar inom branschen precis som i
vilket yrke som helst. Det beror ju på hur man förvaltar de kontakter man skaffar sig
under studietiden.” (Alumn 1:34)
”Mäklarhuset Norrort är ett riktigt skitföretag. Dit rekommenderar jag ingen.”
(Alumn 1:37)
1301.

Övriga
kommentarer
om
utbildningskrav, praktik m.m.

utbildningen,

Fastighetsmäklarnämndens

”Känns som att väldigt mycket av det som man får lära sig under utbildningen inte alltid
är så aktuellt när man sedan väl börjar arbeta… Dvs. utbildningen hade gärna fått spegla
yrket mer/bättre.” (Alumn 1:1)
“Lägg större vikt vid praktiska moment inom försäljning och bemötande av kunder, 90 %
av jobbet innebär kundkontakt, klarar man inte av detta blir jobbet helt plötsligt väldigt
svårt. Koppla in gästföreläsare från näringslivet för att få en direkt inblick i marknaden
och inte bara skolbokens "så skall det gå till"”(Alumn 1:19)
”"In Iceland it's a weekend-course"” (Alumn 1:22)
”Bedrövliga villkor i branschen, ingen pension, dåligt med sjukersättning, garantilöner
osv. Detta borde lyftas fram under utbildningen och framförallt av
branschorganisationerna.” (Alumn 1:37)
”Oftast en alltför negativ utbildning. Fokus på vad man kan bli varnad för osv. För lite
fokus på sälj. Känns inte som att många som går utbildningen vet vad yrket går ut på.
Dem förstår inte hur många timmar i veckan som krävs för att vara en framgångsrik
mäklare och tjäna bra med pengar.” (Alumn 1:49)
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Alumner Högskolan Väst
1003b.

Om Nej, vilket var Ert förstahandsval?
”Malmö” (Alumn 1:11)
”Borås” (Alumn 1:14)
”Jag sökte Handelshögskolan i Göteborg som förstaval och Mäklarutbildningen vid Borås
Högskola som andra val samt Högskolan Väst som tredje alternativ” (Alumn 1:28)
”Borås” (Alumn 1:40)

1005b.

Valde Ni att avsluta studierna innan fullbordad utbildning/examen och registrera
Er som fastighetsmäklare? Om Ja, varför?
”Jag läste 180 HP på 2 år ”(Alumn 1:23)
”Jag fick arbete. Tog examen(skrev examensarbete) ett år efter att jag börjat arbeta som
mäklare” (Alumn 1:35)

1102b.

Egna kommentarer
”Vid kontakt med nämnden gick det inte att överhuvudtaget få reda på om den
utbildningen jag läste skulle kunna ge mig en registrering. De sade att man fick gå alla
kurser, ansöka om och sedan vänta och se om man blev godkänd. De studenter som
valde att läsa till lantmäteriingenjörer parallellt med oss, och som läste till vissa kurser för
att även bli fastighetsmäklare (enligt rekommendation från skolan) fick stora problem
med att få igenom sin registrering, då de i slutänden var tvungna att läsa in flera kurser
under två veckors tid. Mycket dålig kommunikation mellan högskola och
fastighetsmäklarnämn med andra ord.” (Alumn 1:14)
”Den uppfyllde väl nätt och jämnt FMN:s krav då vi endast hade en viss tid att registrera
oss annars var vi tvungna att komplettera. Men samtidigt då man valt en utbildning så
hoppas man ju att det ska räcka och det gjorde det ju.” (Alumn 1:28)
”Ja men hade önskat att få mer utbildningar av människor med erfarenhet av
fastighetsmäklarbranschen.” (Alumn 1:35)
”Många utav kraven för registrering är kurser man ALDRIG använder igen, lite märkligt.”
(Alumn 1:50)

1103.

Saknades något moment i utbildningen som hade varit till nytta i Ert arbete som
fastighetsmäklare?
”Det fanns få moment i utbildningen som jag har nytta av i arbetet. Det är ett
försäljningsyrke vilket inte återspeglas i utbildningen. En mäklare är en säljare lika mycket
som abonnemangssäljarna på stan. Kurser inom förhandling, försäljningsteknik,
kommunikation, hantera stressade kunder samt telefonförsäljning hade varit till stor nytta.
Under praktiken lärde jag mig mer om det jag jobbar med än under hela utbildningen.”
(Alumn 1:11)
”Ja, säljutbildning” (Alumn 1:14)
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”Sälj, Sälj och Sälj” (Alumn 1:23)
”Säljträning” (Alumn 1:24)
”Fastighetsmäklaryrket är inget man lär sig i teorin utan i praktiken. Givetvis är det bra att
ha grunderna men jag önskade mer praktiska exempel samt mer fokusering på
Bostadsrättsförmedling och omvandling då detta är väldigt vanligt i Göteborg där jag
numera arbetar och hade som tilltänkt arbetsplats.” (Alumn 1:28)
”För lite utbildning gällande bostadsrätter och försäljning. Jag tyckte det var väldigt dåligt
att det var så lite utbildning gällande bostadsrätter med tanke på att de flesta mäklare
börjar arbeta med just bostadsrätter.” (Alumn 1:35)
”Mer säljutbildning” (Alumn 1:40)
”Säljutbildning!!! (Det som vi faktiskt jobbar med)” (Alumn 1:50)
1201b.

Fick Ni söka praktikplats själva eller erbjöds detta i utbildningen? Om, Själv, hur
gick Ni tillväga för att få en praktikplats?
”Gick till olika mäklarföretagskontor och frågade” (Alumn 1:11)
”Jag kontaktade flera olika mäklarbyråer i området där jag bodde, och gick på intervjuer.”
(Alumn 1:14)
”Jag var ambassadör för HusmanHagberg sedan första terminen så jag valde ett
HusmanHagbergkontor” (Alumn 1:23)
”På hemort genom klasskompis” (Alumn 1:24)
”En kurskamrat fick anställning som kundvårdare på Bjurfors och
tipsade/rekommenderade mig att söka dit vilket jag gjorde. Efter ett knappt halvår som
timanställd frågade jag om det kunde bli aktuellt med en praktikplats vilket jag också fick.
Jag var dock hos två andra firmor och sökte efter praktikplats men dessa bad mig att
vända mig till någon av de större firmorna för praktik för att sen komma tillbaka när jag
var registrerad.” (Alumn 1:28)
”Skickade ansökan” (Alumn 1:35)
”Ringde alla byråer i det området jag ville jobba i” (Alumn 1:40)
”Valde ut en butik med gott rykte och betald praktik.” (Alumn 1:50)

1201c.

Om, I utbildningen, hur blev Ni tilldelad praktikplats och genomfördes all praktik
vid ett tillfälle eller var praktiken utspridd över hela studietiden?
”Ett tillfälle över sommaren” (Alumn 1:24)
”Fördelat med 5 veckor under studietiden och fem veckor efter studietiden.”
(Alumn 1:35)

1202c.

Hur genomfördes praktiken rent praktiskt?
”Följde med mäklare i alla arbetsmoment” (Alumn 1:11)
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”Jag blev anställd som mäklarassistent och visningsvärdinna” (Alumn 1:14)
”Följde med mäklarna på allt och genomgick alla momenten enligt krav från nämnden”
(Alumn 1:23)
”Stor fråga ni ställer här. Kortfattat kan sägas att jag "hängde med" mäklarna i alla deras
moment.” (Alumn 1:24)
”Jag praktiserade de dagar jag inte hade föreläsningar samt efter avslutade studier.”
(Alumn 1:28)
”Jag fick en handledare som jag fick följa med i alla olika moment kring en försäljning.”
(Alumn 1:35)
”Fick vara med på kontoret och gå med på allt som mäklarna gjorde, samt checkade av”
(Alumn 1:40)
”10 veckor Trainee med en "kursplan" med alla moment att bocka av.” (Alumn 1:50)
1203.

Hur lång var Er praktiktid?
”10 veckor” (Alumn 1:11) och (Alumn 1:14), (Alumn 1:24), (Alumn 1:35),
(Alumn 1:40), (Alumn 1:50)
”10 veckor uppdelat på 2 sommarlov” (Alumn 1:23)
”Lång, jag tror säkert att det blev en 20 veckor allt som allt. Men då vi tog examen 2008
så var det inte det mesta lovande läget att komma ut som ny mäklare så jag fick
anställning som assistent först för att sen återgå till praktikant när tiderna blev "tuffa"
under hösten/vintern 2008. För att sedan bli anställd och registrerad som mäklare på
samma firma i mars 2009.” (Alumn 1:28)

1204b.

Har valet av praktikplats haft betydelse för senare anställning/ar? Förklara varför
”Jag praktiserade på företaget där jag nu arbetar” (Alumn 1:11)
”Jag sökte jobb, då stället där jag gjorde praktik på inte kunde erbjuda anställning direkt”
(Alumn 1:14)
”Därför att jag nu sitter hos konkurrenten som också har större marknadsandel.”
(Alumn 1:24)
”Då jag har varit på samma företag ända sedan 2007 och gått alla stegen från kundvårdare
via praktik- och assistenttjänster känner jag en stor lojalitet mot mitt företag. Samt har en
gedigen, inarbetad kunskap om företag och arbetssätt.” (Alumn 1:28)
”Bra handledare som coachade mig även fortsatt när jag började arbeta på byrån som jag
hade praktiserat på.” (Alumn 1:35)
”fick anställning efter avslutad praktik” (Alumn 1:40)
”Jobbar inom kedjan, lärde mig produkter och tjänster innan det var dags att arbeta med
dem själv.” (Alumn 1:50)
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1301.

Övriga
kommentarer
om
utbildningskrav, praktik m.m.

utbildningen,

Fastighetsmäklarnämndens

”Utbildningen återspeglar inte verklighen utan grottar in sig i detaljer kring detaljplaner,
panträtt, redovisningsprinciper, juridik, skatterätt mm. Det är bra saker att kunna men en
mäklare som sitter på all den kunskapen och inte kan affärsmanskap och försäljning blir
en asperger-ingejör som slutar jobba som mäklare efter 6 månader för att utbilda sig till
något annat.” (Alumn 1:11)
”Att arbeta som mäklare är att vara en säljare. Säljkurser borde vara självklara i samtliga
mäklarutbildningar. ”(Alumn 1:14)
”utbildningen innehöll för mycket lantmäteriutbildning” (Alumn 1:40)
”Överlag så finns det mycket lite samband mellan det man lär sig i utbildningen kontra
det man faktiskt skall arbeta med, så generellt sett så hade det behövts mer praktik och
minde ovisäntliga kurser som bara slösar tid och pengar. Vidare borde ju praktiken vara
en del av kursplanen då den är ett krav för registrering. Märkligt att läsa 2-3 år och sen
ändå behöva komplettera sin utbildning.” (Alumn 1:50)
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Alumner Luleå Tekniska Universitet
1103.

Saknades något moment i utbildningen som hade varit till nytta i Ert arbete som
fastighetsmäklare?
”lag om BR” (Alumn 1:38)

1201b.

Fick Ni söka praktikplats själva eller erbjöds detta i utbildningen? Om, Själv, hur
gick Ni tillväga för att få en praktikplats?
”Kontaktade butikschefen i den butik som jag vill praktisera hos. Fick sedan fortsatt
arbete.” (Alumn 1:30)
”Gick in på kontor och lämna CV” (Alumn 1:38)

1202c.

Hur genomfördes praktiken rent praktiskt?
”Följde med mäklarna i deras dagliga arbete.” (Alumn 1:30)
”Fick gå med flera mäklare och vara med från intag till avslut” (Alumn 1:38)

1203.

Hur lång var Er praktiktid?
”10 veckor” (Alumn 1:30)
”10 veckor” (Alumn 1:38)

1204b.

Har valet av praktikplats haft betydelse för senare anställning/ar? Förklara varför
”Trivdes bra och stannade kvar.” (Alumn 1:30)
”Fick anställning efter praktiktiden.” (Alumn 1:38)
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Alumner Malmö Högskola
1003b.

Om Nej, vilket var Ert förstahandsval?
”Juridik” (Alumn 1:44)

1005b.

Valde Ni att avsluta studierna innan fullbordad utbildning/examen och registrera
Er som fastighetsmäklare? Om Ja, varför?
”Praktik och erfarenhet kändes viktigare än det tredje året.” (Alumn 1:32)

1102b.

Egna kommentarer
”Utbildningen motsvarade inte "verkligenheten" när jag gick kom ut i arbetslivet 2003. Jag
hoppas och tror att den har ändrats mycket sedan dess.” (Alumn 1:3)
”Dålig verklighetsförankring” (Alumn 1:8)
”Utbildningen via Malmö högskola var ett skämt” (Alumn 1:9)
”Tycker inte att utbildningen ger en tillräcklig grund för att verka som registrerad
fastighetsmäklare direkt efter utbildningen. Kunskapen kanske tillgodoses mer eller
mindre fullt ut, men det brister i att man inte får tillräckligt mäklarperspektiv under
utbildningen.” (Alumn 1:16)
”Under utbildningen får man ingen riktig uppfattning om hur det är att arbeta som
fastighetsmäklare = Utbildningen har en liten verklighetsförankring.” (Alumn 1:26)

1103.

Saknades något moment i utbildningen som hade varit till nytta i Ert arbete som
fastighetsmäklare?
”Företagande” (Alumn 1:3)
”Säljutbildning” (Alumn 1:8)
”Fanns ingen praktisk koppling till arbetet.” (Alumn 1:9)
”Många….” (Alumn 1:26)
”Förhandlingsteknik” (Alumn 1:29)
”Mer säljutbildning.” (Alumn 1:32)
”Jag hade önskat mer info om avtal och kontrakt, samt mer ingående byggteknik.”
(Alumn 1:39)
”Kurs i sälj, fastighetsmäklaryrket handlar till största delen av att sälja.” (Alumn 1:41)
”Säljträning” (Alumn 1:42)
”Att en Mäklare föreläste om hela yrket” (Alumn 1:43)
”Obligatorisk praktik redan under första året (ska vara inlagd som kurs i utbildningen)”
(Alumn 1:46)
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”Absolut. In med säljutbildning t.ex., och skippa en stor del av ekonomin, psykologi,
mycket utfyllnad i kurserna som inte är det minsta väsentligt i verkligheten.” (Alumn
1:47)
”Mer "säljutbildning"” (Alumn 1:48)
1201b.

Fick Ni söka praktikplats själva eller erbjöds detta i utbildningen? Om, Själv, hur
gick Ni tillväga för att få en praktikplats?
”Besökte många kontor i närheten av min hemort” (Alumn 1:3)
”Kände många i branschen sen tidigare” (Alumn 1:8)
”Kontakter” (Alumn 1:9)
”Tog kontakt med de mäklarfirmor jag fått en positiv bild av” (Alumn 1:16)
”Frågade på det företag som jag ville börja arbeta på.” (Alumn 1:26)
”Sökte på utvalda mäklarfirmor, gick och presenterade mig.” (Alumn 1:29)
”Rekommendationer” (Alumn 1:32)
”Fick praktikplats genom bekant på min hemort.” (Alumn 1:39)
”Tog kontakt via telefon med fastighetsbyråer jag var intresserad av.” (Alumn 1:41)
”Skrev ansökningar” (Alumn 1:42)
”Mejlade och gick in på mäklarkontor” (Alumn 1:43)
”Skickade ansökningar” (Alumn 1:44)
”Via kontakter” (Alumn 1:45)
”Blev erbjuden från olika företag som jag kom i kontakt med genom de aktivitet som
hölls på skolan.” (Alumn 1:46)
”Besökte mäklarkontoret själv och bad om att fä en praktikplats, på detta kontor arbetar
jag idag som mäklare.” (Alumn 1:47)
”Träffade olika på företag på events etc. Sökte sedan till det företaget jag tyckte lämpade
mig bäst” (Alumn 1:48)

1201c.

Om, I utbildningen, hur blev Ni tilldelad praktikplats och genomfördes all praktik
vid ett tillfälle eller var praktiken utspridd över hela studietiden?
”Praktik utspridd under år 2.” (Alumn 1:26)
”Under sommaren 2010” (Alumn 1:29)

1202c.

Hur genomfördes praktiken rent praktiskt?
”Var på ett och samma kontor som assistent i 10 veckor under sommaren” (Alumn 1:3)
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”Jag hade en handledare som jag jobbade bredvid alternativt gjorde arbete för”
(Alumn 1:8)
”Kombination av assistentjobb och riktig praktik. Var med i traineeprogram.”
(Alumn 1:9)
”Var trainee under min studietid så hade en mäklare som jag gick med, men passade på
att följa med andra mäklare också.” (Alumn 1:17)
”Administrativt/praktiskt” (Alumn 1:29)
”Var med på alla olika moment, samt kundvård.” (Alumn 1:39)
”Jag följde med mäklarna på deras uppdrag och hjälpte till med det administrativa
arbetet” (Alumn 1:41)
”jag var på mäklarkontoret.” (Alumn 1:42)
”Följa mäklare /mäklarassistent” (Alumn 1:43)
”Med varierande arbetsuppgifter, men framför allt att följa med mäklare på intag.”
(Alumn 1:45)
”Följde med en mäklare i hans vardag, i alla moment. Från intag till tillträde.”
(Alumn 1:47)
1203.

Hur lång var Er praktiktid?
”10 veckor” (Alumn 1:3) och (Alumn 1:8), (Alumn 1:32), (Alumn 1:39), (Alumn 1:41),
(Alumn 1:44), (Alumn 1:46)
”10-12 veckor”. (Alumn 1:9)
”12 veckor” (Alumn 1:16)
”2 år, mycket mer än de veckorna som krävs.” (Alumn 1:17)
”Enligt kravet.” (Alumn 1:26)
”10-15 veckor” (Alumn 1:29)
”10v” (Alumn 1:42)
”4månader” (Alumn 1:43)
”Ca 12 veckor” (Alumn 1:45)
”Jag gjorde praktik kontinuerligt under hela sista året på utbildningen vilket gjorde att jag
var redo när utbildningen var klar” (Alumn 1:47)
”16 veckor sammanlagt” (Alumn 1:48)

1204b.

Har valet av praktikplats haft betydelse för senare anställning/ar? Förklara varför
”Inte varken samma ort eller firma/kedja” (Alumn 1:3)
”Jag skulle fått jobb där jag gjorde praktik men vid tillfället då jag var helt klar så fanns det
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inte utrymme rent ekonomiskt för en mäklare till.” (Alumn 1:8)
”Hade möjlighet att få jobb inom företaget jag praktiserade på men valde att bo på annan
ort.” (Alumn 1:9)
”Fick anställning efter genomförd utbildning, något jag undersökte möjligheten till redan
i samband med val av praktikplats.” (Alumn 1:16)
”Jobbar som mäklare på Bjurfors (Alumn 1:17)
”Jag fick anställning på företaget.” (Alumn 1:26)
”Fick anställning på företaget jag praktiserade” (Alumn 1:29)
”Beroende på handledaren. Beroende på var man hamnar får man olika mycket ansvar,
lite ansvar= lär sig mindre medans man kan få vara med på flera olika moment och
kanske till och utföra momenten själva (dvs. de som inte kräver registrering).”
(Alumn 1:32)
”Jag fick arbete som fastighetsmäklare efter jag praktiserat klart.” (Alumn 1:41)
”Fick jobb där sen” (Alumn 1:42)
”Jobbad där idag” (Alumn 1:44)
”Visste ganska tidigt var jag ville jobba och därför sökte jag praktik just där. Fick ganska
tidigt erbjudande om jobb och jobbar kvar på samma arbetsplats än idag.” (Alumn 1:45)
”Man bör praktisera där man kan tänka sig att arbeta samt att man har möjlighet till
anställning.” (Alumn 1:47)
”Praktiken ledde till vidare anställning” (Alumn 1:48)
1301.

Övriga
kommentarer
om
utbildningskrav, praktik m.m.

utbildningen,

Fastighetsmäklarnämndens

”För att kunna verka som en fullgod mäklare och också ha det ansvar som åligger en från
den dag du får din registrering anser jag att utbildningen behöver mer praktisk
infallsvinkel och att detta inte helt bör ligga på den praktikplats/mäklare du går bredvid
eftersom det är mycket skiftande vilken typ av praktik du får. Sista kursens upplägg på
Malmö högskola hade behövts under fler kurser.” (Alumn 1:16)
”Jag tycker att det är dåligt att man inte får ta lån/ bidrag från CSN eller blir erbjuden
ersättning för praktiken då det är ett krav för registreringen.” (Alumn 1:32)
”Fick jobb på en annan firma efteråt pga. att firman jag hade min praktik på redan hade
full personalstyrka på min hemort, där jag helst önskade att jobba.” (Alumn 1:39)
”Praktik bör förläggas inom utbildningen (och inte på typ sommaren/vintern som är
vanligt). Eftersom praktiken oftast utförs utan lön så går mäklarstudenten miste om en
inkomst som man annars skulle fått från ett vanligt sommarjobb.” (Alumn 1:43)
”Praktiken bör absolut vara i utbildningen. Det skall vara uppehåll i föreläsningar och
tentor för att man skall hinna med praktik.” (Alumn 1:47)
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D. Sammanställning enkätsvar Kontorsansvariga
Sammanställningen av kontorsansvarigas svar från enkätundersökningen redovisas nedan.
Svaren är separerade och ordnade under respektive stad. Undersökningen redovisas konfidentiellt och med det menas att svaren inte går att koppla till enskild kontorsansvarig. Varje
kontorsansvarig som svarat har fått ett eget nummer.

Mäklarbyråer Göteborg
2001b.

Om, ja, vad är den/de största skillnad/erna?
”Kunskapsnivåerna skiljer sig åt kraftigt” (kontorsansvarig 1:4)
”Vissa har mer säljutbildning” (kontorsansvarig 1:6)

2002b.

Förklara varför
”Framgången som mäklare beror så mycket på personlighet, driv och vilja.”
(kontorsansvarig 1:3)
”Alla skulle gå det sista året, skiljer ljusår i grundkunskap. Unga mäklar behöver den
kunskapen för den kan kompensera för en ung ålder och lite livserfarenhet.”
(kontorsansvarig 1:4)
”Det är mer praktik som behövs” (kontorsansvarig 1:6)

2102b.

Om, ja, vad har denna för erfarenhet av tidigare praktikanter, ansvar, särskild
utbildning?
”Rutinerad fastighetsmäklare och en god pedagog” (kontorsansvarig 1:1)
”Jag själv som är ansvarig för att se till att praktiken blir givande och man får vara så
delaktig som möjligt i samtliga steg.” (kontorsansvarig 1:3)
”Jag drillar mina praktikanter på ett sätt jag finner lämpligt för att dom skall bli bra
mäklare.” (kontorsansvarig 1:4)
”Franchisetagaren är ansvarig för praktikanten.” (kontorsansvarig 1:5)
”Vi har en huvudansvarig mäklare men man är sedan med alla på kontoret.”
(kontorsansvarig 1:6)

2103.

Vem skriver under praktikintyg hos Er?
”Praktikansvarig” (kontorsansvarig 1:1)
”Jag, franchisetagare” (kontorsansvarig 1:3)
”Vi skriver på de pappren som skall in till nämnden” (kontorsansvarig 1:4)
”Franchisetagaren” (kontorsansvarig 1:5)
”Den som varit huvudansvarig”. (kontorsansvarig 1:6)
”Handledaren” (kontorsansvarig 1:7)
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2104.

När anser Ni som arbetsgivare att studenten borde förlägga sin praktiktid och
varför?
”Löpande under utbildningen för då lär man sig bäst” (kontorsansvarig 1:1)
”Slutet av utbildningen” (kontorsansvarig 1:2)
”Tidig kontakt med arbetsgivare uppskattar jag. Löpande praktik med några hela veckor
här och där.” (kontorsansvarig 1:3)
”Fortlöpande och tidigt, så man får en bra bild av vad man ger sig in på.”
(kontorsansvarig 1:4)
”Sista terminen. Om allt stämmer så ska det finnas en plats för anställning och då har
personen gjort sin praktik i samma marknad som han/hon kommer arbeta i”.
(kontorsansvarig 1:5)
”Senare delen av sin utbildning. Man har då läst så länge att man har förståelse för de
olika momenten”. (kontorsansvarig 1:6)
”I kombination med studierna. Upplever att man tar till sig studierna på ett bättre sätt om
man ser "verkligheten" samtidigt”. (kontorsansvarig 1:7)

2105.

Om Fastighetsmäklarnämnden erbjöd en utbildning för praktikhandledare, vore
Ni intresserad av att ta del av denna?
”Nej” (kontorsansvarig 1:1)
”Ja, eventuellt” (kontorsansvarig 1:2)
”Det hade varit spännande att höra hur de vill ha det” (kontorsansvarig 1:3)
”Nej” (kontorsansvarig 1:5)
”Nej” (kontorsansvarig 1:6)
”Ja” (kontorsansvarig 1:7)

2201

Övriga kommentarer och funderingar kring utbildningen till fastighetsmäklare
och den av Fastighetsmäklarnämnden krävda praktiken.
”Många upptäcker under sin studietid att de inte vill jobba som mäklare. Viktigt att
samtliga får komma ut och se hur arbetet är på riktigt så tidigt som möjligt”
(kontorsansvarig 1:3)
”Mer praktik och säljträning” (kontorsansvarig 1:4)
”Praktiken borde vara betydligt längre. Det ska vara mer säljutbildning. Tyvärr blir många
elever chockade när de kommer ut i arbetslivet att det är så mycket sälj och många slutar
tyvärr. Man borde ha någon typ av lämplighetsprövning vid antagningen till högskolan”.
(kontorsansvarig 1:6)
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Mäklarbyråer Malmö
2103.

Vem skriver under praktikintyg hos Er?
”Kontorschef ” (kontorsansvarig 1:1)
”Chefen” (kontorsansvarig 1:2)
”Ansvarig registrerad fastighetsmäklare” (kontorsansvarig 1:3)
”Den som handlett praktikanten” (kontorsansvarig 1:4)
”Franchisetagaren” (kontorsansvarig 1:5)
”Kontorschef ” (kontorsansvarig 1:6)

2104.

När anser Ni som arbetsgivare att studenten borde förlägga sin praktiktid och
varför?
”Under studietid och jag tycker att 10 v är för kort tid” (kontorsansvarig 1:1)
”3 till 4 terminen. Man får ett bättre sammanhang” (kontorsansvarig 1:2)
”utspritt över skoltiden men varav dom sista 4 veckorna i anslutning till start”.
(kontorsansvarig 1:3)
”Löpande under utbildningen för att få förståelse för arbetet och se om det passar
personen i fråga”. (kontorsansvarig 1:4)
”Under utbildningsperioden för att på så vis få bättre förståelse för yrket och
utbildningen”. (kontorsansvarig 1:5)
”Löpande under utbildningen, så även under första året. Det är dock av stor vikt att man
kommer sammanhängande dagar, gärna 1 vecka minimum. Detta för att det då ges större
möjlighet till att följa en affär från början till slut”. (kontorsansvarig 1:6)

2105.

Om Fastighetsmäklarnämnden erbjöd en utbildning för praktikhandledare, vore
Ni intresserad av att ta del av denna?
”Kanske” (kontorsansvarig 1:2)
”Nej” (kontorsansvarig 1:3)
”Nej” (kontorsansvarig 1:4)
”Ja” (kontorsansvarig 1:5)
”Kanske, beroende på innehåll och upplägg” (kontorsansvarig 1:6)

2002b

Förklara varför
”Yrket får studenterna lära sig hos mig det lär de sig inte i skolan, i skolan lär man sig
enbart teorin”. (kontorsansvarig 1:1)
”Det långa programmet fyller inget syfte annat än att ge bättre ekonomi åt högskolorna.
Om de hade tagit de tredje året seriöst så hade det innehållit ren säljträning, säljutbildning,
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2102b

Om, ja, vad har denna för erfarenhet av tidigare praktikanter, ansvar, särskild
utbildning?
”Jag är kontorschef och jag tar emot praktikanter som jag tänker mig jag kan anställa som
mäklare efter avslutad praktik”. (kontorsansvarig 1:1)
”Dedikerad person för varje praktikant”. (kontorsansvarig 1:4)
”Ingen förutom tidigare erfarenhet av praktikanter.” (kontorsansvarig 1:5)
”15 års erfarenhet av mäkleri samt kontorschef. Jag har skolat in ett 10-tal mäklare och ser
till att de får vara med under alla delar och steg i säljprocessen samt inviger dessa i all den
administration som tillhör yrket” (kontorsansvarig 1:6)

2201

Övriga kommentarer och funderingar kring utbildningen till fastighetsmäklare
och den av Fastighetsmäklarnämnden krävda praktiken.
”Förläng praktiken och korta lästimmarna” (kontorsansvarig 1:5)
”Förvånande att man inte är mer medveten om lönesättningen som gäller generellt bland
mäklare och fördelningen mellan sälj / administration”. (kontorsansvarig 1:6)
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Mäklarbyråer Stockholm
2001b.

Om, ja, vad är den/de största skillnad/erna?
”Mycket färre som söker” (kontorsansvarig 1:3)
”Vi har inte anställt från alla skolor. Gävle mest någon från Malmö och någon från KTH
men inte upplevt någon skillnad”. (kontorsansvarig 1:5)
”Jag vet att det i mäklarkretsar anses att högskolan i Malmö och Gävle har högre klang
men min åsikt är att det enbart beror på hur motiverad och säljutbildad du är när du
kommer ut i verkligheten. Alla högskolor har för lite sälj!!!. Har haft en intervju idag med
en kandidat som pluggat i Malmö där får jag samma svar som jag fått av andra som
pluggat i Trollhättan eller i Karlstad”. (kontorsansvarig 1:10)
”Till viss del olika ämnen och kvalitet på lärare och kursupplägg.” (kontorsansvarig 1:12)

2002b.

Förklara varför
”Det finns endast en sak som är viktig som mäklare och det är att kunna sälja. Tyvärr
finns det ingen större korrelation mellan intelligens/utbildningslängd och den förmågan.
Även om en grundläggande kunskapsnivå är att föredra” (kontorsansvarig 1:2)
”Det viktigaste är att vara duktig på försäljning och då gör inte poängen någon skillnad”
(kontorsansvarig 1:3)
”Ofta är de som läst den kortare utbildningen mer sugna på att mäkla och mer
säljinriktade. De som läst den längre utbildningen är ofta inte lika säkra på att det
verkligen är mäklare de vill bli”. (kontorsansvarig 1:4)
”Utbildning är alltid bra. Men vårt yrke är väldigt speciellt och det handlar inte enbart om
utbildning utan en massa andra saker. Så svaret Ja gäller mer generellt men man behöver
inte vara en bättre säljande mäklare för att man har längre utbildning. Men jag tror man
mognar och skaffar sig bredare kunskapsbas”. (kontorsansvarig 1:5)
”Den som fokuserar på mäkleri vill ut och jobba så snart som möjligt. Den personen är
intressant. Vet du inte om mäkleri är din grej bygger du på din utbildning för att ha en
större bredd. Jag tänker automatiskt - vilket är ditt mål?” (kontorsansvarig 1:6)
”Målet är att kunna uppfylla reg. kraven bara sen är mycket personknutet”
(kontorsansvarig 1:8)
”Mycket av utbildningen är inte alltid relevant i det dagliga arbetet som fastighetsmäklare”
(kontorsansvarig 1:9)
”Det beror på den som anställer dig Har du gått den treårliga utbildningen så har du fått
mer kunskaper och en längre utbildning som kan hjälpa dig vidare inom mäkleriet utan att
behöva komplettera sin utbildning vilket kan ses som ett stort plus. I övrigt anser jag att
den tvååriga utbildningen räcker väl för att mäkla villor och bostadsrätter. Det viktigaste
är fortfarande att du har säljvana allt annat lär du dig under resans gång.”
(kontorsansvarig 1:10)
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”Det viktiga är personligheten med drivkraft och förmåga att omsätta det man läst”.
(kontorsansvarig 1:12)
”Ju mer kunskaper desto bättre förberedd för vad som komma skall. En personlig åsikt är
också att yrkets status blir bättre om alla läser 180 poäng. Självklart måste utbildningen
dock fyllas med vettigt innehåll”. (kontorsansvarig 1:13)
”Personen är det allra viktigaste, det mesta kan man lära sig i det verkliga
yrkeslivet”.(kontorsansvarig 1:14)
2102b

Har Ert kontor någon plan för praktiktiden, ex traineeprogram?
”Viktigt att det är en person som är ansvarig” (kontorsansvarig 1:3)
”Det är vi som kontorsansvariga som har huvudansvaret för praktikanterna. Vi ser till att
de får ta del av/vara med på alla uppgifter som mäklarrollen innebär. Vi har båda
erfarenhet av personal men har ingen särskild utbildning för just praktikanter men då vi
även varit mäklare under många år så vet vi väldigt väl vad man behöver ha gott igenom
för att sedan kunna komma igång och jobba.” (kontorsansvarig 1:4)
”Ja.. oftast är det någon av kontorscheferna. Utbildning, mäklare, ledarskapsutbildning
etc.”. (kontorsansvarig 1:5)
”Kontorschefen är ansvarig och sätter ihop aktuellt team” (kontorsansvarig 1:6)
”Ansvarig är kontorschef och har tidigare erfarenhet av att leda praktikanter samt
utbildning inom ledarskap” (kontorsansvarig 1:7)
”Jag är kontorschef och säljkoordinator sedan många många år, har haft ett antal traineer
under åren från alla högskolor. Vi inom HH är aktivt ute på högskolorna, vi har ett
traineeprogram som är högst uppskattat samt att vi är mycket populära på högskolorna i
Trollhättan Karlstad, Malmö och Gävle” (kontorsansvarig 1:10)
”Chef med 25 års erfarenhet i branschen”. (kontorsansvarig 1:11)
”20 års erfarenhet av ledande befattningar och entreprenörskap”. (kontorsansvarig 1:12)
”Vi har haft över 10 praktikanter hos oss men ingen har någon särskild utbildning”
(kontorsansvarig 1:13)
”Har haft ett antal praktikanter genom åren. Driver två mäklarkontor. Mäklare sedan 92”. (kontorsansvarig 1:15)
”Vårt huvudkontor har
(kontorsansvarig 1:16)

2103.

en

avdelning

som

har

hand

om

Vem skriver under praktikintyg hos Er?
”Jag, dvs. ägaren” (kontorsansvarig 1:1), (kontorsansvarig 1:9)
”Franchisetagaren” (kontorsansvarig 1:2), (kontorsansvarig 1:8)
”VD” (kontorsansvarig 1:3)
”Den som har haft huvudansvaret för praktikanten”. (kontorsansvarig 1:4)
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”Den som är ansvarig för praktikanten - oftast någon av kontorscheferna”.
(kontorsansvarig 1:5)
”Kontorschefen alt franchisetagaren” (kontorsansvarig 1:6)
”Ansvaring
kontorschef
(kontorsansvarig 1:7)

alternativt

ansvarig

fastighetsmäklare/mentor”

”Jag Barbro Hagberg (kontorsansvarig)” (kontorsansvarig 1:10)
”Chefen” (kontorsansvarig 1:11)
”Firmatecknare/ägare”. (kontorsansvarig 1:12)
”Jag (franchise)” (kontorsansvarig 1:13)
”Någon av ägarna” (kontorsansvarig 1:14)
”Det gör jag som är butikschef
(kontorsansvarig 1:15)

och även har ansvaret för praktikanten”

”Jan Liljekvist” (kontorsansvarig 1:16)
2104.

När anser Ni som arbetsgivare att studenten borde förlägga sin praktiktid och
varför?
”Under utbildningen. Förena praktik med teori”. (kontorsansvarig 1:1)
”En del av praktiken borde vara tidigt i utbildningen för att se om det överhuvudtaget är
något för den potentielle mäklaren och den sista delen precis innan man börjar så att man
är på gång och har det färskt”. (kontorsansvarig 1:2)
”Under sin utbildningstid”. (kontorsansvarig 1:3), (kontorsansvarig 1:11)
”Gärna under sista terminen/alt. sista året. Oftast får man ut mer av sin praktik om man
gör den på det stället man har tänkt börja jobba efter avslutade studier.”
(kontorsansvarig 1:4)
”Ja.. att man utbildar sig till mäklare behöver inte betyda att man är lämpad för yrket.
Praktiken kanske borde läggas i början av utbildningen?” (kontorsansvarig 1:5)
”Den kan fördelas ut under studietiden men för att vara meningsfull bör varje period vara
minst 3 veckor” (kontorsansvarig 1:6)
”Årstid spelar ingen större roll, däremot rekommenderar jag en sammanhängande 10veckorspraktik för att allt moment skall hinnas med och kunna tillgodogöras på
meningsfullt sätt”. (kontorsansvarig 1:7)
”I anknytning till färdiga studier” (kontorsansvarig 1:8)
”Ju fortare desto bättre. Ger en bra insikt i hur det dagliga arbetet verkligen är och har
även chans att prova på olika storlekar på kontor”. (kontorsansvarig 1:9)
”Så tidigt som möjligt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett helt annat sätt”.
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”Jag har alltid förordat att dela upp perioden i två delar. En efter halva
utbildningsperioden och resterande efter att skolan är klar detta beror på att jag tror
praktiken kan hjälpa er att förstå vissa delar av säljet som man inte får med sig i
skolbänken. Det är dock upp till er studenter hur ni vill ha det. Vissa som redan jobbat
inom säljsektorer behöver kanske inte detta utan känner sig ganska säkra på säljbiten”
(kontorsansvarig 1:10)
”Då det är som mest att göra, dvs. vår och eller höst. Sommarmånaderna är slöseri med
tid ur ett läroperspektiv”. (kontorsansvarig 1:12)
”Så tidigt som möjligt då det är många som inte fattat vad yrket innebär. Se bara hur
många som slutar som mäklare inom kort tid”. (kontorsansvarig 1:13)
”Finns inga direkt rätt eller fel” (kontorsansvarig 1:14)
”Bäst effekt tycker jag att man får när man schemalägger praktiken över lite längre period.
Absolut inte damma av 4 veckor i juli då det är som minst att göra/lära. Vi har nu en som
ska gå vårt traineeprogram och kommer att vara hos oss sista veckan i maj - mitten juni
samt mitten augusti - en vecka in i september. Det är en mycket aktiv period i vår värld”.
(kontorsansvarig 1:15)
”Parallellt med sin utbildning” (kontorsansvarig 1:16)
”Senare delen av utbildningen” (kontorsansvarig 1:17)
2105.

Om Fastighetsmäklarnämnden erbjöd en utbildning för praktikhandledare, vore
Ni intresserad av att ta del av denna?
”Nej” (kontorsansvarig 1:1) och (kontorsansvarig 1:2), (kontorsansvarig 1:8),
(kontorsansvarig 1:14), (kontorsansvarig 1:15), (kontorsansvarig 1:16),
(kontorsansvarig
1:3),
(kontorsansvarig
1:4),
(kontorsansvarig
1:7),
(kontorsansvarig 1:12)
”Nej inte särskilt”. (kontorsansvarig 1:5)
”Ja, Jag är alltid intresserad av mer kunskap” (kontorsansvarig 1:6)
”Nej, inte i dagsläget”. (kontorsansvarig 1:9), (kontorsansvarig 1:13)
”Vi har utbildning inom HH koncernen som jag tar del av”. (kontorsansvarig 1:10)
”Ja” (kontorsansvarig 1:11)
”Nej inte som det känns nu”. (kontorsansvarig 1:12)

2201.

Övriga kommentarer och funderingar kring utbildningen till fastighetsmäklare
och den av Fastighetsmäklarnämnden krävda praktiken.
”Problemet med utbildningen oavsett längd är att den inte förbereder de blivande
mäklarna på arbetet som komma skall utan är snarare en ganska bred högskoleutbildning
med ekonomiinriktning. När utbildningen är klar står helt plötsligt en mäklarstudent inför
att de ska få jobbet att fungera i verkligheten. Det är i grund och botten ett väldigt tufft
säljjobb med enbart provisionnslön”. (kontorsansvarig 1:1)

Bilaga

D:9

Studie av olika fastighetsmäklarprogram
– och hur väl dessa förbereder studenterna inför fastighetsmäklaryrket

”Det är riktigt bra att man har praktik, men alldeles för få av de som gått utbildningen
förstår verkligen vad det innebär. De säger att de vill jobba hårt, men inser inte ändå vad
det i praktiken innebär” (kontorsansvarig 1:2)
”Att man utbildar sig till mäklare behöver inte betyda att man är lämpad för yrket.
Praktiken kanske borde läggas i början av utbildningen?” (kontorsansvarig 1:5)
”För mycket fokus på teorin och inte så mycket praktiskt. borde vara mer säljträning,
beteende vetenskap och psykologi”. (kontorsansvarig 1:8)
”Kan bara konstatera att den behövs och det är viktigt att rätt person tar hand om er.”
(kontorsansvarig 1:10)
”Mäklarbyråerna är i regel inte större än kanske fyra personer i snitt som dessutom är
provisions avlönade. Nu gäller det ju att få inblick i hur jobbet fungerar i praktiken. Man
delar helt enkelt på uppgiften med att låta praktikanten vara med på allt mäklaryrket har
att erbjuda för att få en så bra start som möjligt. Inom Fastighetsbyrån finns det en
Introduktionskurs för nya medarbetare. Ett traineeprogram finns för hungriga mäklare
som vill vidare till att äga sitt kontor”. (kontorsansvarig 1:11)
”Det är bra med praktik för att få känna på vad yrket innebär.” (kontorsansvarig 1:12)
”Åter igen, de flesta vet inte vad yrket innebär. Åter igen, de flesta vet inte vad yrket
innebär.” (kontorsansvarig 1:13)
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