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Abstract 
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Samman 
-fattning: En bransch som står inför ett generations- och könskifte kräver en utbildning 

som visar framfötterna och följer med utvecklingen. Högskolan i Gävle har 
sedan hösten 2006 ett nytt fastighetsmäklarprogram, skapat i strävan efter att 
följa de nya kraven från fastighetsmäklarnämnden samt önskemålen från 
skolan. Har programmet reviderats tillräckligt? Detta har jag undersökt. 
Slutsatsen är att Högskolan i Gävle har kommit en bra bit på väg. 

 
Summary: An industry that faces changes in both generation and distribution in terms of 

gender needs an education that is ahead and keeps up with the developement. 
The University of Gävle has a new estate-agent-program from the fall of 2006. 
It was made to follow the new requirements of the estate agent board and the 
wishes of the school. Has the auditing of the program been enough? I have 
investigated this, and found that the University of Gävle has come along quite 
well. 
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Sammanfattning 
 
Fastighetsmäklarkåren står inför ett generationsskifte där främst äldre män slutar och yngre 
kvinnor tar vid. Därmed börjar andra krav ställas på yrket och på högskoleutbildningen. 
 
 Fastighetsmäklarnämnden beslutade den 15 december 2005 att ändra kraven för att få bli 
registrerad som fastighetsmäklare. I och med detta valde Högskolan i Gävle att hösten 2006 
starta ett nytt fastighetsmäklarprogram som kom att ersätta de två äldre formerna av 
utbildningen; fastighetsmäklarprogrammet på två år samt Ekonomi- och 
fastighetsteknikprogrammet på tre år. Det nya programmet är en produkt av de nya krav som 
kom från fastighetsmäklarnämnden samt av upplevt förändringsbehov från studenter 
programansvarig. 
 
 Syftet med denna uppsats har varit att skapa en samlad bild över Högskolan i Gävles 
fastighetsmäklarprogram. Jag har strävat efter att påvisa huruvida de förändringar som gjorts i 
och med det nya fastighetsmäklarprogrammet är tillräckliga för att leva upp till de önskemål 
och behov som studenter och bransch har på utbildningen. Jag syftar även till att påvisa 
huruvida utbildningen skapar rätt förutsättningar för studenterna att klara sig ute i arbetslivet 
efter avklarad utbildning. 
 
 Med detta som bakgrund har jag gjort en undersökning bland fastighetsmäklarstudenterna 
på Högskolan i Gävle samt tillfrågat branschrepresentanter för att utvärdera 
fastighetsmäklarutbildningen på Högskolan i Gävle. Undersökningen bland studenterna 
genomfördes med en webbaserad enkät med flervalsfrågor, och branschrepresentanterna har 
fått frågor via e-post. 
 
 Det som studenterna på fastighetsmäklarprogrammen på Högskolan i Gävle ansåg 
saknades eller var bristfälligt var främst intagningsprocessen som endast ger plats åt sökande 
på urval utifrån betyg och högskoleprov. En intagningsprocess med en intervjudel visade sig 
mycket önskvärd. Inom programmen saknade studenterna kurser inom säljteknik samt en bra 
återkoppling till yrket som fastighetsmäklare under alla kurser på programmen. 
 
 Tillfrågade branschrepresentanter ansåg att den intagningsprocess som tillämpas idag kan 
innebära att Högskolorna tar in �fel� studenter, som inte i slutändan är lämpade att arbeta som 
fastighetsmäklare. Detta på grund av att det krävs mycket av studentens personlighet för att 
lyckas som fastighetsmäklare samt att många studenter i dagsläget inte förstått vad det innebär 
att arbeta som aktiv fastighetsmäklare. 
 
 För att de förändringar som ännu inte genomförts skall kunna bli verklighet i framtiden tror 
jag på ett närmare samarbete mellan Högskolan i Gävle och mäklarbranschen, att tillsammans 
skapa rum och möjlighet till en alternativ intagningsprocess samt ge mer information till 
studenterna om det som inte visar sig i den teoretiska utbildningen. 
 
 Något som jag dock inte tror kommer att förändras inom en snar framtid är förfarandet 
med den praktik på 10 veckor som krävs för registrering till fastighetsmäklare. Det fungerar i 
det stora hela men både studenter och bransch har efterfrågat CSN-ersättning för tiden då 
studenterna är ute på praktik. Detta skulle dock kräva att praktiken ingår i utbildningen vilket 
i sin tur kräver att Högskolan skall tillhandahålla alla studenter en praktikplats, något som i 
dagsläget anses omöjligt att genomföra. 
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Summary 
 
The estate agent profession stands in front of a shift of generations. Elderly men are leaving 
the industry and younger females are taking over. Because of this, other demands are placed 
upon the profession and the education. 
 
 On the 15th of December 2005, the estate agent board changed the requirements to get 
registered as a real estate agent. Therefore the University of Gävle released a new education 
program in the fall of 2006. This program replaced the two older ones; the estate agent 
program and Economics and real-estate technique. The new program is a result of the new 
requirements from the board and of statements of dissatisfaction at the school. 
 
 The aim of this essay have been to create a full picture of the real estate agent programs at 
the University of Gävle, and I�ve been struggling to show if the changes that already have 
been made is enough to meet the needs and wishes of students and the industry and if the 
education program creates the right conditions for the students to make it in the world of real 
estate agent professionalism after completed education. 
 
 With this as my background I have made an investigation among the estate agent students 
at the University of Gävle. I have also asked representatives of the industry, all in favour to 
evaluate the education programs in Gävle. The investigation among the students was made 
using a web based questionnaire with multiple answer questions. The representatives of the 
industry got their questions by e-mail. 
 
 One thing that students felt were insufficient with their education was the admission 
process of the programs, which only make room for students based on grades and results on 
the test for higher education. The students asked for an admission process including 
interviews. Students were also missing some courses in sales technique and a better 
connection between courses and their future profession during the entire education. 
 
 The representatives of the industry were of the opinion that the admission process that the 
schools of higher education use today may lead to accepting the �wrong� students, who in the 
future won�t work as real estate agents. This due to the requirement of the students personality 
to make it as a real estate agent, but also because of the fact that many students don�t know 
what it takes or what it really means to be a real estate agent. 
 
 To make the changes that need to be done and that have not yet been carried out, I believe 
in a closer collaboration between the school and the industry in order to make room and 
opportunity for an alternative admission process and to give the students more information 
about the things not shown during the education. 
 
 There is one thing I don�t believe is going to change in a near future perspective, and that 
is the procedure of the practical training. The procedure that is being used today is working 
quite well but both students and representatives of the industry have requested study 
allowance during the time of the practical training. But in order to make that happen the 
practical training must be included in the education program and if that�s done the school 
must see to that every student gets a place for their time of practical training. That�s 
impossible to put into effect at the moment. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bland annat bakgrunden till uppsatsen samt problemformulering, syfte 
och metod. I dessa delar motiveras studien och dess tillvägagångssätt. En begreppsapparat 
och disposition avslutar kapitlet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Nu börjar en generation fastighetsmäklare att gå i pension och lämnar därmed plats för en ny 
att ta över1: en generation där många saknar teoretisk utbildning byts ut mot en som har 
högskoleutbildning2. Detta kommer för fastighetsmäklarbranschen att innebära radikala 
förändringar, framförallt inom könsfördelningen, då det är främst äldre män som går i pension 
och bland de nya fastighetsmäklarna finns unga kvinnor starkt representerade3. Sedan 2004 
har det registrerats 532 kvinnliga fastighetsmäklare mot 486 män under samma period, visar 
en undersökning från Mäklarsamfundet.4 Denna nya generation 80-talister och främst kvinnor 
ställer andra krav än vad branschens föregångare gjort, mycket på grund av den ökade 
utbildningen och av uppmärksammandet i media. Spekulationerna inom branschen är bland 
annat en ökad anpassning till familjeliv samt att mäklaryrket som livsstil förutspås minska och 
att yrket istället sakta kommer anpassas till ett mer �normalt� yrke. Detta gör att hela 
fastighetsmäklarbranschen står in för en förändring. 5 
 
 Fastighetsmäklarnämndens chef Anna-Lena Järvstrand har i en intervju i Sveriges radio 
uttalat att det inte finns jobb för fler fastighetsmäklare, något som även har uttalats bland 
annat i en rapport från Mäklarsamfundet6. En motreaktion till detta har bland annat Svensk 
Fastighetsförmedling visat; de förutspår istället att det inom ca 3 år kommer att råda 
fastighetsmäklarbrist i landet och att det redan i dagsläget är svårt att fylla det personalbehov 
som finns.7 Undersökningar på Högskolan i Malmö och Umeå visar dock att långt ifrån alla 
som utbildar sig till fastighetsmäklare efter avklarad utbildning faktiskt arbetar som 
fastighetsmäklare. I Malmö tog 66 studenter examen 2006 och av dessa är endast 53 % 
yrkesverksamma som fastighetsmäklare.8 Här finns dock rum för spekulationer om bortfall då 
många av skolornas studenter inte tar examen, utan slutar när de har tillräckligt med kurser för 
att söka sin fastighetsmäklarregistrering. 
 
 Under paneldebatten under Mäklardagen på Högskolan i Gävle diskuterades anledningarna 
till att så många valt att inte vara yrkesverksamma inom det yrke som utbildningen var till för. 
Förslagen var bland annat att utbildningarna var för �bra� och för breda och att alla som 
påbörjade utbildningen inte hade för avsikt att söka sig till fastighetsmäklarkåren. En annan 
anledning som diskuterades var att studenterna inte förstått vad yrket innebar och att 
upplevelsen av verkligheten gjort att de valt ett annat yrke. Denna senare fråga kan anses som 
den viktigaste ur högskolornas och branschens synvinkel och skulle kanske kunna vara den 

                                                
1 www.mah.se  2007-02-18, kl. 18.30 
2 Lärobok i fastighetsförmedling, Mäklarhögskolan, 2003 sid.13 
3 www.maklarsamfundet.se,  2007-02-19, kl.13.39 
4 ibid. 
5 Paneldebatt, Mäklardagen i Gävle 2007-02-06 
6www.maklarsamfundet.se,  2007-02-19, kl.13.24 
7 www.svenskfast.se  2007-02-09, kl. 12.00 
8 www.maklarsamfundet.se, 2007-02-19, kl.13.50 
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främsta anledningen till att många studenter i slutändan väljer att inte arbeta som 
fastighetsmäklare i framtiden. 
 

1.2 Problemformulering 
 
När ett yrke står inför stora förändringar, så som fastighetsmäklaryrket gör med det stundande 
generations- och könsskiftet, behöver utbildningarna visa framfötterna innan förändringen är 
total. Detta för att kunna uppfylla de nya kraven från fastighetsmäklarnämnden och 
förväntningar från studenterna. Att nästan 50 % av utexaminerade studenter inte arbetar som 
fastighetsmäklare bör tas under granskning9. Trots att undersökningen endast gjorts på två 
skolor i Sverige kan ändå tendenserna som den påvisar fungera som ett varnande finger för 
alla skolor med fastighetsmäklarutbildningen i sitt utbud. 
 
 Det finns här plats för funderingar om hur stor betydelse utbildningarna och branschen har 
i frågor som förberedelse och förväntningsskapande. När en ny grupp av fastighetsmäklare 
kommer från utbildningarna runt om i landet, borde det vara på sin plats att utbildningen 
följer med utvecklingen och skapar de bästa förutsättningarna för sina studenter och den 
väntande arbetsmarknaden. 
 
 Skapas rätt förutsättningar för att klara sig ute i arbetslivet, och tillhandahåller 
Högskolan i Gävle en fullgod utbildning i förhållande till vad arbetsmarknaden önskar 
av nyexaminerade studenter?  
 
 Beroende på utfallet av undersökningen kan självklara delfrågor komma att bli: hur kan 
utbildningen revideras för att fler skall ta ut sin registrering och arbeta med det som 
utbildningen var ämnad för? Är det redan reviderade programmet tillräckligt? Är alla 
önskemål och behov i och med det uppfyllda? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna promemoria är att skapa en samlad bild över dagens 
fastighetsmäklarprogram på Högskolan i Gävle. Jag skall visa de förändringar som gjorts och 
skapa en bild av om tillräckligt har gjorts för att möta behoven och önskemålen. Min önskan 
är att högskolan i Gävle kan komma att använda denna text vid utvärdering och framtida 
fortsatt revidering av fastighetsmäklarprogrammet. 
 
 Denna promemorias målgrupp blir förutom högskolan i sig även framtida studenter som i 
val av lärosäte kan använda denna undersökning som underlag i sin utvärderingsprocess. 
 
 Jag anser att ämnet ligger i tiden och att ett behov av en sådan här undersökning finns. I 
Mäklarsamfundets rapport Konkurrens, utveckling och förändring anser författarna att �Det 
finns mycket att vinna på att gemensamt ta en diskussion om hur framtidens fastighetsmäklare 
ska skolas�. 10 I och med denna uppsats anser jag mig bidra till ett steg i den riktningen. 
 
 

                                                
9 www.maklarsamfundet.se, 2007-02-19, kl.13.50 
10 www.maklarsamfundet.se 2007-02-19 kl.14.02 
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1.4 Metod 
 
På högskolan i Gävle finns det för närvarande tre olika fastighetsmäklarprogram. Dels två 
�äldre� varianter: Mäklarprogrammet som är på två år och innehåller exakt det som krävs för 
att kunna söka en registrering som fastighetsmäklare, och Ekonomi- och 
fastighetsteknikprogrammet med inriktning mot ekonomi och fastighetsförmedling, som 
förutom kurserna som krävs för registrering även innehåller kurser som ger en 
företagsekonomiexamen. Dessa två program går inte längre att söka utan har bytts ut mot ett 
treårigt program som efter två år ger möjlighet att söka registrering och efter tre år ger 
möjlighets att lyfta en företagsekonomiexamen. 
 
 Jag avser att undersöka vad studenterna på fastighetsmäklarprogrammen på Högskolan i 
Gävle tycker och tänker om sin utbildning. Detta har jag valt att göra genom en nätbaserad 
enkätundersökning som mejlats ut till alla registrerade studenter. Vid utformning av enkäten 
valde jag att skapa en webbaserad enkät för att på ett så smidigt sätt som möjligt nå 
studenterna som för tillfället läser på fastighetsmäklarprogrammen på Högskolan i Gävle. Jag 
mejlade till alla programstudenter som via en länk kunnat nå enkäten. Den är uppbyggd med 
flervalsfrågor med möjlighet för egna kommentarer11. Den färdigifyllda enkäten skickades 
automatiskt till min e-postadress där jag enkelt, allt eftersom, kunde sammanställa svaren i 
Excel.  
 
 För att få reda på vad studenterna tycker om sin utbildning ansåg jag att det var viktigt att 
enkäten var helt anonym. Jag har inte haft någon möjlighet att se vem som har svarat vad eller 
vilka som inte har svarat. Frågorna var huvudsakligen inriktade på kursinnehåll, vad som 
eventuellt ansågs saknas samt åsikter om den praktik på 10 veckor som krävs för registrering 
till fastighetsmäklare. 
 
 Urvalet till enkäten kan ses som ett sannolikhetsurval motsatsvis12. Jag har mejlat till alla 
som våren 2007 var registrerade på fastighetsmäklarprogrammen på Högskolan i Gävle och 
det har för mig varit helt slumpmässigt vem som valt att besvara enkäten.  
 
 Enkäten skapades i samarbete med min bror Johan Hedström i programmet Dream Weaver 
och är kodad i html och php-skript. Allt är skrivet i databasen mysql med hjälp av ett 
stilschema kallat css.  
 
 Under framställningen av enkäten dök problem upp. Till att börja med var svaren som 
skulle skickas kodade och gick inte att utläsa på ett enkelt sätt. Sen fungerade inte kopplingen 
mellan hemsidan där enkäten ligger och min e-postadress, vilket gjorde att svaren inte 
skickades när personen som svarat på enkäten tryckte på �skicka�. När detta var löst måste 
svaren sorteras så att de kom i lättläslig och rätt ordning. Här blev ett ytterligare problem 
synbart. Programmet gjorde så att bokstäverna Å, Ä, Ö inte skickades med i svaren. Själva 
problemlösningen gick till så att Johan tog hjälp av en vän, Fredrik Borggren och tillsammans 
testade de olika alternativa konstruktioner av enkäten och delar av den för att till slut få allt att 
fungera som det skulle. 
 
 För att den webbaserade enkäten skulle fungera som planerat var jag tvungen att lägga upp 
den på en egen sida på Internet. Min första tanke var då att lägga upp den på mitt studentkonto 

                                                
11 www.enkatundersokning.tk 
12Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, Sid. 172 
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på skolans nätverk. När detta väl var gjort fungerade inte enkäten som den skulle, men inget 
fel i sammanställningen kunde identifieras. Jag fick vända mig till skolans Webbmasters13. 
Där blev jag informerad om att skolans webbplatser var spärrade för just egentillverkade 
enkäter. För att få lägga upp enkäten på skolans webbplats måste enkäten sammanställas av 
skolans dataenhet, vilket skulle kosta ca tre tusen kronor. Detta var i och för sig pengar jag 
kunnat ansöka om hos institutionen men då enkäten redan var gjord lades den istället upp på 
en gratis webbplats utanför skolans nätverk. 
 
 Enkäten mejlades ut enligt de klasslistor jag fått från ekonomiinstitutionen och 
programansvarige Tommy Gerdemark. Totalt mejlades 245 studenter, av dessa svarade totalt 
86 studenter. De svarande var fördelade enligt följande; 55 % av ekonomi- och 
fastighetsteknikprogrammets studenter svarade, endast 22 % av det nya 
fastighetsmäklarprogrammet svarade samt ca 40 % av det tvååriga 
fastighetsmäklarprogrammets studenter svarade. Jag såg tidigt ett tydligt mönster i svaren jag 
fick in, därför har jag känt att antalet inkomna svar kan användas till att representera hela 
gruppen fastighetsmäklarstudenter. 
 
 Jag mejlade ut enkäten två gånger för att få in så många svar som möjligt. Mina personliga 
tankar om bortfallet är dels att vissa trots att de står med på registreringslistorna inte längre 
studerar på högskolan utan avslutat sina studier och därmed inte läser av skolans mejl. En 
annan tänkbar anledning till bortfallet är att många som började på det �nya� programmet i 
höstas inte anser sig ha skaffat någon uppfattning om de frågor som tas upp i enkäten och 
därför valt att inte besvara den. Värt att nämna här är att jag inte har haft möjlighet att 
kontrollera huruvida enkäten kommit fram till alla, sånär som på de felmeddelanden som 
kommer då någon adress angivits felaktigt. 
 
 Jag mejlade ut ett frågeformulär14 till ett flertal fastighetsmäklarföretag för att se om någon 
var intresserad av att delta i denna undersökning. Urvalet av dessa gjorde jag med 
utgångspunkt från deltagare i paneldebatten under mäklardagen 2007-02-06, detta för att 
diskussionerna som hölls i den paneldebatten fungerade som en språngbräda för mig i början 
av denna undersökning. 
 
 Jag valde att mejla frågorna eftersom jag ansåg att det skulle ge de svarande möjlighet att 
svara på frågorna i lugn och ro när tid fanns. De som svarade var Husman Hagberg genom 
Christian Hjort, Svenska Mäklarhuset genom Asal Abrizeh, Bjurfors genom Carl-Henrik 
Ageman, Mäklarhuset genom Karl Ljunggren (frågorna besvarades där via telefon) samt 
Svensk Fastighetsförmedling genom Elisabeth Fogelström. 
 
 Jag har även intervjuat Tommy Gerdemark, som hösten 2005 tog över som 
programansvarig på fastighetsmäklarprogrammen på Högskolan i Gävle. Detta för att få 
högskolans syn på utvecklingen av fastighetsmäklarprogrammen. Det är viktigt att här i det 
inledande skedet ta upp att Tommy Gerdemark även är min handledare under framställandet 
av denna promemoria. Vi har diskuterat detta och inte funnit att det varit något problem som 
skulle kunna påverka utvecklingen av undersökningen eller dess resultat och slutsatser. 
  
 Jag har valt att begränsa min undersökning till Högskolan i Gävle. Detta för att jag själv 
studerar där samt att utbildningarna runt om i landet skiljer sig åt i olika avseenden, och att 
redovisa alla skillnader skulle bli en för stor uppgift och kvaliteten skulle därför sjunka.  
                                                
13 www.hig.se , 2007-05-22, kl.14.52 
14 Bilaga 1 
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1.4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
För att denna promemoria skall vara öppen för kritisk granskning anser jag att det är på sin 
plats att redogöra för mitt förhållande till det framkomna materialet. Jag kommer att påverkas 
av mina tidigare erfarenheter då jag tolkar materialet jag får fram. Mitt personliga synsätt på 
hur jag förhåller mig till saker och ting överensstämmer i flera delar med det hermeneutiska 
synsättet15. Jag tror inte att jag kommer att finna ett klart svar på mina frågor i denna uppsats. 
Detta för att det handlar för mycket om människors olika bakgrund, förutsättningar och 
förförståelse när det kommer till deras reaktioner på utbildningen. De som inte klarat alla 
kurser och/eller inte fått någon praktikplats har troligen en mer negativt inställd känsla för 
studierna och sin utbildning i övrigt. Detta medan studenter som klarat kurserna och/eller fått 
praktik och kanske även jobb förmodligen har en mer positiv syn på sin studietid och sin 
utbildning. Detta tillsammans med andra omständigheter såsom boende, fritid och umgänge är 
något jag haft med mig när jag utvärderat mina enkätsvar, och jag räknar inte med att 
resultatet är vattentätt. En sådan här nyansering är överensstämmande med det hermeneutiska 
synsättet.16  
 
 Jag anser att mina förkunskaper och de erfarenheter jag bär med mig när jag skriver denna 
promemoria kommer att påverka hur jag tolkar och analyserar det material jag kommer fram 
till. Att jag läser till fastighetsmäklare gör att jag kommer att förhålla mig annorlunda till den 
information som gäller just den branschen än vad jag skulle göra om det gällde en bransch jag 
inte vet något om. Detta för att jag genom min utbildning har skapat mig en uppfattning om 
fastighetsmäklarbranschen och vilka metoder och bestämmelser som förekommer där. Till 
exempel kan sägas att vi under utbildningen har kommit i kontakt med olika 
fastighetsmäklarföretag som alla arbetar på olika sätt, och vi har även diskuterat och 
analyserat medias bild av branschen idag. 
 
 Jag läser på Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet med inriktning mot ekonomi och 
fastighetsförmedling. Detta innebär att min utbildning är bredare och innehåller mer än den 
tvååriga fastighetsmäklarutbildningen som endast innehåller det som mäklarsamfundet kräver 
för registrering. Detta tror jag kan påverka mig och de andra på detta program att se kurser 
som överflödiga och onödiga i förhållande till registreringskraven och det är något som jag 
kommer att ha med mig när jag analyserar mina resultat. 
 
 Huvudfrågan i denna uppsats har reviderats under arbetets gång, allt eftersom jag fått mer 
kunskap och på så sätt kunnat finna nya infallsvinklar. Min första huvudfråga var om 
fastighetsmäklarutbildningen var �för bra� och att studenter därför väljer att arbeta med något 
annat efter avslutade studier. Senare fördes funderingarna över till om anledningen till att så 
många valde att inte arbeta som fastighetsmäklare efter avklarad utbildning var att de inte 
förstått vad yrket innebär i verkligheten och att de efter avklarad utbildning fann att yrket inte 
var något för dem. Frågan har därefter utvecklats till hur utbildningen har förbättrats/kan 
förbättras och därigenom skapa rätt förutsättningar och rätt förståelse för yrket. Med andra 
ord, är revideringen av fastighetsmäklarprogrammet som nyligen gjorts tillräcklig, eller finns 
det ytterligare brister att åtgärda? 
 
 
 

                                                
15 Starrin & Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, studentlitteratur, Lund 1994 
16 ibid. 
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1.4.2 Huvudområden 
 
Under förberedelserna för framställningen av denna uppsats växte det tidigt fram fyra 
huvudområden som jag valt att bygga upp min promemoria kring, och jag har även delat in 
kapitlen efter dem. Dessa huvudområden är utbildningskrav, intagning, 
fastighetsmäklarutbildningen och praktik. 
 
 Anledningen till detta är att för att kunna förstå undersökningen och det som diskuteras 
däri, kändes det viktigt att på ett tidigt stadium gå igenom varför utbildningen finns, vilka 
krav den har att leva upp till. Detta har jag sammanfattat i nyckelordet Utbildningskrav. 
 
 Under paneldebatten på Mäklardagen i Gävle 2007 diskuterades en rapport från Malmö 
Högskola som visade på att endast runt 50 % av studenterna på fastighetsmäklarprogrammen 
tog ut sin examen. Detta väckte funderingar över om högskolorna tar in �fel� studenter, som 
inte är lämpade för yrket. Detta är bakgrunden till det andra nyckelordet Intagning. 
 
 Det tredje nyckelordet, Fastighetsmäklarutbildningen är det som mycket av denna 
undersökning går ut på. Hur ser innehållet i utbildningen ut idag? Vad anser studenterna och 
branschen om innehållet? Vad har blivit bättre i och med revideringen som nyligen gjorts? 
 
 Det fjärde nyckelordet, Praktik är något som, trots att det ligger utanför högskolans 
ansvarsområde och inte ingår i utbildningen, alla som önskar arbeta som fastighetsmäklare 
måste genomföra, enligt krav från fastighetsmäklarnämnden. 
 
 
1.4.3 Målsättning 
 
Med denna uppsats siktar jag på att komma högt upp i Blooms taxonomi för kognitiva mål.17 
Detta för att uppsatsen skall kunna användas i framtiden och fylla en funktion i utvecklingen 
mot en reviderad och förbättrad fastighetsmäklarutbildning. 
 
 De två högsta stegen i taxonomin, mot vilka jag strävar, är syntesstadiet och 
värderingsstadiet. I syntesstadiet �knyts säcken ihop� och all information som insamlats 
sammanställs till en ny fungerande enhet. I värderingsstadiet utvärderas kunskapen, idéerna 
och tillvägagångssättet18. I detta högsta stadium sätts egna kriterier upp och uppfattningar 
utvecklas. Detta steg tror jag mig inte nå upp till av den anledning att jag saknar tillräcklig 
kunskap om högskolesystemet och om de bestämmelser som finns om kursinnehåll och 
finansiering och vilka krav som ställs på olika examenstitlar. Vad jag däremot tror att jag kan 
bidra med är förslag på åtgärder, förändringar och fel samt påvisa viktiga skillnader jag 
upptäckt under min undersökning. I och med detta siktar jag på syntesstadiet i Blooms 
taxonomi för denna uppsats. Där kan jag sammanfläta de olika resultaten från mina 
undersökningar och skapa förslag till möjliga förändringsåtgärder. 
 
 
 
 

                                                
17 Föreläsning Lars Ekstrand 13/12 06 
18 www.isk.kth.se, 2007-04-17, kl. 12.26 
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1.5 Begreppsapparat 
 
För att de begrepp som jag kommer att använda mig av i texten inte på något sätt skall 
missuppfattas eller vara oklara har jag valt att här redogöra för de mest centrala och 
tillämpade begreppen i min uppsats. 
 
1.5.1 Vad krävs för att bli registrerad fastighetsmäklare 
 
Då denna uppsats handlar om utbildningen som krävs för att bli registrerad fastighetsmäklare 
anser jag att det är lämpligt att i början av arbetet redogöra för i skrivande stund gällande 
kriterier för att få lyfta en registrering som fastighetsmäklare.  
 
Fastighetsmäklarlagen säger att,  
 
�För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han  
1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare 
2. har försäkring för skadeståndsskyldighet som kan drabba honom, om han åsidosätter sina 
skyldigheter enl. 11-19§§ 
3. har tillfredsställande utbildning 
4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, samt 
5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare�19 
 
Till detta kommer också att personen skall ha genomfört 10 veckors praktik.20 
De exakta utbildningskraven som råder kommer att presenteras i kapitel 2 nedan. 
 
1.5.2 Studenter 
 
När jag i denna uppsats skriver om studenter avser jag studenter på 
fastighetsmäklarprogrammen på Högskolan i Gävle, och dessa representeras i denna 
promemoria av dem som besvarat enkäten. Det vill säga ett slumpmässigt urval av 
programmens studenter. 
 
1.5.3 Fastighetsmäklarbranschen 
 
Med branschen avser jag landets olika fastighetsförmedlingsföretag och yrkeskåren i övrigt. 
Dessa representeras i denna uppsats av de personer som intervjuas i min undersökning. 
 
1.5.4 Fastighetsmäklarnämnden 
 
Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet som utövar tillsyn av registrerade 
fastighetsmäklare samt behandlar ansökningar om registrering och avregistrering. De ser 
också kontinuerligt över utbildningskraven.21 
 
 
 
 
                                                
19 Fastighetsmäklarlag 6§ 
20 www.fastighetsmaklarnamnden.se, 2007-04-05, kl. 22.07 
21 ibid. 
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1.5.5 Mäklardagen 
 
Mäklardagen är en marknadsdag för fastighetsmäklarstudenter på Högskolan i Gävle som 
hålls en gång om året. Den anordnas av föreningen Högskolemäklarna som bjuder in företag 
att delta i mässan samt bjuder in gästföreläsare. Dagen avslutas med en bankett.22 Under 
Mäklardagen 2007 hölls en paneldebatt som bland annat tog upp framtiden för yrket och 
utbildningsfrågor. De som deltog i debatten var; Magnus Gidlöf, Skandia Mäklarna, Asal 
Abrizeh, Svenska Mäklarhuset, Christian Hjort, Husman Hagberg, Elisabeth Fogelström, 
Svensk Fastighetsförmedling, Karin Eriksson, Erik Olsson Fastighetsförmedling. 

 

1.6 Disposition 
 

 
Fig.1 Disposition 

 
 

 
 

                                                
22 www.maklardagen.se, 2007-04-12, kl.08.53 
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2. Utbildningskrav 
I dag krävs högskoleutbildning för att får registreras och arbeta som fastighetsmäklare. 
Utbildningarna utformas utifrån fastighetsmäklarnämndens utbildningskrav. 
 

2.1 Dagens utbildningskrav 
1995 inrättades Fastighetsmäklarnämnden med ansvar för att fastighetsmäklare bl. a. har en 
fullgod utbildning. År 1998 kom beslutet att fastighetsmäklares grundutbildning skall omfatta 
80 högskolepoäng.23 
 
 Den 15 december 2005 ändrade Fastighetsmäklarnämnden sina utbildningskrav för 
fastighetsmäklarregistrering. Dessa började gälla redan 1 februari, 2006. I och med detta och i 
samband med en del missnöjesyttringar från de existerande fastighetsmäklarprogrammen på 
högskolan i Gävle, påbörjades en revidering av programmen. Ett av tecknen på att det fanns 
missnöje inom de existerande fastighetsmäklarprogrammen var den interna kritik som 
riktades mot det tregreniga Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet. Programmet ansågs 
rörigt och ostrukturerat. Efter ett gemensamt år delades studenterna in i tre inriktningar; 
ekonomi, teknik och ekonomi- och fastighetsförmedling24.  Det nya programmet kom att 
ersätta de andra två vid terminsstarten hösten 2006.25 Vid jämförelse mellan de två äldre 
programmen och det nya programmets två första år visar det sig att alla kurser förutom sälj- 
och etikkursen finns med i Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet, där utspritt på samtliga 
tre år. Det tvååriga programmet skiljer sig mer då det programmet istället för marknadsföring, 
redovisning och sälj och etik hade fastighetsförmedling 1 och 2 samt samhällsekonomi och 
räntebildning.26  
 
 En relativt stor förändring som skett i och med det nya programmet är att det till skillnad 
från de andra två programmen börjar med de svårare kurserna. Detta upplägg skapades enligt 
Tommy Gerdemark för att visa studenterna redan från början vad som kommer att krävas 
under studietiden i form av tid och engagemang.27 Några förändringar som har planerats men 
som ännu inte hunnit genomföras är att ha branschanknutna föreläsningar inför varje kurs för 
att säkerställa att studenterna förstår kopplingen mellan kurs och yrkesliv samt skapa 
motivation inför kursen. Tommy Gerdemark önskar även att i framtiden ha närmare och mer 
frekvent kontakt med studenterna på programmet.28 
 
 En stor roll i Högskolornas kursutbud inom fastighetsmäklarprogrammen har 
Fastighetsmäklarnämnden, som är den instans som bestämmer vilka utbildningskrav som skall 
råda för att få lyfta en fastighetsmäklarregistrering29 Utbildningskraven tas fram och utvecklas 
över tid. De kunskapsområden som man kräver att utbildningen ska innehålla anges i 
fastighetsmäklarförordningen. Där ges även fastighetsmäklarnämnden rätt att närmare 
påverka och bestämma innehållet i kurserna och dess omfattning30  
 

                                                
23 Lärobok i fastighetsförmedling, Mäklarhögskolan, 2003 sid.13 
24 Intervju Tommy Gerdemark, programansvarig, 23 April 2007, kl. 13.30 
25 ibid. 
26 Bilaga 2 
27 Intervju programansvarig Tommy Gerdemark, 2007-05-22, Kl.11.38 
28 ibid. 
29 www.fastighetsmaklarnamnden.se , 2007-04-12, 17.06 
30 Intervju Fastighetsmäklarnämnden, Mika Wallin, 2007-05-08 
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 I skrivande stund gäller följande krav på den teoretiska utbildningen enligt 
Fastighetsmäklarnämnden: 
 
 Fastighetsförmedling 20p 

- Introduktion 
- Ekonomi för fastighetsmäklare 
- Juridik för fastighetsmäklare 
- Övrigt 

 Civilrätt med fastighetsrätt 20p 
- Fastighetsrätt 10p 
- Övrig civilrätt 10p 

 Skatterätt 5p 
 Ekonomi 5p 
 Byggnads- och värderingsteknik 10p 
 Valbar breddning eller fördjupning 15p31 
 
För fullständiga utbildningskrav, se bilaga 3 
 
Dessa krav kan ses som ett steg i kvalitetssäkringen av hela branschen. Det är det 
bakomliggande arbetet som ger branschen förutsättningar för att skapa de rätta 
förväntningarna och att leva upp till dem.32 
 

2.2 Vad tycker studenterna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Enkätundersökning 
 
Över hälften av studenterna anser att deras bild av fastighetsmäklare och yrket i sig har 
förändrats under utbildningen. Många var inte från början medvetna om hur mycket jobb som 
krävdes eller hur mycket säljande det verkligen handlar om. Flertalet ansåg att Högskolans 
Mäklardag hade stor medverkan till att bilden förändrades och att den skapade större 
förståelse för yrket i allmänhet. Även de av högskolemäklarna33 arrangerade 
företagspresentationerna har lett till en förändrad och mer tydlig bild av 
fastighetsmäklaryrket, menar flera studenter. 
 
                                                
31 www.fastighetsmaklarnamnden.se 2007-02-15, kl. 14.40 
32 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, Sid. 299-301 
33 www.maklardagen.se 2007-04-12, kl.08.53 
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 Den mest negativa kommentar som framkom under denna fråga var att utbildningen endast 
var ett �spel för galleriet�. Flertalet menade att yrket krävde större kunskaper än de trott, då 
främst inom juridik, samt att yrket var svårare och mer krävande än vad de tidigare trott. Detta 
var i flera fall på grund av den mediebild som i dagsläget ges av fastighetsmäklare: att det är 
ett yrke där man med lätthet tjänar bra med pengar. Vad media ofta missar att informera om är 
antalet arbetstimmar som en fastighetsmäklare lägger ner på att tjäna ihop sin lön. 
 
 Flera av studenterna har känt av att det är ett �modeyrke� och de har haft en bild av 
fastighetsmäklare som ligger nära den bild som media målat upp. 
 
 Värt att nämna är att ca 63 % av dem som ansåg att deras bild av fastighetsmäklaryrket 
hade förändrats hade gjort eller påbörjat sin praktiktid. 
 

2.3 Röster från branschen 
 
På frågan om vad företagen anser är den vanligaste missuppfattningen som studenter har om 
fastighetsmäklare som yrke svarade företagen olika. På Svenska Mäklarhuset menade de att 
många studenter tror att det räcker att ha klarat av utbildningen för att direkt kunna tjäna 
pengar.  Mäklarhuset menar att många av studenterna som kommer ut från utbildningarna på 
praktik lever i tron att de lätt kommer att tjäna stora pengar.  
 
 Husman Hagberg menade att en missuppfattning är att fastighetsmäklare får all 
information serverad och att många studenter inte ställer krav på sin praktik utan tror att det 
räcker att glida med. 
 
 På Bjurfors lyfter de fram missuppfattningen att det främst är sälj framför juridik och att 
yrket faktiskt i mångt och mycket går ut på att kunna diskutera och lyssna på människor. 
 
 Svensk Fastighetsförmedling anser att många studenter inte är medvetna om den 
konkurrens om kunderna som råder på marknaden och att det i många fall handlar om 
�telemarketing� för att få kunderna att välja just det egna erbjudandet. Samtidigt menar de att 
de flesta studenterna har hört talas om att det kräver många arbetstimmar i yrket men att få 
faktiskt vet hur det är att arbeta dessa timmar. 
 

2.4 Analys 
 
Revideringen och omarbetningen av fastighetsmäklarprogrammet kom inte som en 
överraskning för mig personligen. Jag och min klass med mig har under de senaste tre åren 
stött på förändringsbehov och antydningar på viljan att i framtiden förändra det som påvisats. 
Att detta inte har skett tidigare kan bero på att det, innan Tommy Gerdemark tog över som 
programansvarig, var två olika personer på den positionen under ett år.   
 
 Att det nya programmet har förlagts med en tuff start tror jag kan vara ett steg i rätt 
riktning. Förfarandet gör att utbildningen enligt min mening blir självsanerande. De som inte 
har viljan kommer förmodligen inte att stanna kvar på en utbildning som kräver så mycket 
som det första året gör idag. Jag vill påpeka att det även kan vara ett mindre bra upplägg då 
det ur min synvinkel är tufft för alla som precis börjar på högskolan att klara av tunga kurser i 
ekonomi och juridik. Det tar ett tag att komma in i högskolevärlden, särskilt för studenter som 
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arbetat ett tag sedan de senast studerade. Vad jag vill få fram är att risken finns att 
utbildningen blir för självsanerande och att för många väljer att hoppa av utbildningen.  
 
 Resultatet från enkätundersökningen är svårt att generalisera när det gäller frågan om 
studenternas bild av fastighetsmäklaryrket har förändrats sedan studiestarten. Enligt svaren 
anser ca 60 % att deras bild av yrket har förändrats och dessa nya insikter stämmer väl 
överens med vad branschen ansåg vara de vanligaste missuppfattningarna när studenterna 
kom ut på praktik. Här kan spekuleras i om detta hör ihop, om studenternas bild förändrades i 
och med praktiken. Detta är dock inget som påvisats i enkätundersökningen utan där 
hänvisades det mest till Mäklardagen som den främsta informationskällan. Som 
undersökningen visade var det en stor del, 63 %, som hade gjort eller påbörjat sin praktik som 
menade att deras bild av yrket hade förändrats sedan utbildningens början. Detta anser jag kan 
peka på praktikens vikt som informationskälla för utbildningen och yrket i allmänhet  
 
 På samma fråga finns rum för funderingar över dem som svarat att deras bild av yrket inte 
har förändrats. Detta kan bero på flera saker, en anledning som påvisats i svaren är att 
studenter, innan de sökte till utbildningen, på eget initiativ gjorde cirka en veckas praktik på 
ett fastighetsmäklarkontor för att redan i förväg förvissa sig om att yrket var något för dem. 
Det kan även, enligt min mening, vara så att de som svarat nej på frågan inte har gjort sin 
praktik ännu och endast kommit i kontakt med den teoretiska delen av yrket. 
 
 De missuppfattningar som branschen pekar på att studenterna har, rör främst sådana 
aspekter som jag anser bäst kan motverkas genom upplevelse av de förhållanden som 
fastighetsmäklaren i verkligheten stöter på; säljandet, informationsinsamlingen samt hur det är 
att arbeta runt sextio timmar i veckan. Jag har personligen arbetat så många timmar och mer 
vid flera tillfällen i mitt liv, dock i en annan bransch, men det har lett till att jag är av den 
åsikten att det är något som måste upplevas för att riktigt kunna förstås. 
 
 Resultatet från undersökningen anser jag visar på att utbildningarna, tillsammans med 
högskolemäklarna och branschen, genom praktik ger en relativt utförlig bild av vad yrket går 
ut på och vilka kunskaper som är viktiga att besitta.   
 
 

3. Intagning 
Ett praktiskt yrke ställer annorlunda krav på personen än ett teoretiskt yrke. Ändå sker de 
flesta intagningar till högskoleutbildningar på samma sätt oavsett framtida yrke. 
 

3.1 Dagens intagning 
 
Intagningen på Sveriges högskoleutbildningar ser i stora delar likadan ut för de flesta 
program. Ett urval görs utifrån gymnasiebetyg och ett urval görs utifrån högskoleprovsresultat 
och därtill kan justeringar ske utifrån till exempel arbetslivserfarenhet och tidigare tagna 
högskolepoäng.34 
 

                                                
34 www.studera.nu, 2007-04-12, kl.11.52 
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 Högskolorna i Sverige får på eget urvalsbeslut tillsätta 1/5 av platserna på en utbildning.35 
Detta skapar möjligheter och rum för till exempel intervjuer. Intervjuer ger möjligheter för 
högskolan att ta in studenter på utbildningsprogrammen baserat på personliga egenskaper 
istället för enbart betyg. 
 
 Frågan om att även ha en alternativ form av intagning på fastighetsmäklarprogrammet på 
Högskolan i Gävle har tagits upp som förslag. Längre än så har frågan dock inte kommit, då 
det inte finns tillräckligt med resurser och tid för att kunna genomföra till exempel intervjuer 
vid intagningen. Det finns dock program på skolan som har alternativa intagningar med 
kunskapsprov och intervjuer. 36 
 
 I rapporten Konkurrens, utveckling och förändring37 ges förslag på att ansökan till 
utbildningen skall kompletteras med en intervjudel. Författaren menar att det skulle vara äldre 
erfarna fastighetsmäklare som skulle sitta med och bedöma intervjuerna. Detta eftersom flera 
av dessa någon gång varit företagsledare och själva anställt fastighetsmäklare och därmed vet 
vad som krävs utöver utbildningen. 
 

3.2 Vad tycker studenterna? 
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Fig. 3 Enkätundersökning 
 
Majoriteten av de medverkande studenterna anser att intagningen bör baseras på en 
kombination av betyg och intervjuer då yrket är så pass beroende av personens sociala 
fallenhet och �lämplighet�. I enkäten lämnades kommentarer om detta i form av att flera 
personer som skulle kunna bli skickliga fastighetsmäklare inte får chansen på grund av höga 
betygsgränser, och flera har även ansett att arbetslivserfarenhet bör krävas innan påbörjad 
utbildning. Det antyddes dock i svaren på intagningsfrågan att studenterna var medvetna om 
vilka resurser som krävs för att kunna genomföra intervjuer och menade därför att det var 
önskvärt med ett alternativt intagningssätt men att intervjuer skulle bli allt för kostsamt. 
 
 Ett förslag på en alternativ intagningsprocess till fastighetsmäklarutbildningen var att de 
som önskar söka till utbildningen skulle beredas plats på ett fastighetsmäklarföretag för att där 
göra några dagar eller en veckas praktik innan ansökningen skickades in. Detta för att endast 
de som verkligen vill arbeta som fastighetsmäklare i framtiden skall få tillgång till 
utbildningsplatserna. Enkäten påvisade även att flera av studenterna anser att högskolan tar in 
                                                
35 www.studera.nu, 2007-04-12, kl. 11.36 
36 Intervju Tommy Gerdemark, programansvarig. 23 April 2007, kl. 13.30 
37www.maklarsamfundet.se,  2007-02-19, kl.14.40 
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för många studenter på utbildningarna vilket bland annat resulterar i att klasserna inte får plats 
i andra föreläsningssalar än aulan. 
 

3.3 Röster från branschen 
 
På frågorna om intagningen till fastighetsmäklarutbildningen var både Svenska Mäklarhuset, 
Bjurfors och Husman Hagberg överens om att det inte skall vara endast betygskriterier som 
gör det möjligt att få gå utbildningen. En del av alla intagna studenter bör enligt Svenska 
Mäklarhuset, Bjurfors och Svensk Fastighetsförmedling tas in genom intervjuer som skall 
bedömas av människor med branscherfarenhet. 
 
 Husman Hagberg föreslår något slags �lämplighetstest� samt inkvotering av sökande med 
minst fem års arbetslivserfarenhet som skulle kunna få genomgå ett �högskoleprov för 
fastighetsmäklare�. Husman Hagberg poängterar dock att det viktigaste att göra är att 
informera blivande studenter om vad som väntar ute i arbetslivet som fastighetsmäklare. 
 
 Mäklarhuset skulle helst se ett intagningssystem med intervjuer och i andra hand se att 
blivande studenter fick genomgå något slags urvalsprov eller lämplighetsprövning. 
 

3.4 Analys 
 
I frågan om antagningsförfarandet lyser svaret klart. Majoriteten av både studenter och 
tillfrågade branschrepresentanter anser att intagningsförfarandet till åtminstone någon del bör 
utgöras av intervjuer. Detta är en åsikt som jag är beredd att hålla med om. Då ett specifikt 
kriterium i fastighetsmäklarlagen säger att personen som skall få ut sin registrering som 
fastighetsmäklare skall var �lämplig� känns det som ett bra sätt att reda ut den frågan redan 
från början genom intervjuer. Detta för att lämplighet enligt mig inte kan baseras enbart på de 
betyg en person fick i gymnasiet eller att personen skrev bra på högskoleprovet. Jag tror att 
om intagningen till viss del, då lämpligen de fria femtedelarna som står till högskolans 
förfogande, tog in studenter även efter en intervjudel skulle nog fler kunna möta en framtid 
som framgångsrik fastighetsmäklare istället för studenter som byter bransch efter bara något 
år för att de inte passade in i mäklarbranschen och har läst �fel� utbildning med studieskulder 
som följd. 
 
 Ett problem i det här fallet är, som så ofta, bristen på resurser. Det krävs tid, pengar och 
kompetent personal för att kunna genomföra ett intagningsmoment som nämnts ovan. Ett 
förslag på hur intervjuer till intagningen skulle kunna genomföras är att när fyra femtedelar av 
utbildningsplatserna är tillsatta genom det vanliga urvalet av betyg och högskoleprov, kallas 
de resterande av de sökande, som har tillräcklig behörighet, in till intervju. Intervjuerna skulle 
med fördel kunna genomföras av representanter för högskolan, branschen och 
fastighetsmäklarnämnden. 
 
 Ett kreativt alternativ till intervjuer gav Husman Hagberg och Mäklarhuset. De talade om 
ett �lämplighetstest�. Detta anser jag skulle kunna vara ett bra alternativ till dagens 
antagningssystem samt ett mindre resurskrävande alternativ till intervjuer. Ett förslag skulle 
kunna var att alla som sökt utbildningen med tillräcklig behörighet får göra ett �test� som är 
framställt av branschen i samarbete med fastighetsmäklarnämnden. De som har bäst resultat 
på testet kommer in på utbildningen istället för dem som har högst betyg. 
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 Ett lämplighetstest skulle kunna framarbetas gemensamt genom diskussion mellan 
representanter för branschorganisationer och fastighetsmäklarnämnden. De skulle tillsammans 
framställa ett frågeformulär med frågor som påvisar den sökandes egenskaper, avsikter och 
attityd samt andra aspekter som krävs för att lyckas som fastighetsmäklare. 
 
 Att alla som önskar söka till fastighetsmäklarutbildningen skall genomföra en kort praktik 
innan tror jag inte är något alternativ. Visst skulle det ge en tydlig bild av det yrke som 
utbildningen leder till men jag tror att belastningen skulle bli allt för stor på företagen som 
skall tillhandahålla dessa praktikplatser. Detta skulle däremot ges som råd till dem som 
funderar på att söka till fastighetsmäklarutbildningen i framtiden men som inte är säkra på att 
det är något för dem. 
 

4. Fastighetsmäklarutbildningen 
Fastighetsmäklarutbildningen erbjuder de utbildningskrav som krävs av 
fastighetsmäklarnämnden för att bli registrerad fastighetsmäklare. Det har på högskolan i 
Gävle funnits två olika program ända till hösten 2006 då dessa ersattes av ett nytt gemensamt 
program. 
 

4.1 Val av kurser 
 
Vid utvecklingen av det �nya� fastighetsmäklarprogrammet följde högskolan 
fastighetsmäklarnämndens krav mycket noga för att det inte skulle bli några problem i 
framtiden vid registreringsansökningen och stämde av varje kurs med nämnden, däribland 
Anna-Lena Järvstrand, ordförande för Fastighetsmäklarnämnden. En kurs som högskolan ville 
inkludera men som Fastighetsmäklarnämnden inte ansåg passade in var Säljteknik och Etik. 
En ändrat inställning till kursen kunde dock skönjas efter att TV3 sände programmet Insider38 
om fastighetsmäklare som inte följer lagen.  
 
 Intervjuer genomfördes med uppsatsstudenter (sistaårsstudenter), om hur de hade upplevt 
sin utbildning och vad som varit bra och dåligt under studiernas gång. Representanter från 
programrådet tillfrågades också om sina åsikter för att få en så bra bild av studenternas 
önskemål som möjligt.39 
 
 Redan från början bestämdes det att detta nya program skulle komma att ersätta de andra 
två för att skapa bättre struktur. På grund av de ändrade reglerna från 
fastighetsmäklarnämnden lyckades högskolan få tillstånd att starta programmet redan hösten 
2006, detta trots att programplanen inte varit klar året innan som normalt är kravet.40 
 
Det är bland annat genom programplanerna som studenternas förväntningar skapas och det är 
dessa som högskolan i Gävle måste försöka att möta. Detta för att studenternas upplevda 
kvalitet överensstämmer så väl som möjligt med den kommunicerade och förväntade 
kvaliteten.41 

                                                
38 Insider 2006-03-30 TV3  
39 Intervju Tommy Gerdemark, 2007-04-23 
40 ibid. 
41 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, Sid. 306-312 
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4.2 Samarbetet med Fastighetsmäklarnämnden 
 
Som jag nämnde ovan, framställdes det nya fastighetsmäklarprogrammet i nära samarbete 
med fastighetsmäklarnämnden. När hela programplanen var klar satte sig de ansvariga för 
programmet ner med representanter från Fastighetsmäklarnämnden för att grundligt gå 
igenom alla kurserna. 
 
 Det är Fastighetsmäklarnämnden som ställer upp utbildningskraven för registrering som 
fastighetsmäklare. Utbildningskraven tas fram och utvecklas över tid, och det finns även 
föreskrifter i fastighetsmäklarförordningen som ger riktlinjer för vad som skall ingå i 
utbildningen. Det är även denna förordning som ger fastighetsmäklarnämnden föreskriftsrätt 
att närmare bestämma innehållet i kurserna. Den senaste revideringen av kraven 2005 
grundade sig i diskussioner med fastighetsmäklarnämnden, branschen samt med 
utbildningsansvariga på högskolorna. Innan beslut togs om de nya föreskrifterna var förslagen 
ute på remiss.42  
 
 I fastighetsmäklarnämndens föreskrifters bilaga 1 finns de krav som ställs på 
fastighetsmäklarutbildningarna. Fastighetsmäklarnämnden har dock ingen möjlighet att 
kontrollera och granska kvaliteten på utbildningens kurser runt om i landet.43 
 

4.3 Vad tycker studenterna?  
 

Vilka kurser saknar studenterna? 
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Fig. 4 Enkätundersökning  
 
Det är en klar majoritet som saknar kurser i sälj, till exempel säljteknik och säljträning. Under 
svarsalternativet �annat� framgick önskemål om kurser i psykologi, retorik, fotografering och 
kundmöten. Flertalet av dessa förslag handlar mycket om kommunikation och kontakt med 
människor, något som yrket som fastighetsmäklare handlar mycket om. Tyvärr saknas sådana 
kurser i stort sett helt på programmen idag. I det nya programmet finns det dock en 
kombinerad kurs som heter Säljteknik och etik. Konkreta förslag uppkom även i enkäten, till 
exempel ett förslag på att säljträning och säljteknik skulle kunna bakas in i 
marknadsföringskurserna, som även de kunde vara mer inriktade på den sorts marknadsföring 
som fastighetsmäklare använder sig av, till exempel marknadsföring av sig själv, sitt företag 
samt objektet som skall säljas. 
 
                                                
42 Mejl Miika Wallin, Fastighetsmäklarnämnden, 2007-05-08 
43 ibid. 
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 Programansvarige Tommy Gerdemark säger att han helst inte ser att hans studenter läser 
extrakurser utöver programmet. Det skulle betyda att nivån på kurserna är för låg och att det 
är något som då bör åtgärdas menar han.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5 Enkätundersökning 
 
 
 
I enkäten framgick det att många anser att det är för stort fokus på ekonomi- och 
juridikkurserna. Med tanke på att ett av programmen har extra ekonomi har jag valt att bortse 
från dem som går på det programmet och som svarat att det är för mycket ekonomi. Detta för 
att ge en så rättvis bild som möjligt över Högskolan i Gävles utbildningsprogram.  
 
 Studenter som redan ansökt om sin registrering menar att flera av kurserna på programmen 
inte godtas av fastighetsmäklarnämnden som valbara kurser. Detta menar studenterna är dåligt 
och är något som Högskolan i Gävle borde ha informerat om. 
 
 Enligt enkätundersökningen menar flera studenter att inriktningen på programmen kommer 
för sent, att det är först i slutet av utbildningen som förmedlingen kommer in på riktigt. De 
menar att det är en för lång startsträcka innan kontakten med yrket sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6  Enkätundersökning 
 
 Enligt enkätundersökningen ansåg över hälften att det inte informeras tillräckligt om varför 
kurserna finns med i kursplanen. Studenterna menar att upplägget på kurserna skulle skapa 
                                                
44 Intervju Tommy Gredemark 2007-04-23 

Vilka ämnen är det för mycket av?

32%

43%

3%
3%
3%

11%
5% Juridik

Ekonomi
Förmedling

Sälj

Etik

Bygg
Värdering

Ges tillräckligt med information?

44%

56%

Ja

Nej



 23

mer paralleller mellan teori och praktik och inrikta sig mer till den specifika yrkesinriktningen 
då kurserna idag anses vara alltför allmänna.  
 
 Under åren har jag och mina klasskamrater funnit att om vi missat en introduktion så har 
det varit svårt att komma in i kursen. Detta anser jag visar på hur viktiga introduktionerna 
verkligen är och att man med små medel skulle kunna förbättra och ge dem mer �tyngd�. 
  
     Ett informationsskede i varje kurs är planerat från ledningens sida, och meningen är att 
varje kurs skall inledas med mer information om kursens innebörd för yrket samtidigt som 
innehållet och kursens gång presenteras. Detta har dock inte kommit igång än, men Tommy 
Gerdemark hoppas att det skall göra det inom en snar framtid.45 
 
 Den främsta anledningen till att studenter ansett att kurser känts omotiverade att läsa är att 
de inte ser meningen med kursen i förhållande till sitt framtida yrke som fastighetsmäklare. 
Det kan vara i kombination med, eller på grund av, innehållet och föreläsarna på kursen. 
Föreläsarna ansågs ha alltför låg klass, en student som tidigare studerat vid Uppsala 
universitet pekade på stor skillnad i kompetens hos föreläsarna på de olika läroverken. 
 
 Här är viktigt att poängtera studenternas roll. Högskolestudier är högst självdrivande, och 
det främsta ansvaret ligger på studenten att skaffa sig tillräckligt med kunskap46. Att studenter 
anser att vissa kurser inte ger något eller att de känns omotiverade kan bero på att studenten 
själv brister i engagemang och ger kursen alltför lite tid; kanske sker inläsningen av kursens 
material precis innan tentamen. Detta resulterar ofta till att delar av den kunskap som 
förmedlas går förlorad. 
 
 Föreläsarna har en självklar och viktig roll i förmedlandet av kursens innehåll. Det är 
därför av största vikt att dessa är informerade om vilka studenter de har framför sig och vilka 
förkunskaper dessa har. På detta sätt kan kursen knytas samman med tidigare kurser och 
förhoppningsvis resultera i god och fördjupad kunskap. 
 
 Upplevelsen av kursernas innehåll påverkas av hur det kommuniceras och i vilken miljö 
detta sker. Echeverri & Edvardsson talar om upplevelserummets vikt i 
kommunikationsprocessen47. Ett exempel på hur Högskolan i Gävle förbättrat 
upplevelserummet för sina studenter och på så sätt skapat bättre förutsättningar för goda 
studieresultat är byggandet av det nya biblioteket som stod klart hösten 200548. Detta 
bibliotek innehåller runt 20 grupprum, totalt 500 läsplatser och en tyst läsesal m.m. 
Biblioteket har gjort Högskolan i Gävle till en mer effektiv studieplats för de självständiga 
studierna och biblioteket är oftast välbesökt. 
 

4.4 Röster från branschen 
 
De tillfrågade fastighetsmäklarföretagen ansåg att det i dagens utbildningar främst saknas 
säljutbildning. Svenska Mäklarhuset menar att det överhuvudtaget pratas för lite om sälj på 
utbildningarna. Svensk Fastighetsförmedling saknar förutom försäljning även dialog kring 
kundrelationer och psykologi. 
                                                
45 Intervju Tommy Gerdemark, 2007-04-23 
46 www.hsv.se, sid. 21, 2007-04-16, kl.13:56 
47Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, Sid. 217,242, 244-245 
48 www.akademiskahus.se 2007-05-06 kl. 17.47 
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Bjurfors tyckte att det även skulle hållas kurser i etik och moral inom programmet. 
 
 Mäklarhuset anser att ett av de största problemen med fastighetsmäklarutbildningen idag är 
att kurserna inte är anpassade till yrket utan att utbildningen är ett �hopplock� av kurser från 
olika institutioner, vilket ger fel inriktning på kurserna eftersom de är skapta för andra 
ändamål samt att föreläsarna i och med detta inte har �rätt� kompetensområde. 
 

4.5 Analys 
 
För att säkra kvaliteten och tvinga högskolorna att utvärdera och omarbeta sina kurser med 
jämna mellanrum anser jag att det skulle vara lämpligt om fastighetsmäklarnämnden 
tillsammans med högskoleverket utövade kontroller av kursernas innehåll. En genomgående 
kontroll är förmodligen alldeles för resurskrävande för att det skulle kunna bli verklighet, men 
jag anser att en slumpmässig kontroll någon gång per år vore rimligt och ytterst nyttigt för 
utbildningens kvalitetssäkring. Ett exempel skulle kunna vara att kontrollera hur tentorna ser 
ut, för att se vad som krävs av studenterna för att klara kursen. 
 
 Precis som väntat var det säljkurserna som studenterna saknar mest i sin utbildning. 
Säljkursernas frånvaro har diskuterats åtminstone i min klass under tre års tid och i och med 
starten av det nya fastighetsmäklarprogrammet hösten 2006 är en säljkurs inkluderad i 
programmet. Denna kurs har även erbjudits till de andra programmen, men detta skedde enligt 
min mening för sent. Under mina tre år som student på Högskolan i Gävle har de enda 
kurserna inom sälj som erbjudits kommit från Drivhusets verksamhet49 i Gävle. Senast kunde 
ingen i min klass delta då det krockade med obligatoriska moment i en pågående kurs. Vid 
förfrågning om en justering för detta ändamål var bemötandet vi fick ovilja. Nu på 
vårterminen 2007 erbjöds en säljkurs för oss som gått de gamla programmen, denna gick dock 
på helgerna och parallellt med c-uppsatsen samt att flertalet av studenterna på dessa program 
redan börjat jobba eller kombinerar uppsatsskrivandet med praktik. 
 
 I enkätundersökningen framkom förslag på hur säljträning och säljtänket skulle kunna 
integreras i den befintliga undervisningen. Dessa förslag anser jag är mycket användbara och 
något som högskolan enligt min mening bör ta till sig. I dagsläget är det precis som 
Mäklarhuset antyder att kurserna hålls för allmänna och inte tydligt inriktar sig till yrket som 
utbildningen är till för. Jag anser precis som några menade i enkätundersökningen att i de 
kurser som redan handlar mycket om att sälja, det vill säga marknadsföringskurserna, skulle 
undervisningen med små medel kunna inriktas på fastighetsmäklarföretag och deras dagliga 
marknadsföring. I dessa kurser skulle även säljträning kunna bli ett naturligt inslag. 
 
 Både fastighetsmäklarnämnden och branschrepresentanter anser att kurser i etik och moral 
skulle vara nyttigt att ha med i utbildningsprogrammet. Det är även ett krav för att kunna bli 
auktoriserad fastighetsmäklare i framtiden.50 Detta anser jag visar vikten av etik i 
utbildningsprogrammet. 
 
 Jag har vid flertalet tillfällen under min tid på högskolan hört uttalanden om att etik inte 
går att lära ut, det är något man har i sig eller inte. Men etik är ett stort ämne och så skulle det 
nog inte vara enligt mig om det inte gick att påverka. Ända sedan Platons tid har etik ansetts 

                                                
49 www.drivhuset.se, 2007-04-16 kl. 13.12 
50 www.maklarsamfundet.se,  2007-02-19, kl.13.39 
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vara intressant och idag efterfrågas etik allt mer enligt Lennart Koskinen.51 Anledningen till 
detta är enligt Koskinen bland annat den snabba teknikutveckling som råder, vilket leder till 
fler alternativ som i sin tur sätter etiken på prov: vad skall väljas? Vilket alternativ är korrekt? 
Ekonomins tillväxt är enligt Koskinen ytterligare en anledning till ökad etisk efterfrågan. 
Kombinationen av teknologins och ekonomins utveckling sammanfattar Koskinen med 
frågorna; �Vill vi göra det vi kan � och kan vi göra det vi vill?�. Internationaliseringen i 
världen och i Sverige sätter respekten till andra synsätt på prov, ett mångkulturellt land skapar 
behov av etisk känsla.52 
 
 Beroende på hur ordet etik tolkas kan det diskuteras om det går att lära ut. Ordet etik 
härstammar från det grekiska ordet �ethos� som står för principerna runt integrationen i 
sociala sammanhang. Detta är vad vi mer i dagligt tal kallar etikett.53 Å andra sidan 
härstammar ordet etik även från grekiskans �ethikos�, vilket är något som syftar till 
karaktären, människans värderingar och förhållningssätt.54 
 
 Min personliga åsikt är att människors värderingar och förhållningssätt kan påverkas, då 
jag anser att mycket av �dålig� karaktär eller värdering ofta har med okunskap att göra. Jag 
anser att etik och moral är något som skall finnas med i programmen runt om i landet för att 
på så sätt skapa bästa möjliga utgångspunkt för de nyutexaminerade fastighetsmäklarna att 
från början ha de värderingar som skall följa med yrket och på så sätt säkra hela yrkeskårens 
rykte och kvalitet. 
 
 Precis som några studenter menade i enkätundersökningen anser jag att kurser i retorik 
skulle vara nyttigt för blivande fastighetsmäklare. Echeverri & Edvardsson beskriver retoriken 
bland annat som �konsten att övertyga, att få en grupp människor att av fri vilja ta till sig ett 
visst budskap�55. Detta passar enligt min mening in i fastighetsmäklarens säljande yrke.  
 
 Högskolan skulle kunna utveckla sitt utbud av de fria valbara kurserna. Detta för att ge 
studenterna möjligheter att ge sin utbildning en ytterligare inriktning, ett specifikt område som 
studenterna kan göra till sitt �expertområde� och på så sätt positionera sig mot branschen och 
därigenom göra sig mer attraktiva på arbetsmarknaden. Detta skulle även kunna lyfta 
Högskolan i Gävle genom att de blir kända för sina studenter med mer än �bara� 
fastighetsmäklarutbildningen utan med ett ytterligare kompetensområde. 
 
 Det första som bör göras i början av utbildningarna är att ha informerande föreläsningar 
som tydliggör utbildningens syfte samt vilka krav som ställs på studenterna för att detta syfte 
skall kunna uppnås. På så sätt finns stora möjligheter att skapa en korrekt bild av yrket och 
redan vid starten klargöra vad yrket som fastighetsmäklare innebär och kräver. Detta skapar 
möjligheter för studenter att i ett tidigt skede känna efter om de valt rätt utbildning eller inte. 
Detta är något som jag anser bör ske under det inledande skedet på en kurs, introduktionen, 
där kursens syfte gås igenom. Här finns utrymme att utveckla informationen till att även 
poängtera vad kursen har för syfte ute i arbetslivet. Detta anser jag skulle skapa motivation 
och en korrekt inställning redan vid kursstart. Kursens innehåll skulle redan från början kunna 
sättas in i ett verkligt sammanhang och på så sätt minska klyftan mellan teori och praktik. 
Detta skulle kunna göras genom att under denna kurs ta in gästföreläsare från 

                                                
51 Koskinen Lennart, Vad är rätt? 1993 sid. 15 
52 Koskinen Lennart, Vad är rätt? 1993 sid. 15 
53 ibid. 
54 ibid. 
55 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002 sid. 367 
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Fastighetsmäklarnämnden. Dessa skulle kunna redogör för kraven för registrering, tillsyn och 
deras övriga verksamhet, från fastighetsmäklarföretag som kan berätta hur det går till ute i 
arbetslivet och hur en fastighetsmäklares vardag ser ut, istället för att, som det i många fall 
varit under utbildningen, endast göra reklam för sitt företag. Jag anser att ett sådant förfarande 
skulle kunna sudda ut den mediebild (snabba pengar, lite arbete) av yrket som flera studenter 
har i början och istället öppna studenternas ögon inför den stundande studietiden och ge dem 
en större förståelse för kurserna och vilka av de icke obligatoriska kurserna som kan vara 
nyttiga att läsa till. Jag tror att om en introduktion som den jag nämnt ovan skulle genomföras, 
skulle det underlätta för studenterna att ta till sig informationen och den kunskap som erbjuds, 
och studenternas roll skulle bli klarare om det tydligare framgick vad som krävs ute i 
arbetslivet redan i utbildningens startskede. 56 Studenten kan i mina ögon liknas vid ett 
företags kund. Högskolan kan inte verka utan studenter som vill gå de utbildningar som 
högskolan erbjuder. Studenten är själv ansvarig för sina studier och dennes agerande är en 
viktig faktor för hur kvaliteten på studierna kommer att upplevas.57 
 
 Enligt min mening räcker det dock inte att endast ha kopplingen mellan utbildningen och 
efterkommande yrkesliv under det inledande skedet av utbildningen, utan detta bör ske inför 
varje kursstart för att påminna studenterna om målet med utbildningen och kursen.  
 
 Något som jag och mina klasskamrater funderat över och saknat i vår utbildning är kurser 
om bostadsrätter. En stor del av Sveriges bostäder är bostadsrätter58, och därför består 
fastighetsmäklares uppdrag till stor del av att förmedla dessa. Flera företag har specifika 
fastighetsmäklare som är inriktade på att förmedla just bostadsrätter. På grund av detta anser 
jag att det finns behov av en renodlad kurs för förmedling av dessa.  
 

5. Praktik 
När det kommer till praktiken har bollen kastats över till branschen: här är det de erfarna 
fastighetsmäklarna som skall dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är här 
den praktiska utbildningen ges och den teoretiska utbildningen skall omvandlas till 
användbara redskap. 
 

5.1 Dagens situation 
  

Kravet på den 10 veckor långa praktiken är enligt Fastighetsmäklarnämnden följande: 
Att den skall vara handledd av yrkesverksam fastighetsmäklare59. Praktiktiden bör även 
innebära, enligt allmänna råd från Fastighetsmäklarnämnden, att praktikanten skall följa med 
på samtliga moment som ingår i en fastighetsmäklares vardag.60 I övrigt är innehållet fritt för 
den som handleder praktiken att välja. 
 
 Fastighetsmäklarnämnden utövar ingen kontroll av praktiken och dess kvalitet och 
innehåll, utan det är upp till den handledande fastighetsmäklaren att intyga studentens 
praktiktid.61 
                                                
56 Echeverri & Edvardsson , sid. 154 
57 ibid. 
58 www.scb.se, 2007-05-20, kl. 12.44 
59  www.fastighetsmaklarnamnden.se, 2007-02-15, kl. 14.28 
60 www.fastighetsmaklarnamnden.se, 2007-02-15, kl. 14.32 
61 Mejl Miika Wallin, Fastighetsmäklarnämnden, 2007-05-08 
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 Idag ingår inte praktiken i utbildningen och den är inte heller CSN-berättigad. Det skiftar 
även från företag till företag huruvida praktiklön utgår. Detta gör det för många svårt att rent 
ekonomiskt klara av att göra praktiken under till exempel sommarlovet. Detta betyder att 
många försöker göra praktiken parallellt med studierna.  
 
 För att praktiken skall vara CSN-berättigad krävs det att den ingår i läroplanen inom 
programmet.62 Anledningen till att praktiken inte ingår i läroplanen är att 
fastighetsmäklarprogrammet inte är en yrkesutbildning, samt att skolan, om praktiken ingick i 
programmet, skulle tvingas erbjuda praktikplatser till alla studenter som registrerats på 
utbildningen.63 Detta är en uppgift som högskolan anser vara omöjlig att klara av. 
 

5.2 Vad tycker studenterna? 
 

Är praktik viktigt?

96%

4%

Ja

Nej

 
Fig.7 Enkätundersökning 
 
 
Det finns ingen tvekan om att studenterna anser att praktiken är viktig: många har sagt att de 
tycker att praktiken är �det viktigaste momentet� och att det är där de �verkligen lär sig 
yrket�. Andra viktiga anledningar till praktikens framlyftning är att det är en väg in i arbetet, 
att det är först där som förståelsen för yrket framkommer och att det är där det teoretiska 
kopplas ihop med det praktiska. En student menade att den tio veckor långa praktiken gav mer 
kunskap och förståelse för yrket än vad hela utbildningen gjort totalt sett. 
 
 De som inte ansett att praktiken var viktig menade att det lika gärna skulle kunna vara 
något slags provanställning i början av en anställning och att kostnaden skulle ligga på 
företaget och inte på studenten. Återigen är det CSN-stöd eller annan ersättning som är 
problemet i frågan. 
 
 Många studenter uttryckte önskan om att praktiken skall ingå i programmet och att den 
skall vara CSN-berättigad, samt en undran om varför så inte är fallet. 
 

5.3 Röster från branschen 
 
De flesta frågor till fastighetsmäklarföretagen jag varit i kontakt med har rört praktiken, vilket 
är naturligt då det är här branschen �tar över� utbildningen från högskolan. Högskolan har 
                                                
62 Mejl CSN Catharina Björklund, 2007-04-05, kl.10.46 
63 Intervju Tommy Gerdemark 2007-04-23 
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inget ansvar att tillhandahålla praktikplatser åt sina studenter, och det finns ingen avsatt tid i 
utbildningen för studenterna att göra praktik. Det är företagen som i slutändan anställer de 
examinerade studenterna och det är de som tillhandahåller den obligatoriska praktiken.  
 
 Både Husman Hagberg och Svenska Mäklarhuset menade att de ansåg att praktiken borde 
ingå i utbildningen med avsatt tid samt rätt till CSN-ersättning, eftersom det krävs tio veckors 
praktik för att bli �färdig� fastighetsmäklare. 
 
 Samtliga tillfrågade anser att praktiken är en mycket viktig del i utbildningen. Svenska 
Mäklarhuset anser att det är viktigt att det avsätts tid för praktikanten för att praktiken skall bli 
bra. Bra praktik är det dock inte alla som får menar de vidare, då praktikanter inte alltid får 
utöva alla moment utan istället får arbeta som assistenter. 
 
 Svensk Fastighetsförmedling håller med om att praktiken är av största vikt och att de 
studenter som under utbildningens gång gjort sin praktik har en helt annan förståelse för yrket 
och vad det innebär. Svensk Fastighetsförmedling har undersökningar som visar att av de 
anställda som slutar hos dem under sitt första anställningsår går 100 % till annan bransch, 
men av dem som slutar hos dem efter 3 år fortsätter 87 % inom mäklarbranschen. Detta menar 
de beror på felaktiga förväntningar och att det är de som hade fel uppfattning om branschen 
som också byter yrke inom något år. 
 
 På Husman Hagberg ser de praktiken som ett steg för studenten att få se fastighetsmäklares 
vardag samt att få vara med i momenten under ett fastighetsköp. Praktiken ser de även som ett 
�skyltfönster� för studenten att visa upp sig för en eventuell framtida anställning. 
 
 Svensk Fastighetsförmedling menar att praktikansökningen idag är bra och att det ger 
företagen möjlighet att se vilka studenter som är mest drivna. Svenska Mäklarhuset och 
Husman Hagberg är också av den åsikten att det är bra att studenterna söker sin praktik själva. 
 
 Svenska Mäklarhuset ser praktiken som en upplärningsfas för en anställd och ser gärna att 
studenten har sin praktik kvar för att på så sätt kunna starta sin anställning med praktik. 
 
 Mäklarhuset anser precis som Högskolan i Gävle att det skulle bli problematiskt att 
inkludera praktiken i utbildningen eftersom högskolan då måste tillhandahålla praktikplatser. 
Vidare menar de att praktiken borde vara längre än dagens krav på tio veckor för att skapa en 
så bra bild som möjligt av yrket. 
 

5.4 Analys 
 
Att fastighetsmäklarnämnden inte utövar någon som helst kontroll eller tillsyn av 
praktikförfarandet tror jag i många fall leder till sämre kvalitet på praktiken. Detta för att 
studenter kan känna att det är svårt att ställa krav på sin praktik, och företagen ser nog ofta 
praktikanten som behövlig arbetskraft. Detta kan medföra att praktikanten istället för att följa 
med på fastighetsmäklarens alla moment istället arbetar som assistent. 
 
 Vad jag kan utläsa av studenternas reaktioner på frågorna om praktiken är att det är 
finansieringen av de tio veckorna som är problemet. Många måste till exempel flytta till en 
annan ort eller pendla långa sträckor för att komma till sin praktikplats. Detta i kombination 
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med att det sällan utgår någon ekonomisk ersättning resulterar i en negativ ekonomisk spiral, 
som för många är svår att klara av. 
 
 Den ekonomiska frågan och det faktum att det inte finns tid avsatt under utbildningen 
resulterar ofta i att studenterna försöker att göra praktiken parallellt med studierna. Detta tar 
ofta värdefull tid från studierna och om jag tolkar Tommy Gerdemark rätt, att studierna skall 
ligga på en så hög nivå att studenter i allmänhet inte skall ha tid för extrakurser, borde detta 
enligt mig betyda att studenterna inte heller bör ha tid att praktisera parallellt med studierna. 
Att detta ändå görs i stor utsträckning tyder på antingen att studenter prioriterar bort studierna 
bitvis för praktiken, vilket leder till sämre studieresultat, eller också tyder det på att kurserna 
ligger på en lägre nivå än vad Tommy Gerdemark hoppas på och att praktik är fullt möjligt 
parallellt med heltidsstudier. 
 
 Att studenterna skall söka sin praktik själva är enligt branschen och även mig själv den 
bästa lösningen eftersom det ger både studenter och företag möjlighet att välja. Dessutom får 
företagen se vilka studenter som är mest drivna och intresserade av sitt framtida yrke och 
vilka som är bäst lämpade att börja på just deras företag.  
 
 Att praktiken inte kan ingå i utbildningen beror mycket på att högskolan inte kan erbjuda 
alla studenter en praktikplats. En tanke från min sida, baserad på uttalandena om att det i 
dagsläget utbildas allt för många fastighetsmäklare och att alla inte kommer att få jobb är, att 
om högskolan skulle bli tvungen att kunna tillhandahålla alla sina fastighetsmäklarstudenter 
en praktikplats, så kan de inte ta in för många studenter. Detta skulle i sin tur betyda att det 
inte kommer att utbildas lika många fastighetsmäklare i framtiden. Detta förfarande är dock 
inte genomförbart enligt min mening då det skulle resultera i ekonomiska problem för 
högskolan, vilket är resultatet av färre studenter, samt att det skulle finnas risk att det blir brist 
på fastighetsmäklare i framtiden, särskilt om det kommer att fortsätta vara så att endast ca 53 
% efter avslutad utbildning är aktiva som fastighetsmäklare. 
 
 Undersökningen som Svensk Fastighetsförmedling genomfört hade varit intressant att läsa 
mer om, men denna var endast till för företaget och kunde inte lämnas ut. 
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6. Slutsats 
 
Jag har valt att jämföra det nya fastighetsmäklarprogrammet i Gävle och situationen som den i 
övrigt är idag, med de önskemål som framkommit ur mina undersökningar i denna 
promemoria. För överskådlighet har jag sammanställt det i den här modellen. Det som följer 
är resultatet. 
 

 
Fig. 8 Slutsats 
 
 
 Den information som både studenter och bransch i denna undersökning efterfrågar är 
planerad men ännu inte verkställd. När detta i framtiden inkluderas i varje kurs på 
fastighetsmäklarprogrammet så kommer det enligt min åsikt att ge programmet ett lyft och 
studenterna mer motivation. Detta kommer, tillsammans med förverkligandet av 
programansvarige Tommy Gerdemarks önskan om en tätare kontakt med studenterna, att få 
positiva konsekvenser. 
 
 Jag anser att det bör läggas mer tid och kraft på introduktioner och även ges en total 
introduktion till utbildningen vid första föreläsningstillfället. Dessa är utbildningens och 
kursernas �sanningens ögonblick�.64 I början av utbildningen skulle jag gärna se en 
genomgång av yrket, vad som krävs samt själva registreringsansökan och hela den process 
som skall genomgås för att få ut sin registrering. Vid kursintroduktionerna finns chansen att 
skapa rätt förväntningar och ge motivation och rätt inställning samt skapa förståelse för 
kursinnehållets innerbörd. Högskolan bör se sina studenter som kunder: de har trots allt tagit 

                                                
64 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, Sid. 81 
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dyra lån för att kunna gå de utbildningar som Högskolan i Gävle tillhandahåller. Högskolan i 
Gävle bör använda varje introduktion på varje kurs till att �sälja� kursen till studenterna. 
 
 Eftersom Högskolan i Gävle redan har program med alternativ antagning bör inte steget 
vara långt till att införa något liknande på fastighetsmäklarutbildningen. Jag anser att det 
tydligt framgår av mina undersökningar att ett alternativt antagningssystem är mycket 
önskvärt. Jag anser vidare att det majoritetsmässiga resultatet, att 58 % av studenterna önskar 
en alternativ intagningsprocess, bör ge Högskolan i Gävle en rättmätig bakgrund för att åter ta 
upp frågan till diskussion då det kan anses som en välbehövlig och önskad förändring av 
fastighetsmäklarprogrammet. Bästa lösningen för ett alternativt antagningssystem med 
intervjuer är troligen att alla är med och hjälper till. Högskolan och branschen bör fördela 
arbetet och tiden mellan sig. Branschen borde vara intresserad av ett sådant samarbete då de 
är medproducenter till den slutprodukt högskolan �producerar� och branschen behöver; 
studenterna. 
 
 Det nya fastighetsmäklarprogrammet i Gävle har en kurs i säljteknik och etik som jag valt 
att väga emot önskemålen om kurser i sälj och kundmöten. Som jag tidigare nämnt anser jag 
att Högskolan i Gävle bör sträva efter att kunna erbjuda fler valbara kurser och då gärna inom 
områdena psykologi, retorik, säljträning och fotografering. Jag anser även att Högskolan i 
Gävle skall verka för att erbjuda en renodlad kurs i förmedling av bostadsrätter. 
 
 I mäklarsamfundets rapport65 har utbildningarna i Malmö och Umeå undersökts och där 
har man funnit att kurser som inte är obligatoriska för att få ut registrering blir bortprioriterade 
och att fokus i stället läggs på juridikkurser. Detta är även något som undersökningen visat 
vara de delar som studenterna saknat i sin utbildning. Kan detta vara överförbart till Gävle? 
Är det så att skolan erbjuder alla verktyg men att studenterna själva valt att inte använda dem? 
Det kan vara frågor att ta upp vid fortsatt forskning. 
 
 Högskolan i Gävle konkurrerar med fem andra lärosäten om studenterna.66 Dessutom finns 
flertalet påbyggnadsutbildningar som även de ger den teoretiska behörigheten att bli 
registrerad fastighetsmäklare. Det är viktigt för högskolan i Gävle och för 
fastighetsmäklarprogrammet att skydda och förstärka sitt varumärke67 och skapa hållbara 
konkurrensfördelar68. Detta anser jag skulle kunna genomföras genom att erbjuda ett bredare 
utbud av valbara kurser och kanske till och med en påbyggnadsutbildning för att erbjuda en 
specifik inriktning till fastighetsmäklarutbildningen utöver den ekonomiinriktning som 
erbjuds idag. 
 
 Något som Högskolan i Gävle skulle kunna arbeta mer på är att få in sälj och kundmöten i 
de redan etablerade kurserna, så som nämnts ovan, i marknadsföring där det skulle bli ett 
naturligt inslag i utbildningen.  Jag tror att de allmänt hållna kurserna kan vara svar på varför 
så många i enkätundersökningen ansåg att det var för stort fokus på ekonomi och juridik. Jag 
tror att detta inte skulle vara fallet i lika stor utsträckning om dessa kurser fokuserade på de 
moment som fastighetsmäklare använder sig av och genomgår i sin dagliga verksamhet. Jag 
anser att en av anledningarna till att studenterna känner att det finns ett överflöd av ekonomi 
och juridik är att dessa kurser överskuggar de rena fastighetsförmedlingskurserna. Gränserna 
mellan rena fastighetsförmedlingskurser och övriga kurser skulle kunna suddas ut, enligt min 
                                                
65 www.maklarsamfundet.se 2007-02-19, kl.14.40 
66 www.studera.nu, 2007-04-12, kl. 11.46 
67 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, Sid. 252 
68 Aaker Sid. 142 
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mening, genom att integrera fastighetsförmedlingsmomenten i alla kurser i någon mån. Då 
skulle ämnet ständigt bearbetas och studenterna känna konstant koppling till sitt framtida 
yrke. 
 
 Då strävan är att få in fler yrkesrelaterade föreläsare, det vill säga från branschen, tror jag 
att kvaliteten på föreläsningarna kommer att stiga. Om alla kurser därtill skall inkludera en 
koppling till fastighetsmäklaryrket tror jag att de övriga föreläsarna kommer att bli mer insatta 
i det ämne de skall föreläsa i och de studenter de skall föreläsa för. 
 
 Förfarandet att studenten söker sin praktik själv och inte blir tilldelad praktikplats av 
högskolan leder förmodligen till en bättre praktiktid då de företag som inte anser sig ha tid 
eller inte vill ta emot en praktikant kan neka till detta. Samtidigt kan de företag som vill och 
har tid att ta emot praktikanter välja mellan de sökande istället för att bli tilldelade en student, 
vilket förmodligen skulle vara fallet om det var högskolan som skulle tillhandahålla 
praktikplatser till sina studenter. Som det ser ut idag med praktikförfarandet, tror jag även 
kommer vara fallet i framtiden. Det är allt för mycket svårigheter som står i vägen för en 
radikal förändring på det området. Däremot anser jag att Högskolan och branschen bör 
förbättra sitt samarbete och tillsammans försöka komma fram till en bättre lösning, i alla fall i 
ersättningsfrågan, då det är främst den frågan som är den diskuterade. Hur skulle det se ut om 
de företag som tar emot praktikanter skulle bli tvungna att utge någon slags ersättning? Att till 
exempel erbjuda ersättning för resekostnader tror jag skulle underlätta oerhört för studenter 
ute på praktik. 
 
 Jag har valt att använda en Gap-modell för att påvisa vilka steg som kan finnas i processen 
att skapa rätt förväntningar och leverera en utbildning med god kvalitet. Det är en modell som 
utvecklats för att visa hur olika �gap� påverkar hur kunder upplever tjänsters kvalitet.69 Denna 
modell kan enligt min mening användas för att utvärdera vad som gör att studenter kommer 
att välja högskolan i Gävle som studieort för sina fastighetsmäklarstudier i framtiden samt var 
mer energi kan läggas för att skapa rätt förväntningar och kvalitet. 

                                                
69 Echeverri & Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, sid. 314 
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Fig.9 Gap-modellen Echeverri & Edvardsson sid. 315 
 
 
 
GAP 1. Hur skiljer sig skolledningens uppfattning av studenternas/branschen vill ha ut av 
utbildningen gentemot vad studenter/bransch verkligen vill ha ut av utbildningen? Högskolan 
i Gävle är på god väg att uppfylla flera av de önskemål som studenter och bransch har. Detta 
genom en kurs i säljteknik och etik samt genom planerad informationsökning. 
 
GAP 2. Hur skiljer sig skolans krav på utbildningen från skolans uppfattning om vad 
studenter/bransch vill ha? Högskolan i Gävle kan mycket väl vara medveten om vad studenter 
och bransch vill ha, men dessa önskemål kanske helt enkelt inte går att genomföra i dagsläget. 
Ett exempel som visat sig i denna undersökning är antagning genom intervjuer. Detta har 
tagits upp i högskolans ledning men det fanns inte resurser att genomföra dem. 
 
GAP 3. Hur skiljer sig den färdiga utbildningen från specifikationerna och skolans krav? 
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Hur ser det färdiga programmet ut jämfört med vad Högskolan i Gävle hoppades på vid 
utvecklingen av det nya gemensamma programmet? Programansvarige Tommy Gerdemark är 
nöjd med det nya programmet och menar att det i stort sett blev som han hoppats. Säljkursen 
som nu finns i programmet är en kurs han har stora förhoppningar om i framtiden och dess 
behov i utbildningen har blivit väl bekräftat.70 
 
GAP 4. Skillnaden mellan skolans marknadsförda utbildning och den utbildning som 
levereras. Jag skulle vilja påstå att marknadsföringen påverkas av många faktorer, däribland 
media. Detta medför att det inte endast är de förväntningar som Högskolan i Gävle skapar 
med sin marknadsföring som påverkar. Media spelar en stor roll i att fastighetsmäklaryrket är 
ett �modeyrke� och att det har dåligt rykte (till exempel Insider). Detta Gap blir på grund av 
detta svårt att mäta och bedöma. 
 
GAP 5. Skillnaden mellan studenters/branschens förväntningar och upplevelser av 
utbildningen. Detta är en funktion av de andra Gapen. Här blir det enligt min mening ett 
självklart Gap. Detta mycket på grund av vad jag skrev ovan om medias påverkan. Men det 
beror även på, enligt min mening att fastighetsmäklare är ett så pass praktiskt yrke som består 
av många fler moment än vad en utomstående först kanske tänker på. Jag tror att en väg till att 
göra det här Gapet mindre är att utveckla introduktionerna med mycket information om 
innebörden av yrket, vad högskolan har för mål med utbildningen samt vad som krävs av 
studenterna och då inte endast under kurserna utan även vad gäller praktik. 
 
 Jag anser att med det nya programmets kurs i säljteknik och etik samt den planerade 
informationsökningen under kurserna, har Högskolan i Gävle skapat goda förutsättningar för 
studenterna att få en god bild av fastighetsmäklaryrket. Detta tillsammans med praktiktiden 
kommer att ge studenterna, anser jag, god förberedelse för vad som väntar ute i arbetslivet. 
Däremot anser jag inte att det betyder att alla kommer att lyckas i sitt yrkesval. För att detta 
skall säkras på ett bättre sätt anser jag att antagningsprocessen behöver revideras. Om det 
skulle ske en förändring av antagningsprocessen tror jag personligen att studenter på 
fastighetsmäklarprogrammet kommer att var nöjda med sitt yrkesval i större utsträckning än 
tidigare och ha större möjligheter att bli framgångsrika fastighetsmäklare, detta på grund av 
att de redan vid intagningsprocessen blivit bedömda på sin lämplighet för yrket. 
 
 I det stora hela så anser jag, med mina undersökningar som bakgrund, att det reviderade 
fastighetsmäklarprogrammet med sina förändringar har stora möjligheter att bli ett mycket bra 
fastighetsmäklarprogram i framtiden då alla pusselbitar fallit på plats. Det är viktigt att 
komma ihåg att alla inte alltid kan bli nöjda. Vi som människor är alldeles för olika för att ett 
sådant scenario skulle vara möjligt. Jag anser att Högskolan i Gävle har tagit ett stort steg i 
rätt riktning. 
 
Ingenting är någonsin perfekt. Det finns alltid mer att göra. 
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Bilaga 1. 
 
 
Frågor till Fastighetsmäklarföretag för C-uppsats om 
Fastighetsmäklarutbildningen på högskolan i Gävle. 
 
 

- Anser ni att det saknas något i dagens utbildning? (kan vara specifik kurs, moment 
etc.) 

 
 

- Hur anser ni att antagningskriterierna skall vara för utbildningarna? Ska det 
till exempel baseras på intervjuer? Vem ska i så fall göra intervjubedömningarna? 

 
 

- Vad är den vanligaste missuppfattningen som studenter har när de kommer ut på 
praktiken? 

 
 
 

- Vad letar ni efter hos era sökanden? 
 
 
 

- Anser ni att praktiken är viktig? Varför? 
 
 
 

- Är praktikförfarandet idag bra (att studenten själv söker praktik) eller skulle det kunna 
göras på annat sätt? 

 
 

- Betalar ni praktik lön? 
 

 
- Övriga kommentarer? 
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Bilaga 2. 
 

Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet 
Inriktning ekonomi och fastighetsförmedling 120p, 2004 

År 1 
Introduktion till 
teknik/ekonomi/ 
förmedling A, 5 
Kunskapssyn och lärande 
A,  5 
Byggnadsteknik och 
byggnadsmaterial 
A,  5 
Handelsrättslig översiktskurs 
A,  10 
Ekonomistyrning 
A,  5 
Miljö och byggande 
A,  5 
Grundläggande statistik 
A,  5 

År 2 
Byggadministration 
A, 5 
Bostadsförvaltning och 
stadsförnyelse 
A,  5 
Marknadsföring  
A, 5 
HRM-Individ och grupp 
A,  5 
Beskattningsrätt för 
fastighetsmäklare I 
B, 5 
Fastighetsförmedling II 
B,  10 
 
 

År 3 
Fastighetsvärdering 
B,  5 
Externredovisning 
B,  5 
Tjänstemarknadsföring med 
förmedlingsinriktn. 
C,  10 
Marknadsföring  
B,  5 
Fastighetsrätt 
B,  5 
Examensarbete 
C,  10 
 

 
 

Fastighetsmäklarprogrammet 80p, 1999 
År.1 
Fastighetsförmedling 1, 5p 
Ekonomistyrning A, 5p 
Juridik för fastighetsmäklare A, 10p 
Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 1, 5p 
Byggnadsteknik A, 5p 
Fastighetsförmedling 2, 10p 
 

År 2 
Samhällsekonomi och räntebildning A, 5p 
Fastighetsvärdering B, 5p 
Fastighetsförmedling 3, 10p 
Fastighetsrätt B, 5p 
Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 2, 5p 
Valfria kurser A/B, 10p 

 
 
 

Fastighetsmäklarprogrammet 180hp71, 2006 
År 1 
Ekonomisk styrning och 
analys A, 7,5hp 
Affärsredovisning A, 7,5hp 
Juridisk översiktsk. A, 15hp 
Fastighetsrätt B, 15hp 
Byggnadsteknik A, 7,5hp 
Fastighetsvärdering B, 7,5hp 
 
 

År 2 
Beskattningsrätt A, 15hp 
Marknadsföring A, 7,5hp 
Säljteknik och etik B, 7,5hp 
Fastighetsförmedl. B, 30hp 

År 3 
Marknadsföring B, 7,5hp 
Fastighetsvärdering C, 7,5hp 
Valbar kurs, 7,5hp 
Valbar kurs, 7,5hp 
Valbar kurs, 7,5hp 
Metodkurs C, 7,5hp 
Examensarbete C med 
inriktning mot 
fastighetsförmedling, 15hp 

 

                                                
71 1 p (poäng) = 1,5 hp (högskolepoäng). Högskolepoäng (hp) är det europaanpassade poängsystem som används 
från och med ht 2007. 
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Bilaga 3. 
 
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för 
registrering som fastighetsmäklare; 
beslutade den 14 december 2005. 
 
Fullständig registrering � utbildningens huvudsakliga innehåll 
1. Fastighetsförmedling, minst 20 poäng 
Introduktion 
Fastighets- och bostadsmarknaden 
Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed 
Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer 
Fastighetsinformation via offentliga register 
Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv 
Fastighetsförmedling över gränserna 
Diskrimineringslagstiftningen 
Ekonomi för fastighetsmäklare 
Bostadsfinansiering 
Kapitalmarknaden 
Kreditmarknaden 
Bostadsrättsföreningars ekonomi 
Juridik för fastighetsmäklare 
Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning inklusive god fastighetsmäklarsed 
Försäkringsjuridik 
Mäklaruppdraget 
� kontroll av uppgifter vid förmedling av fast egendom och bostadsrätter 
� marknadsföringslagen och god marknadsföringssed 
� objektbeskrivning 
� boendekostnadskalkyl 
� kontraktsskrivning inklusive formuleringsteknik 
� klientmedel 
� slutuppgörelse 
� reklamationer och skadestånd 
� provision 
Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken 
Överlåtelser 
� av andelshus 
� av tomträtt 
� av kommersiella fastigheter 
� av byggnad på ofri grund och bostadsarrende 
� av speciella objekt 
� i bostadsförening och bostadsrättsförening 
Penningtvättslagen 
Övrigt för fastighetsmäklare 
Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering 
Kommunikation, media och handläggningsstöd för fastighetsmäklare 
2. Civilrätt med fastighetsrätt, minst 20 poäng 
Fastighetsrätt, 10 poäng 
Fastighetsrätt med bostadsrätt 
Speciell fastighetsrätt 
� fastighetsbildningslagen 
� plan- och bygglagen 
� miljöbalken 
 
KAMFS 2005:3 
 � anläggningslagen 
� ledningsrättslagen 
Servitut och nyttjanderätt 
Orientering i byggjuridik och entreprenadrätt 
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Övrig civilrätt, 10 poäng 
Allmän civilrätt 
Obeståndsrätt 
Familjerätt 
Successionsrätt 
Domstolar och process 
3. Skatterätt, minst 5 poäng 
Skattesystemets uppbyggnad och funktion 
Inkomst av tjänst 
Inkomst av kapital 
Beskattning av fastigheter och bostadsrätter 
Beskattning av förmögenhet 
Realisationsvinstberäkning 
4. Ekonomi, minst 10 poäng 
Grundläggande företagsekonomiska begrepp 
Ekonomistyrning 
� kalkylering 
� redovisning 
� bokslutsanalys 
Externredovisning 
5. Byggnads- och värderingsteknik, minst 10 poäng 
Byggnadsteknik, 5 poäng 
Byggnadsbestämmelser 
Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning 
Byggnadsskador och byggnadsgarantisystem 
Ombyggnad 
Energideklarationer 
Besiktningsteknik 
Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning 
Värderingsteknik, 5 poäng 
Fastighetsvärderingens grunder 
Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning 
Värdering vid fastighetstaxering 
Etik och ansvar vid fastighetsvärdering 
6. Valbar breddning eller fördjupning, 15 poäng 
Den valbara breddningen eller fördjupningen får omfatta något eller några av 
Kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt med fastighetsrätt, skatterätt, 
ekonomi eller byggnads- och värderingsteknik. Den kan också hänföra 
sig till nationalekonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


