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ABSTRACT 
 
Titel: Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare   
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   
 
Författare: Diana Hillberg 
 
Handledare: Tommy Gerdemark   
 
Datum: 2009-01 
 
Syfte:  
Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för betydelsen av säljträning för fastighetsmäklare.  
Är det viktigt att besitta dessa egenskaper?  Varför är det viktigt?  
Hur stor roll har säljträningen i utbildningen?  
 
Metod:  
I utförandet av min uppsats så har jag mestadels använt mig av litteratur, internetkällor och 
andra examensarbeten. För att bygga upp dessa teorier och slutsatser har jag även valt att 
intervjua lämpliga respondenter till de olika avsnitten. 
 
Resultat & slutsats:  
Fastighetsmäklaryrket är ett försäljningsyrke. Framgångarna ligger i hur bra man gör ifrån sig 
vid intaget, som kan liknas med andra säljsituationer. Säljförmåga går att läras ut och tränas 
upp. Samtliga lärosäten som erbjuder fastighetsmäklarutbildningen erbjuder säljträning i 
någon utsträckning.  
 
Förslag till fortsatt forskning:  
� Gå djupare in på varför vissa lärosäten satsat mer på säljträning än andra 
� Vad har FMN för synpunkter kring säljträning? 
� En fördjupning i skillnaderna i försäljningsarbetet för fastighetsmäklare vid lågkonjunktur 

kontra högkonjunktur 
 
Uppsatsens bidrag:  
� Arbetet ger en bild av säljinslagens omfattning i landets fastighetsmäklarutbildningar.  
� Ger motiv till vikten av säljinslag i utbildning av fastighetsmäklare.  
 
Nyckelord:  
Fastighetsmäklare, Säljträning, Fastighetsmäklarnämnden (FMN), Intag, 
Fastighetsmäklarutbildning 
 
 
 
   



                      Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare 
  

 

 - 3 - 

ABSTRACT 
 
Title: Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare   
 
Level: Final assignment for bachelor Degree in Business Administration 
  
Author: Diana Hillberg 
 
Supervisor: Tommy Gerdemark   
 
Date: 2009-01 
 
Aim:  
The thesis aims to increase the understanding of the meaning of sales training for estate 
agents.  
Is it important to possess these qualities? Why is it important?  
What role has sales training in the education? 
 
Method:  
In the execution of my thesis I have taken help from literature, Internet sources and other 
theses. To build up these theories and conclusions, I have also chosen to interview appropriate 
respondents in the different sections. 
 
Result & Conclusions:  
As an estate agent you are a professional seller. The success lies in how well you do during 
the intake which can be compared with other sales situations. Sales Ability can be taught and 
trained. All institutions that offer real estate brokerage education offer sales training to some 
extent. 
 
Suggestions for future research: 
� Go deeper into why some institutions of higher education focused more on sales training 

than others 
� What are FMN’s views about sales training? 
� A deeper study of differences in sales work for estate agents in a downturn/recession 

versus boom. 
 
Contribution of the thesis:  
� The thesis gives an overall view of the sales elements extent in Swedens education of 

estate agents. 
� Provides reasons for the importance of sales element in the education of estate agents.  
 
Key words:  
Estate agent, Sales Training, Fastighetsmäklarnämnden (FMN), Intake, Estate agent education 
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1. INLEDNING 
Med detta avsnitt vill jag redogöra vad min avsikt är med denna studie. Jag börjar med 
bakgrunden för studien, formulerar problemet som studien ska ge svar på och går sedan 
vidare till syftet med studien. Jag beskriver vidare vilka avgränsningar jag valt att göra och 
varför. För att läsaren ska kunna få en bättre överblick av studien i helhet så har jag även 
valt att göra en dispositionsbeskrivning som presenteras i slutet av avsnittet.  

 
 
1.1 BAKGRUND 
 
Människor flyttar under olika perioder i livet och valet av boende är för många det viktigast 
valet i livet. Boendet är ofta den stabila utgångspunkten för trygghet och personlig utveckling. 
När man jobbar som fastighetsmäklare anser jag att det är viktigt att ha förståelse för vad 
boendet betyder för just den kund som står inför att sälja eller köpa sin bostad. De 
säljsituationer som fastighetsmäklare ställs inför handlar mycket om drömmar och 
förväntningar.1  
 
Beteendeutvecklaren, coachen och författaren, Carl Fredrik Bennet, sade in en intervju inför 
sin föreläsning på den årliga mäklarmässan; ”Jag visar att både mäklarna och deras kunder 
är olika personligheter. Och mäklarens förmåga att ”läsa” kunden är oftast helt avgörande 
för säljframgången.”.2 
 
 
1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
I de s.k. Rosa Sidorna i tidskriften Fastighetsmäklaren informeras det om en säljutbildning 
för fastighetsmäklare med inledningen;  
”Genom din mäklarutbildning har du säkert lärt dig mycket av det du behöver för att blir 
framgångsrik. Men det finns en sak som ofta förbises och som tåls att slipas: sälj- och 
affärsmannaskap. Konkurrensen i vår bransch är mördande, och för att klara sig bra är det 
en nödvändighet att kunna sälja.”.3  
 
På många orter är det hård konkurrens mellan dagens aktiva fastighetsmäklare och det är inte 
ovanligt att flera fastighetsmäklare slåss om samma kund då efterfrågan på bostäder varit 
större än utbudet de senaste åren.4 I slutet på 2007 uppgick antalet registrerade 
fastighetsmäklare till 6 224 st. (inkl 78 hyresförmedlare).5 Anställda inom branschen ser 
också att mäklarprovisionen kommer att sjunka och betonar att man som fastighetsmäklare i 
framtiden kommer att bli tvungen att leverera mer.6  
 
 

                                                 
1 www.maklarstatistik.se   2008-09-23 
2 Fastighetsmäklaren (5/2007), s.11 
3 Fastighetsmäklaren (2/2008), ”rosa sidorna” 
4 www.gp.se   2007-11-13 
5 www.fastighetsmaklarnamnden.se  2008-05-06 
6 Uppsats: Fnoun & Gustavsson, (2006), s.35 
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För att få vara verksam som fastighetsmäklare med rätt att förmedla alla sorters objekt krävs 
en fullständig registrering hos Fastighetsmäklarnämnden. Registreringen erhålls efter avslutad 
teoretisk utbildning och 10 veckors handledd praktik hos en fastighetsmäklare med fullständig 
registrering.7 Gällande den teoretiska delen av förkunskaperna så krävs det att utbildningen är 
på minst 120 högskolepoäng (hp). Fastighetsmäklarnämnden kontrollerar kurserna inom 
utbildningarna och deras innehåll till 97,5 högskolepoäng. Resterande 22,5 högskolepoäng är 
delvis valbara fördjupnings- och breddningskurser som ansvariga vid respektive skola plockar 
ihop.8  
 
I dagsläget är det följande krav som ställs på den teoretiska utbildningen enligt 
Fastighetsmäklarnämnden;  
 
Fastighetsförmedling,        30hp  
Civilrätt med fastighetsrätt,       30hp         
Skatterätt       7.5hp  
Ekonomi        15hp  
Byggnads- och värderingsteknik      15hp        
 
Valbar breddning eller fördjupning   22,5hp  9 
 
Noterbart är att säljträning inte finns angivet i utbildningskraven. Detta kan tyckas rimma illa 
med den ovan beskrivna konkurrenssituationen. I min studie vill jag belysa hur skolorna och 
branschen generellt ser på säljträning och vilken roll säljträningen har i utbildningarna i 
dagsläget. Det har fått mig att ställa följande frågor;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 SYFTE 
 
Syftet med min studie är att öka förståelsen för säljträningens betydelse.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 www.fastighetsmaklarnamnden.se  2008-09-23   
8 www.hig.se    2008-09-23 
9 www.fastighetsmaklarnamnden.se 2008-05-14 

 
� Varför är det viktigt med säljträning för fastighetsmäklare? 

 
� Säljträning finns inte med i utbildningskraven från FMN men hur 

ser det ut i de faktiska utbildningarna? 
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1.4 AVGRÄNSNING 
 
I min studie använder jag Säljträning som ett samlingsord för de mjuka delarna av 
fastighetsmäklaryrket; beteendevetenskap, att förstå kundbehovet och identifiera olika 
kundtyper, psykologi, etik och konsekvenser av oetiskt agerande etc. såväl som olika, 
konkreta, säljtekniker 
 
 
1.5 DISPOSITION 
 
Kapitel 2 Metod 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt val av metod och hur denna används som 
forskningsredskap för att läsaren ska få en bättre uppfattning om studiens upplägg och syfte. 
Under denna del motiverar jag till varför jag har valt just denna metod till min studie.  
 
Kapitel 3 Varför säljträning? 
 
I det här kapitlet har jag med intervjuer från två branschinsatta respondenter, en 
försäljningschef vid Svensk Fastighetsförmedling och en flitigt anlitad säljcoach.  
Jag har även här belyst vad som finns tidigare skrivet inom detta ämne som berör min studie, 
bl.a. om säljträningens väsentlighet, personlig försäljning ur marknadsföringssynpunkt, vikten 
av förtroende etc. Jag vill att läsaren här ska få en bild av vad säljträning betyder i yrket som 
fastighetsmäklare och backa upp mina respondenters synpunkter med valda teorier.  
Markerat med en ruta har jag även valt att ta med väl valda citat från David Tivemark, 
föreläsare i kursen ”Säljteknik & Etik” på Högskolan i Gävle.  
 
Kapitel 4 Säljträningens roll i utbildningen 
 
I det här kapitlet redovisar jag en sammanställning av svaren från mina respondenter med 
koppling till utbildningarna. Jag har även gjort en kort sammanställning av delarna i 
kursutbudet som kan hänvisas till min studies definition av säljträning vid respektive skola. 
 
Kapitel 5 Analys & slutsatser 
 
I det här kapitlet analyserar jag mitt insamlade material för att besvara mina frågeställningar 
från problemformuleringen och knyta an till studiens syfte. Jag har valt att markera ut de 
slutsatser jag kommer fram till med en ruta. 
 
Kapitel 6 Övriga reflektioner 
 
I detta avslutande kapitel så reflekterar jag över övriga observationer som gjorts under 
studiens gång. Ämnen som inte helt har en anknytning till mina frågeställningar men som 
ändå kändes intressanta och viktiga att ta upp.  
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2. METOD 
I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod och hur denna används som 
forskningsredskap för att läsaren ska få en bättre uppfattning om studiens upplägg och syfte. 
Under denna del motiverar jag till varför jag har valt just denna metod till min studie.  
 
 
2.1 VAD ÄR METOD? 
 
Metod kallar man tillvägagångssättet man använder sig utav när man ska samla data till en 
pågående forskningsprocess.10 Det finns många olika vägar för att ta sig från en fråga till ett 
svar och det är det som metod handlar om, ett tillvägagångssätt för att besvara en 
frågeställning.11 Som underlag för varje studie finns ett vetenskapligt synsätt, detta synsätt är 
styrande under hela processen och avgör vilken forskningsmetod man väljer att följa. 

 
2.2 MITT VETENSKAPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT - HERMENEUTIK 
 
Valet av forskningsmetod grundar sig på hur man väljer att tolka verkligheten och till vilken 
grad man är medveten om att metodvalet kommer att styra undersökningsprocessen och i 
slutändan även resultatet.12 Man brukar dela in forskningen i två olika vetenskapliga 
huvudinriktningar, hermeneutik eller positivism. Utför man en studie ur ett positivistiskt 
synsätt så kännetecknas detta med att man analyserar resultatet och försöker söka sig fram till 
ja- eller nej svar, man gör här en tydlig avgränsning mellan fakta och värderingar.13 Man kan 
också säga att hermeneutik bygger på en subjektiv verklighetsuppfattning medan positivismen 
bygger på en objektiv verklighetsuppfattning. Hermeneutiken grundar sig i en förståelse för 
relativistiska tankegångar medan positivisterna strävar mot absolut kunskap.14  
 
I min studie så har jag blivit inspirerad av det hermeneutiska synsättet. Här handlar det 
mycket om människans intresse av att förstå andra människor och deras värderingar.15 Jag 
känner att det inte finns ett enkelt och entydigt svar till min frågeställning för att studien 
huvudsakligen grundar sig på personliga värderingar, bostadsaffärer handlar mycket om 
känslomässiga val. Detsamma gäller utbildningens struktur och innehåll, den är också 
uppbyggd på olika människors värderingar och preferenser.   
 
Det är aldrig lätt att till fullo förstå en annan människa och tycker man att de agerar på ett 
främmande sätt så är det oftast pga. att de tänker och upplever saker på ett annat sätt än vad 
man själv gör. Det är då som man kan ta hjälp av tolkningsläran, som hermeneutiken också 
kallas. Hermeneutiken har en empatisk utgångspunkt, det handlar här om att förstå de 
bakomliggande känslomässiga och inte bara begripa på det intellektuella planet.16  

                                                 
10 Ejvegård, (2003), s.31  
11 Teorell & Svensson, (2007), s.17 
12 Patel & Davidson, (1994), s.23 ff 
13 Andersson, (1982), s.68 
14 Thurén, (2007), s.16 
15 Thurén, (2007), s.152 
16 Thurén, (2007), s.94 
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Enligt hermeneutiken så finns det flera olika sätt att förstå världen eller en viss händelse på. 
Det hermeneutiska synsättet betonar att människor alltid ser från aspekter vilket innebär att 
det är omöjligt för oss att frångå våra egna erfarenheter och värderingar när vi ska studera 
verkligheten.17 Man menar i hermeneutiken att resultatet av en genomförd studie kan bli något 
helt annat om studien görs av en annan person.  
 
Till skillnad från positivismen så går hermeneutiken emot kravet på opartiskhet och menar 
istället att man genom hela forskningsprocessen är partisk.18 Jag är alltså fullt medveten om 
att hur jag tolkar materialet till min studie kommer att påverkas av mina egna erfarenheter, 
kunskap och värderingar. Positivismen däremot gör en tydlig skillnad mellan fakta och 
värderingar och detta synsätt kan på så sätt sägas utgöra en mer objektiv studie än en studie 
gjord utifrån ett hermeneutiskt synsätt.19  
 
Men då jag är medveten om att mina personliga åsikter och värderingar onekligen kommer att 
påverka mig under studiens gång så kanske jag kan vända detta till en fördel. Jag känner att 
hermeneutiken kan ge ett bredare slutsatsregister och mera utrymme för vidare forskning 
inom detta intressanta och aktuella ämne.  
 

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
Inför mitt examensarbete så funderade jag mycket kring vad jag vill skriva om. Jag ville att 
mitt ämne skulle vara intressant att skriva om för mig som författare då jag visste att jag 
skulle behöva sitta med detta många timmar och långa nätter, för som många vet så kan 
motivationen vara extra svår att greppa om man tycker att ämnet är tråkigt.  
 
Jag funderade länge och frågade många om råd tills jag kände att jag var inne på rätt spår. 
Vad jag inte visste då var att grunden till mitt examensarbete skulle omarbetas, helt, ett antal 
gånger innan jag slutligen kom fram till utgångspunkten för hur det ser ut idag. Detta tack 
vare Tommy Gerdemark, min handledare som stöttat, motiverat och inspirerat, och 
säljcoachen Krister Stånggren, som hjälpte mig att hitta ett intressant ämne när alla mina 
tidigare planer gick i stöpet.  
 
Jag visste att det skulle vara en utmaning att skriva mitt första examensarbete på egen hand 
men samtidigt finns det positiva och negativa aspekter med allt. Det jag kan känna att jag har 
saknat är en skrivkamrat att bolla idéer med när tunnelseendet har varit ett faktum, när detta 
skett har jag haft otroligt med hjälp och stöd från mina vänner och studiekamrater. 
 
Informationsinsamling 
Avsnittet ”Varför säljträning” är baserat på litteratur, internetkällor, information från andra 
examensarbeten och även gjorda intervjuer med Hans Westelius, försäljningschef på Svensk 
Fastighetsförmedling och säljcoachen, Krister Stånggren, som driver företaget TPT – sälj och 
ledarskapsutveckling. Jag ville ha med Krister Stånggren för att han bl.a. kan motivera 

                                                 
17 Ödman, (2007), s.14 
18 Andersson, (1982), s.86 
19 Andersson, (1982), s.68 
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behovet av säljträning och även för att dela med sig av andra värdefulla synpunkter. Hans 
Westelius kom in mot slutskedet av min uppsats för att jag ville ha en röst från den andra 
sidan av myntet, någon från arbetsgivarnas sida. Svensk Fastighetsförmedling är en av de 
arbetsgivare som mer eller mindre avgör om de nyexaminerade studenterna har vad som krävs 
för en anställning. Med på ett hörn finns även David Tivemark som undervisade mig i kursen 
”Säljteknik & Etik” på Högskolan i Gävle under vårterminen 2008. Honom ville jag ha med 
för att jag tyckte att han verkligen fångade upp min egen definition av en bra säljare med 
citaten från hans föreläsningar under kapitel 3.  
 
Det finns inte så mycket konkret litteratur inom säljträning för fastighetsmäklare men jag har 
ändå hittat mycket användbar information inom just detta område i de andra examensarbetena 
som har berört samma område. Annars har jag använt mig av nyckelord som sälj, säljträning, 
fastighetsförmedling, relationsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring, personlig försäljning, 
kundorientering osv. vid informationssökning. Jag lånade väldigt mycket böcker från 
högskolebiblioteket, som gröngöling så är det lätt att samla på sig för mycket och onödig 
information, och under skrivandets gång har dessa hjälpt mig att fastställa grundtanken för 
min studie men långt ifrån alla har använts.  
 
Urvalsprocessen av respondenter till avsnittet ”Säljträningens roll i utbildningen” stod till en 
början stilla när jag inte hade riktigt klart för mig över hur jag ville göra. När jag fått klart för 
mig att jag ville ha en respondent från varje lärosäte som erbjöd fastighetsmäklarutbildning så 
var nästa problem att få fram en jämn skara och nivå bland dessa. Jag har i alla fall försökt att 
få fram personer som på något sätt har med fastighetsmäklarutbildningen att göra, de som är 
mer eller mindre insatta i utbildningsplaner och kursinnehåll, programansvariga, lärare från 
kurserna etc.  
 
Mina intervjufrågor till respondenterna från lärosätena besvarades via mail, detta har varit det 
enklaste sättet för mina intervjuobjekt då det har varit semesterperioder, de ofta haft fullt upp 
och samtliga befinner sig på distans. Detta tillvägagångssätt kan ses som en mer strukturerad 
intervjumetod och det har här varit väldigt viktigt att jag haft klart för mig i förväg vilka 
frågar jag vill ha svar på.20 Hans Westelius och Krister Stånggren föredrog dock 
telefonintervju och fick då som de önskade. Deras intervjuer liknade mer den semi-
strukturerade formen av en intervju där jag hade mina intervjufrågor som underlag vid 
samtalet men det vart mer en öppen diskussion och frågorna ställdes inte alltid i ordning.21 

 
 

 
 

 
 

                                                 
20 Danielsson, (2007), s.76 
21 Bryman & Bell, (2005), s.363 
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2.4 KÄLLKRITIK 
 
Urvalsprocessen av respondenterna vid skolorna fungerade till en början bra men det blev 
ändå en del bortfall mot slutet. Det var till en början svårt att få tag på ”rätt” personer och 
mina mail och samtal vidarefodrades ett par gånger innan jag slutligen hamnade hos dem som 
nu deltagit. Av de nio skolor jag kontaktade så är det sex stycken som medverkar under 
avsnitt 4.1. Då respondenterna inte har samma befattning och relation till utbildningen så 
utgår jag från att svaren blir från deras perspektiv, alltså väldigt varierande.  

 
Figur 1 Bortfall i urvalet av respondenter från lärosätena 
 
Då distansen hindrade mig att göra personliga intervjuer så anser jag att jag förlorat en viss 
kvalitetssäkring vid genomförandet av denna studie och att resultatet inte kan ses som 
vattentätt. Kvalitén på svaren i en sådan här typ av studie är även väldigt beroende av 
respondenternas samarbetsvilja. För att höja respondenternas motivation kan man, på olika 
sätt, försöka intressera dem för forskningsområdet. Det gäller att försöka utveckla ett aktivt 
partnerskap mellan respondenterna och forskaren.22 
 
Som respondent under avsnitt 4.1 har jag även med min handledare Tommy Gerdemark. 
Detta var något som jag valde att göra då Tommy, som programansvarig, har en väsentlig roll 
i förhållande till Fastighetsmäklarutbildningen här i Gävle. Dock känner jag inte att hans 
medverkan på något sätt har påverkat mitt resultat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Borell & Brenner, (1997), s.27 
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3. VARFÖR SÄLJTRÄNING?  
I det här kapitlet har jag med intervjuer från två branschinsatta respondenter, en 
försäljningschef vid Svensk Fastighetsförmedling och en flitigt anlitad säljcoach.  
Jag har även här belyst vad som finns tidigare skrivet inom detta ämne som berör min studie, 
bl.a. om säljträningens väsentlighet, personlig försäljning ur marknadsföringssynpunkt, 
vikten av förtroende etc. Jag vill att läsaren här ska få en bild av vad säljträning betyder i 
yrket som fastighetsmäklare och backa upp mina respondenters synpunkter med valda teorier.  
Markerat med en ruta har jag även valt att ta med väl valda citat från David Tivemark, 
föreläsare i kursen ”Säljteknik & Etik” på Högskolan i Gävle.  
 
 
  
 
 
 
 
 
För att man som fastighetsmäklare ska få jobba över huvudtaget så gäller det att, med 
framgång, samla på sig förmedlingsuppdrag. Man kan se ett påskrivet förmedlingsuppdrag 
som startskottet för resten av förmedlingsprocessen.23 Utan denna inträdesbiljett står 
fastighetsmäklaren sysslolös.  
  
 
3.1 HANS WESTELIUS - ”DETTA ÄR ETT SÄLJJOBB!” 
 
Hans Westelius är försäljningschef på Svensk Fastighetsförmedling och har ca 30 års 
erfarenhet inom branschen. Han är fortfarande registrerad fastighetsmäklare men det var länge 
sen han praktiserade yrket. De senaste åren har han jobbat som regionchef, numera kallad 
försäljningschef. Han jobbar mycket med rekrytering inom företaget, i första hand är det 
rekrytering av franchisetagare till deras butiker men han är även med och rekryterar 
fastighetsmäklare. I framtiden kommer Hans att vara ute mycket på skolorna och informera 
om mäklarrollen.  
 
Hans har i stort sett gjort det mesta man kan göra inom mäklarbranschen. Han har jobbat med 
allt från rekrytering av fastighetsmäklare, jobba som egen företagare till chef på stora butiker 
både inom Fastighetsbyrån och inom Svensk Fastighetsförmedling. Han har också jobbat 
centralt både inom Fastighetsbyrån och inom Svensk Fastighetsförmedling under många år. 
Hans har även varit med och tagit fram den särskilda försäljningsmetod som 
fastighetsmäklarna jobbar efter hos Svensk Fastighetsförmedling. Försäljningsmetoden 
handlar mycket om hur man ska bemöta kunden på olika sätt för att lämna maximal service.  
 
”När man säger säljträning så tror jag att många utomstående tänker på ”tips & tricks” som 
används för att lura kunden men vi ser det i den aspekten att man måste ha ett etiskt 
uppträdande. För det är också en form av träning, att ta tillvara på kundens intressen. Det 
kan man också se som ett säljjobb.” 

                                                 
23 Lärobok i fastighetsförmedling, (2004), s.52 

Framgång kommer mycket från vår 
förmåga att komma överens med andra 
– David Tivemark  
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Hans förklarar vidare att om man t.ex. säljer kopieringsmaskiner så har man en produkt och 
en mottagare och det är mestadels en relativt okomplicerad försäljningsprocess men om man 
är fastighetsmäklare så måste man anpassa försäljningen efter alla typer av livssituationer. 
Allt från skilsmässor, dödsfall, ungdomar som ska flytta ihop mm. Det är en salig blandning 
av glädje och sorg, man måste ha förmågan att kunna sätta sig in i varje individuell situation 
och inte ha samma beteende mot änkan Agda som man har mot Kalle och Lisa som ska flytta 
ihop. Det handlar mycket om psykologi och beteendevetande här.  
 
Krav och förväntningar 
De akademiska utbildningskraven, utfärdade av Fastighetsmäklarnämnden (FMN), och 
registreringen som krävs för att vara verksam som fastighetsmäklare har rent allmänt höjt 
statusen på mäklaryrket. Man har säkerställt en slags nivå på utbildningen så det är bara 
positivt att det numera krävs en högskoleutbildning. Tidigare räckte det med att skaffa sig en 
telefon och ett skrivbord för att kunna kalla sig för fastighetsmäklare. Dock finns det vissa 
delar som man saknar i kraven utifrån branschsynpunkt och det är säljträning. Säljträning är 
en väsentlig del av jobbet så när man väl kommer ut som nyexaminerad ut i mäklaryrket så är 
dessa kunskaper viktiga, detta är ett säljjobb. 
 
Att säljträningen inte finns med i utbildningskraven från FMN har antagligen att göra med 
yrkets historik. Från myndigheternas sida har man nog inte sett detta som ett säljjobb utan att 
fastighetsmäklare mer jobbar som någon form av rådgivningskonsulter där hela yrket bygger 
på juridiska, ekonomiska och byggtekniska kunskaper. Självklart är förkunskaper inom dessa 
områden viktiga i detta yrke men i ärlighetens namn så har man mer nytta av att vara en 
duktig säljare än en duktig byggnadstekniker. Optimalt är en balanserad kombination av dessa 
kunskaper men säljnerven är ändå viktigast. Svensk Fastighetsförmedling har en rad 
obligatoriska säljutbildningar som de nyanställda ska gå men ibland kan det vara för sent att 
få dessa kunskaper direkt innan man ska ut i yrket. Man bör kunna få dessa kunskaper mycket 
tidigare så att studenterna kan göra ett aktivt val under sin utbildning och ta ställning till om 
fastighetsmäklaryrket är ett jobb man tycker är intressant. I dagsläget får inte studenterna 
någon stabil grund gällande säljträning i utbildningsskedet. Egenskaperna man bör ha som en 
duktig säljare är i många fall personliga egenskaper, en del har det… andra inte. Men sen är 
det också mycket en träningsfråga, man kan BLI en duktig fastighetsmäklare/säljare om man 
får rätt stöd och utbildning. Dock vore det bra om man hade dessa kunskaper innan man 
kommer ut till yrket så man vet vad det handlar om från början. Säljaregenskaper är något 
man behöver i alla yrken idag, mer eller mindre.  
 
 Yrket och behoven 
Historiskt sett så har fastighetsmäklare nästintill suttit och väntat på att kunna skapa kontakt 
med sina kunder. Man har förlitat sig väldigt mycket på marknadsföringsvapnet. Man har 
annonserat till sig nya kunder, skickat ut direktreklam och liknande men dem tiderna är förbi. 
Man kan inte köpa sig en marknad med enbart annonser längre eftersom alla andra 
mäklarföretag gör desamma, utan ska man lyckas idag så måste man som person sticka ut och 
vara proaktiv. Det är du, som mäklare, som måste ta kontakt med kunderna, inte tvärtom. På 
så vis har yrket förändrats. Tidigare kom kunderna nästan automatiskt men det gör de inte 
idag. 
 
Utbildningskraven från FMN tillgodoser inte dagens marknads behov då dessa inte till fullo 
lyckas kommunicera ut till studenterna vad det är för typ av yrke de utbildar sig till. Om man 



                      Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare 
  

 

 - 16 - 

vill se till studenternas intresse då det är dem som lägger ner mycket tid och pengar på 
utbildning och det vore då bra om det i ett tidigt skede i utbildningen framgår tydligt vad 
mäklaryrket innebär. Studenterna kan då göra aktiva val redan under studietiden innan man 
går vidare och de som väljer att fortsätta har klart för sig vad det handlar om när de 
examineras.  
 
Självförtroende är en av de viktiga egenskaper man bör ha i yrket som fastighetsmäklare men 
det också viktigt att man besitter rätt typ av självförtroende. Det krävs att man är trygg som 
person så man kan överföra den tryggheten till kunden. En annan viktig egenskap är att kunna 
sätta sig in i kundens situation eftersom det är så olika situationer från fall till fall. Man måste 
kunna förstå kundens behov så man kan lämna de råd och den service som krävs för att 
kunden ska bli nöjd. Detta har i sin tur mycket att göra med att man måste vara en duktig 
lyssnare, en del mäklare har en tendens att prata för mycket, man måste kunna lyssna aktivt 
och förstå kunden. Det är här empati kommer in i bilden. Har man samtliga av dessa 
egenskaper så vinner man även kundens förtroende och det är förtroende som är viktigast. Det 
är viktigt att man jobbat efter etik, moral och de koncept som företaget sätter upp.  
 
Utbildningen och dess innehåll 
Det är först de senaste fem åren som man lyft fram försäljningsmetodik i mäklarbranschen 
och innan dess förstod man nog inte vilka behov som fanns gentemot kunden. Som 
fastighetsmäklare har man de senaste 12-13 åren nästan varit en ordermottagare då det varit 
högkonjunktur medan när man nu kommer in i yrket under kärvare tider så blir det nästan ett 
helt nytt yrke. När lågkonjunkturen senast slog till i början på 90-talet så blev det ett helt 
annat yrke för många mäklare, från en dag till en annan, och många klarade inte den 
omställningen. Så det finns ett behov av att förbereda blivande mäklare inför dessa 
svängningar och hur man ska agera gentemot kund under olika ekonomiska toppar och dalar. 
Sen har man problematiken med att det är många som hoppar av yrket under deras första år 
som fastighetsmäklare. Det är ca 30 % som inser för sent att fastighetsmäklaryrket inte är 
någonting för dem.  
 
Om säljträning skulle bli ett obligatoriskt moment inför registreringen som fastighetsmäklare 
så måste man se till detaljerna också. Det är ändå svårt att mäta och bedöma betygsmässigt 
hur duktig man är på säljteknik utan att utöva det i praktiken. Kurserna måste även rubriceras 
på rätt sätt så att innehållet inte missuppfattas. Det måste vara en seriös säljutbildning med ett 
klart syfte. Detta är nödvändigt, både för studenterna själva och för branschen att när 
studenterna kommer ut i branschen så ska de ha en ganska klar bild över vilket yrke de 
kommer till. Alla måste tjäna på detta. I dagsläget är det även för stort spill mellan 
utbildningens slut och mäklarregistreringen. Självklart kan man ha nytta av 
fastighetsmäklarutbildningen i andra yrken också som hos banker och fastighetsbolag. En del 
säger att det är för många fastighetsmäklare men i ärlighetens namn så det generellt svårt att 
hitta mäklare, speciellt till landsortsstäderna.  
 
”Det är som sagt för stort spill, från att man har fått sin utbildning klar till att man är ute i 
branschen och har överlevt första året och detta tror jag beror mycket på att man har fel bild 
av jobbet. Därför är det så viktigt att man får rätt ansats om vilken typ av yrke som väntar, 
visst är det lite rådgivning i yrket men man ska ha rätt bild, rätt förutsättningar när man 
börjar utbildningen så man förstår vilket jobb som väntar.” 
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Begreppet säljträning kan dock lätt missuppfattas så man kanske bättre skulle kunna kalla det 
säljpsykologi, kundbeteende, säljmetodik eller liknande. Man måste utforma utbildningen på 
rätt sätt också. Det ska vara klart och tydligt att det inte handlar om ”tips & tricks”, 
kundmanipulation, utan säljmetodik. Detta är ganska lika från bransch till bransch men det 
finns ändå vissa skillnader, speciellt för den här branschen är den tvådelade 
kommunikationen. Först har man en kund som ska sälja någonting, med sina speciella behov 
och sen har man en kund som ska köpa någonting och en vanlig säljare möter oftast bara en 
slutkonsument. Så det finns en del inslag av säljteknik och säljmetodik som inte finns i andra 
branscher och om man som undervisare ska förstå den problematiken så bör man vara väldigt 
insatt i hur mäklaryrket fungerar. Speciellt gällande den dubbelriktade kommunikationen man 
har, fastighetsmäklarna har en opartisk mellanmansställning som kan vara väldigt svår att 
balansera. Det finns vissa inslag i mäklarbranschen som inte finns i andra branscher om man 
nu ska se säljmetodik rent generellt. Mäklarbranschen har också en del speciella inslag som 
man måste tillgodose om man ska översätta säljmetodik från säljlitteratur rent allmänt, annars 
kan man nog gå lite vilse.  
 
 
3.2 KRISTER STÅNGGREN – SÄLJCOACHENS ARGUMENT FÖR SÄLJTRÄNING 

 
Första gången jag fick kontakt med säljcoachen Krister Stånggren var då jag gick på en av 
hans föreläsningar, Säljande intag, som hölls på min högskola i början av året. Min 
handledare, Tommy Gerdemark, rekommenderade mig att närvara vid detta tillfälle för han 
trodde att det skulle vara nyttigt för min studie. Vid den tidpunkten handlade min studie om 
något helt annat och när jag sedan omarbetade min frågeställning så var det Krister som 
hjälpte mig så det kändes bara naturligt att ha med honom i det nya upplägget.  
 
Bakgrund/Profil 
Krister Stånggren driver utbildningsbolaget TPT – sälj och ledarskapsutveckling, som han 
bildade 1989. Han har tidigare jobbat inom bankväsendet där han var verksam i  nio år, han 
jobbade två år som säljare och även tre år som kontorschef där. Men att utbilda verkar vara 
det Krister brinner för. Han har jobbat med många olika branscher och utbildat inom 
säljområdet. Han har i olika företag själv utbildat över 25,000 säljare som t.ex. 
försäkringsmäklare, företagsmäklare, fastighetsmäklare etc.  
 
Han jobbade med ett amerikanskt program, Trace International, från 1989-94 och det var då 
han skapade plattformen för att utbilda olika företag inom sälj. Han började utbilda 
fastighetsmäklare hos Svensk Fastighetsförmedling 1991 men kom sedan i kontakt med 
Mäklarsamfundet 2001 och började under deras regi med föreläsningarna, Säljande intag och 
Säljande visning.  
 
Krister började även jobba lite närmare med mäklarföretaget Widerlöv & Co i Uppsala vid 
den här tidpunkten, där han bl.a. jobbat med att hitta och utbilda deras mäklare. För ungefär 
tre år sedan så började han följa med mäklarna från Widerlöv & Co på deras intagsbesök för 
att se hur deras verklighet ser ut och på så sätt kunna jobba effektivare med förbättringar i 
säljarbetet. Krister hjälper även till med en del annat praktiskt arbete vid företaget men hans 
främsta uppgift är att coacha mäklarna i verkligheten och se till att de fått resultat efter hans 
utbildning. Krister menar att hans arbete är helt och hållet faktabaserat, han tittar på hur de 
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bästa och mest framgångsrika mäklarna går till väga och jobbar sedan med att applicera det på 
andra mäklare.  
 
Yrket och behoven 
Säljarbetet för en fastighetsmäklare tycker Krister består utav två grejer. Det första är 
naturligtvis att i konkurrenssituationer kunna motivera för säljarna varför de ska välja just dig 
som mäklare. De gäller att mäklarna är duktiga på att göra en behovsanalys, alltså ställa rätt 
typ av frågor och framförallt våga driva mot ett avslut på plats. Den andra biten gäller de 
svårsålda bostäderna, att mäklarna då kan ställa rätt typer av frågor till en köpare och på det 
sättet visa att detta ändå kan vara ett bra affär för just den köparen. Frågor man kan ställa är 
t.ex. Vad är det dem är intresserade av? Hur länge har de letat bostad? Varför letar dem i 
just det området? Varför har dem inte köpt andra bostäder de tittat på? Så det är dem två 
momenten som Krister anser vara det viktigaste i själva säljbiten för fastighetsmäklare.  
 
De förändringar i mäklartjänsten som Krister märkt av under åren är att han tycker att vissa 
mäklarföretag erbjuder lite fylligare tjänster nu än tidigare. Man kopplar redan nu på ett antal 
tjänster som styling, proffsfotografer och liknande. Detta ger ofta bra effekt men det är 
naturligtvis inget som är helt nödvändigt för det är inte alla säljare som kräver det men 
självklart finns det säljare som tycker att dessa tjänster är väldigt bra. Dessa tjänster kan visst 
påverka priset i en positiv riktning och då är det ju bra att kunna erbjuda den tjänsten.  
 
På frågan om vad Krister tycker är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare så 
anser han att den absolut viktigaste egenskapen är att vara förtroendeingivande, helt klart. Det 
är viktigt att säljaren känner sig i trygga händer, att det deras mäklar lovar, det löftet håller 
denne också och gör det med bravur. Så att skapa förtroende är absolut viktigast.  
 
Utbildningen och dess innehåll 
Krister tycker inte att studenterna har med sig de förkunskaper som krävs gällande 
mäklaryrket som relationsyrke. För att hjälpa mäklarna att relationsanpassa varje kundmöte så 
har Krister anammat ett koncept som omfattar personligheterna Analytiske Arne, Vänliga 
Vera, Pådrivande Peggy och Uttrycksfria Uffe. Dessa fyra olika personligheter ska hjälpa 
mäklarna att känna igen sin kund. Som mäklare ska man vara medveten om att kundmötet 
startar redan i hallen där man får ett första intryck om vad det är för personlighetstyp man står 
inför. Det är väldigt viktigt att man har en känsla över hur säljarna vill bli bemötta och bete 
sig efter det. Det är alltså oerhört viktigt att relationsbiten sitter på plats.  
 
Men detta koncept anammas inte ens av de erfarna mäklarna fullt ut. Men de som gör det och 
anpassar sig, de får också bra resultat. Så denna del är viktigare än man tror. Det vanligaste 
felet som Krister ser, det är när en mäklare gör och beter sig exakt likadant oavsett vem de 
träffar och detta slutar väldigt ofta med att man inte får uppdraget. Det bästa är att ha olika 
presentationsmodeller för olika kundpersonligheter.  
 
På frågan om Krister tycker att de akademiska utbildningskraven från FMN täcker upp 
marknadens behov så tycker han att fastighetsmäklarnämnden skulle behöva ta fram ett krav 
på säljträning för det är absolut nödvändigt. Har man inte med sig den biten så missar man 
mycket för det är många nyexaminerade studenter som blir chockade när de kommer ut i 
arbetslivet och inser hur mycket säljarbete det verkligen är. Då tappar man styrfart direkt från 
början. Exempelvis när Krister är med på anställningsintervjuer av nya mäklare så är ett av 
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kraven som ägarna ställer att han verkligen försöker djupintervjua dem gällande säljbiten, hur 
mycket sälj är det i dem egentligen osv.  
 
Utbildningskraven från FMN ska fungera som ett konsumentskydd och Krister tycker att 
säljträning absolut borde inkluderas i det skyddet. Utan säljträning så skapas inte den riktiga 
tryggheten för då kan det vara så att man inte gör sitt yttersta för säljaren. Han tycker att de 
flesta utbildningarna vid skolorna idag är väldigt bra men att de just saknar det här 
utbildningsmomentet, det är för lite fokus på säljträning.  
 
På frågan om vad Krister tror det beror på att säljträningen inte finns med i utbildningskraven 
eller är lågprioriterat i utbildningsplanerna så tror han att det har att göra med att sälj 
fortfarande inte är ”rumsrent”. Säljare är fortfarande associerat med att någon kommer med 
ett stort, sliskigt leende och försöker smöra in sig istället för att se det som ett hantverk. Man 
ska ställa frågor som; vad är det du kräver av mig som fastighetsmäklare för att jag ska få 
uppdraget?; Vad vill du att jag ska göra för dig så att du ska känna dig helt nöjd? Det gäller att 
verkligen djupintervjua säljarna och fråga vad dem vill ha. Det är det som är säljet, inte att 
bara sitta där och lyssna eller att kränga på dem något som de inte vill eller luras på något sätt. 
Jag tror att det fortfarande finns en del som inte vet vad sälj innebär. Man ser på försäljare (i 
det här fallet fastighetsmäklare) som det kanske var längre tillbaka, som t.ex. på 1980-talet 
när kunderna inte hade lika mycket kunskap som de har idag och säljarna var av det mer 
manipulativa slaget. Detta inget som skulle fungera i dagsläget, kunderna är mer pålästa och 
vet vad de kan kräva för att vara nöjda med tjänsten. Kunderna är mer medvetna än de 
någonsin varit. Därför är mäklaryrket ett tuffare yrke för man måste vara vassare än man 
kanske behövde tidigare. Man måste kunna tala med kunderna på rätt sätt så att de blir 
intresserade, att man lyckas skapa förtroendekapitalet som behövs så att de känner att de litar 
på dig som mäklare, att de är beredd att betala ett bra arvode för dem litar på att man gör ett 
bra jobb.  
 
Sen är det viktigt att vara medveten om att man inte kan utbilda fastighetsmäklare i ett 
standard säljprogram, det funkar inte, det måste vara mäklaranpassat. Den som undervisar 
måste förstå vad en mäklar gör, det är bland annat därför Krister får så mycket uppdrag för 
han vet hur mäklarna jobbar och har varit med i deras verklighet. Kristers undervisning är inte 
uppbyggt från någon teoretisk modell, kurvor, diagram eller liknande. Det är helt och hållet 
faktabaserat och direkt från verkligheten.  
 
Krister fortsätter att betona vikten av förtroende, han vet exempelvis fastighetsmäklare som är 
väldigt duktiga på dels att lova saker men också duktiga på att hålla dem sakerna, det är 
väldigt viktigt. Detta innebär i sin tur att de får bra betalt för din tjänst, de kan ligga i 1-1,5 % 
högre i sitt arvode men säljarna är helt nöjda. Det är väldigt lönsamt att jobba med 
förtroendekapital och anpassning.  
 
Yrket har blivit så populärt att det blir svårt att se alla sidor av det direkt. Många kommer ut i 
yrkeslivet med uppfattningen att de ska tjäna snabba och stora pengar men de ska ha klart för 
sig att de som tjänar riktigt mycket, jobbar också riktigt mycket. Ett sådant här yrke tär helt 
klart på den egna energin speciellt om man har familj och så. Det finns ett pris man måste 
betala för att nå framgång inom den här branschen, det kostar att ligga på topp.   
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3.3 DEFINIERING AV FÖRSÄLJNINGSARBETET FÖR FASTIGHETSMÄKLARE 
 
När man jobbar som fastighetsmäklare så handlar det inte om att sälja bostäder, det är säkert 
många människor som ändå tycker att det är det mäklarna gör i någon form. Vad är det då en 
fastighetsmäklare säljer om det inte är bostäder? I yrket som fastighetsmäklare säljer man en 
tjänst som innebär förmedling av en bostad, vanligast mellan en säljare och en köpare. Man 
kan bryta ner det till att mäklarna vill bli valda till att förmedla bostadssäljarens bostad. 
Mäklaren vill bli tilldelade förmedlingsuppdraget.  
 
Enligt fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare; 
Utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall 
tillvarata både säljarens och köparens intressen.24 
 
Men trots att försäljning inte står med i den generella definitionen av yrket så krävs det ändå 
att man är duktig på försäljningsarbete om man vill lyckas, både på kort- och lång sikt, som 
fastighetsmäklare. En fastighetsmäklare behöver kunna ta fram sin säljarförmåga vid en rad 
olika delar av förmedlingsprocessen. Som vid t.ex.  
 
� Intaget 

Det är här fastighetsmäklaren besöker bostaden och bekantar sig med försäljningsobjektet 
för första gången. Man utför även en värdering av bostaden.  
 

� Visning 
Det är vid visningen som försäljningsobjektet (bostaden) ska presenteras för spekulanterna 
på bästa sätt och det är upp till fastighetsmäklaren att hjälpa bostadssäljarna med detta.  
 

� Budgivningen 
Under budgivningen är det fastighetsmäklarens uppgift att föra kommunikationen med 
spekulanterna och ta emot deras bud på objektet i fråga.  
 

� Kontraktsskrivning  
När man väl kommer till punkten för kontraktsskrivning så är det fastighetsmäklarens 
uppgift att upprätta köpehandlingar. Man ska även medverka och hjälpa parterna vid 
kontraktsskrivningen.25 

 
Men först och främst ska man med framgång kunna sälja in sin mäklartjänst hos 
bostadssäljarna och denna säljprocess sker huvudsakligen vid intaget, där fastighetsmäklaren 
hoppas på att kunna gå därifrån med ett påskrivet förmedlingsuppdrag. Det är alltså inte 
bostäder som fastighetsmäklaren ska försöka sälja, det är förmedlingsuppdrag 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Lärobok i fastighetsförmedling, (2004), s.12 
25 www.fastighetsmaklarnamnden.se 2008-09-11 
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3.4 FRAMGÅNG HÄNGER PÅ FÖRSTA MÖTET – INTAGET 
 

 
 
 
 
 

 
I förmedlingsprocessen av en bostad så är det intaget som är den mest centrala delen. Det är 
vid intaget som fastighetsmäklaren åker hem till bostadssäljaren, värderar bostaden och 
hoppas på att åka därifrån med ett givet förmedlingsuppdrag.26 Det är här relationen mellan 
bostadssäljare och mäklare byggs upp och det är främst här grunden för förtroende läggs som 
krävs för ett lyckat samarbete.27  
 
För att en fastighetsmäklare ska kunna nå framgång så måste fokus initialt ligga på 
intagssituationen, det är ofta här man träffar bostadssäljarna för första gången och även här 
det avgörs om man får jobbet (förmedlingsuppdraget) över huvudtaget. Intaget är 
ingångsporten till resten av förmedlingsprocessen. Hur bra en fastighetsmäklare gör ifrån sig 
är verkligen essentiellt i det här första stadiet.28  I en tidigare utförd studie kom författarna 
fram till att valet av fastighetsmäklare är högst omedvetet och att första intrycket oftast är 
avgörande.29 

 
 
3.5 INTAGET SOM SÄLJSITUATION  

       
 
 
 
 
De flesta andra säljsammanhang består av en försäljare, en konsument och slutprodukten som 
det ska förhandlas om däremellan. Inom fastighetsmäklaryrket är det hela mer komplext, 
under större delen av förmedlingsprocessen ska mäklaren kunna bedriva en dubbelriktad 
kommunikation med bostadssäljaren och bostadsköparen. Men intaget är den del av 
förmedlingsprocessen som mest kan liknas med andra säljsituationer där slutprodukten är dina 
tjänster som fastighetsmäklare.30  

                                                 
26 www.svenskfast.se   2007-11-22 
27 www.fmf.net    2007-11-22 
28 Uppsats: Bergquist & Eklund-Nilsson, (2003), s.22 
29 Uppsats: Tempelman, (2007), s.40 
30 Uppsats: Johansson & Vestberg, (2006), s.11 

Det är så otroligt viktigt hur man beter 
sig i det långa loppet. 
– David Tivemark 

Om man vill bli en duktig fastighetsmäklare 
så måste man bli en duktig relationssäljare. 
– David Tivemark 
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Som mäklare vill man att bostadssäljarna ska köpa din tjänst och det handlar om första 
kontakten med en potentiell kund, att sätta sig in i dennes behov och att sedan komma fram 
till någon form av överenskommelse med kunden som resulterar i ett avslut. Med avslut så 
menar jag här att fastighetsmäklaren fått ett påskrivet löfte om att man har blivit vald till att 
sköta förmedlingen, mäklaren har då med framgång sålt in sin tjänst till bostadssäljarna. 
Intaget är alltså första steget innan förmedlingen av bostaden drar igång. Jag anser att det är 
under intaget som fastighetsmäklarens säljarförmåga verkligen sätt på prov.  
 
 
3.6 THE MARKETING CONCEPT – SKAPA KONKURRENSFÖRDELAR  
 

      
 
 
  

 
                      
The marketing concept innebär att man för att uppnå ett företags uppsatta mål måste kunna 
avgöra och förstå kundens behov och önskemål och sedan leverera detta på ett 
tillfredställande sätt som överträffar konkurrenterna med liknande erbjudanden och tjänster. 
Det börjar med att man har klart för sig vilken marknad man riktar sig till, vilket är 
bostadssäljarna i det här fallet, sedan fokuserar man på den enskilde kundens behov, 
koordinerar alla fördelar som påverkar kunderna och sedan bygger man upp en långsiktig och 
värdefull relation baserat på kundens nytta och tillfredställelse. 31  
 
Med the marketing concept så är syftet att nå vinst och framgång genom kundfokus och 
kundvärde. Om man ska implementera the marketing concept så innebär det mer än att bara 
svara på kundens behov och önskemål, det handlar om att aktivt utveckla säljstrategier för att 
bemöta och tillfredställa olika typer av kundpersonligheter. 32 
 

 
 
Del av figur 1.4 The marketing concept 33 
 
Ser man till de olika mäklarföretagen som finns verksamma på marknaden idag så är deras 
erbjudanden om förmedlingstjänsterna snarlika varandra och det handlar i mångt och mycket 

                                                 
31 Kotler m.fl., (2002), s.15 
32 Kotler m.fl., (2002), s.16 
33 Kotler m.fl., (2002), s.15 

Market   Customer     Integrated       Profits through      

 needs           marketing           customer    

                                                               satisfaction                                   

Man ska lära sig att anpassa sig både efter 
impuls- och eftertänksamma köpare, vissa 
vill ha mer fakta… andra inte. 
– David Tivemark 
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om att kunna locka kunderna med erbjudande om kringtjänster som ofta anpassas efter den 
individuella kundens behov men hur fastighetsmäklaren i sig jobbar kan variera kraftigt då 
alla har olika personligheter och sätt att integrera med andra människor men detta är något 
som man själv kan jobba med för att nå framgång.34  
 
I en tidigare gjord studie visade det sig att respondenterna ansåg att man inom mäklaryrket 
gått från att vara informationsbärare till att vara mer serviceinriktade. De drog slutsatsen att 
denna förändring bottnade i en ökad medvetenhet hos kunderna som lägger press på 
fastighetsmäklare att uppdatera sig vid förändringar för att bibehålla sin marknadsandel och 
tillgodose kundernas behov.35  
 
Grönroos skriver även i sin bok om kvalitetsstrategin och menar att den personliga 
kundkontakten och hur företagen kommunicerar till sina kunder är av avgörande betydelse för 
att med framgång vinna kunden.36 Enligt mig så handlar det inte bara om att titta på 
konkurrensen mellan fastighetsmäklarna utan att bostadssäljarna ska anlita en 
fastighetsmäklare överhuvudtaget så gäller det att få kunderna att känna att de får så mycket 
mer i nytta och värde vid anlitandet av en fastighetsmäklare.  
 
Jag anser att det är viktigt att göra kunderna förstådda att den extra kostnaden de får betala 
genom att anlita en fastighetsmäklare får de igen i service, kunskap, trygghet och pris. Både i 
mötet med människor och på marknaden i allmänhet så är fastighetsmäklare ett högst 
kvalificerat yrke som kräver mycket kunskap och erfarenhet. Väsentligt för kunderna är också 
att mäklararvodet är avdragsgillt i deklarationen.37 
 
Det finns ett samspel i mäklarbranschen som är viktig att ta med i beräkningarna, där det 
mjuka går ihop med det hårda, de teoretiska kunskaperna går ihop med den sociala förmågan. 
Kunderna är mer medvetna idag än de var förr och vet ofta lika mycket som mäklaren om 
detaljerna kring bostaden som ska säljas, så i en konkurrensutsatt marknad är det där ”lilla 
extra” ofta avgörande för hur framgångsrik en fastighetsmäklare blir.38 
 
 
3.7 SKAPA FÖRTROENDEKAPITAL 
  
Under 2007 så meddelande TV4Nyheterna att var tredje svensk hade fått ett minskat 
förtroende för fastighetsmäklare under det senaste året, detta resultat kom från en 
undersökning som Novus Opinion39 utfört åt tv-kanalen.  
 
Under lång tid så ansågs det att rationellt tänkande låg bakom kundernas köpbeslut men nu är 
man mer medveten om att dessa beslut är baserade på våra primära behov och högst 
känslomässiga. Forskning har visat att förnuftet endast har en tolkande, skyddande och 
granskande funktion medan det är den känslomässiga delen hos människor som verkligen är 

                                                 
34 Uppsats: Johansson & Vestberg, (2006), s.37 
35 Uppsats: Andersson & Andersson, (2007), s.25 
36 Grönroos, (1996), s.86ff 
37 www.maklarsamfundet.se  2008-05-15 
38 www.maklarsamfundet.se   2008-05-15 
39 Novus Opinion är ett undersökningsföretag som jobbar med opinions- och samhällsmätningar etc.  
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drivet bakom besluten.40 Jag tycker därför att det är en värdefull egenskap att vara en bra 
människokännare när man jobbar som fastighetsmäklare.  
 
Förutom de akademiska kunskaperna som krävs så är det också av väsentlighet att man som 
person tycker om att jobba med människor. Det är viktigt att man är bra på att övertyga och 
skapa förtroende hos sina kunder.41 I en tidigare utförd studie svarar Eskild Möller, 
kvalitetsansvarig vid Svensk Fastighetsförmedling, att förtroendeskapande är det väsentligaste 
konkurrensmedlet för fastighetsmäklare.42 För den enskilde fastighetsmäklaren handlar det, ur 
min synpunkt, om att vinna nya kunder och få de gamla att vilja återkomma.  
 
Företagens överlevnad är huvudsakligen beroende av sin kundkrets och det är således av 
intresse för företagen att ta reda på vad som ger flest nöjda och återkommande kunder.43 En 
faktor som speciellt viktig för fastighetsmäklare att ta med i beräkningarna är att vinna 
kundernas förtroende, behålla det och på så sätt behålla lojaliteten. Detta är framför allt viktigt 
för tjänsteföretagen då kunden spelar en central roll för tjänstens genomförande.44 Jag anser 
att genom att förstå vad som är viktigt för varje individuell kund så kan man, i den mån det 
går, anpassa erbjudandet efter kunden och på så sätt skapa långsiktigt värde för kunden och få 
denne att vilja återkomma.   

 
 
 
 
 
Om kunderna känner trygghet och förtroende för dig som fastighetsmäklare så det högst 
troligt att de kommer åter eller ännu bättre, rekommenderar dig till sina vänner och bekanta.45 
Enligt mig är rekommendationer den bästa marknadsföringen för fastighetsmäklare.  
 
 
3.8 VAD VUNNET FÖRTROENDE BETYDER FÖR EN FASTIGHETSMÄKLARE 
 
 
 
   
 
 
Som tidigare nämnt så är det inga produkter eller fastigheter en fastighetsmäklare säljer utan 
det handlar om försäljning av en rad olika tjänster som ingår i ett och samma erbjudande. 
Detta erbjudande omfattar initialt tjänster som innebär att enbart hjälpa bostadssäljaren med 
att konstruera ett försäljningserbjudande gällande bostaden i form av värdering, 
annonsering/marknadsföring, ordna inför visningen etc. men sedan kommer en motpart 
(spekulanterna) in i bilden och det är här fastighetsmäklarens arbete skiljer sig från andra 
                                                 
40 Goldmann, (1994), s.35 
41 www.valjayrke.se  2008-05-14 
42 Uppsats: Fnoun & Gustavsson, (2006), s.35 
43 Söderlund, (1997), s.11 
44 Grönroos, (1996), s.11 
45 Uppsats: Pierrou, (2007), s.30 

Förtroende är den viktigaste faktorn 
vid försäljning. – David Tivemark 
 

Viktigast för att lyckas i relationsförsäljning 
är inställningen till sig själv och andra 
människor. – David Tivemark 
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kundsituationer. Det är då viktigt att fastighetsmäklaren kan anpassa sig efter båda parternas 
personligheter och behov för att på smidigast och bästa sätt förmedla bostaden mellan dessa.  
 
Som fastighetsmäklare så möter man många människor med olika önskemål, behov och 
varierande kunskaper. Man jobbar både utifrån ett försäljningsperspektiv där man ska hjälpa 
den verkliga säljaren, bostadssäljaren, att sälja bostaden till så högt pris som möjligt men även 
som förmedlare mellan de iblandade parterna, bostadssäljaren och bostadsköparen.46 För att 
smidigt kunna växla mellan dessa två roller är det fördelaktigt om man har parternas fulla 
förtroende. Lyckas mäklaren att skapa förtroende så är det lättare att utifrån det jobba friare 
och få chansen till att göra ett bättre jobb.47 
 
För fastighetsmäklare är det viktigt att ha i åtanke under hela förmedlingsuppdraget att hur 
man uppträder och sköter uppdraget kan vara bra marknadsföring om bostadssäljaren sedan 
rekommenderar mäklaren vidare till vänner och bekanta. För en mäklare är det också viktigt 
att inge självförtroende och speciellt viktigt är att inte tala illa om konkurrerande 
mäklarföretag48, det är både fult och får företaget man jobbar för att framstå som svagt.  
 
Framgången för fastighetsmäklare ligger i trovärdigheten och förtroendet människor känner 
för en. Det gäller att skapa och upprätthålla den förtroendefulla känslan för dig som person 
inom ditt kärnområde om man verkligen vill lyckas som fastighetsmäklare.49  
 
En fastighetsmäklare i en tidigare utförd studie trodde att det mest avgörande kriteriet för att 
få förmedlingsuppdraget är förtroendet som mäklaren lyckas skapa vid intaget, han 
tydliggjorde också att det är viktigt att en mäklare har förmågan att läsa av människor och 
även är en bra lyssnare.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 FASTIGHETSMÄKLARENS EGENSKAPER – MEDFÖDDA TALANGER?  
 
De obligatoriska förkunskaper som Fastighetsmäklarnämnden fastställt för att bli registrerad 
fastighetsmäklare är minst två års teoretiska studier vid högskola/universitet och även tio 
veckors praktik hos ett mäklarföretag.51 Men det är självklart att personligheten avgör vilken 
typ av säljare man blir, det gäller alltså för alla som ska ge sig ut i mäklaryrket att ta reda på 
vad som driver dem och jobba utifrån det. I en tidigare utförd studie återkom respondenterna, 
anställda inom branschen, ofta till begreppet personlighet. De betonade vikten av att skapa 
                                                 
46 Uppsats: Alderbrink, m.fl., (2003), s.13 
47 www.fmf.net   2007-11-22 
48 www.fmf.net    2007-11-22 
49 www.fmf.net    2008-05-15 
50 Uppsats: Bengtsson & Lindbäck, (2006), s.18 
51 www.fastighetsmaklarnamnden.se  2008-08-20 

Förtjäna rätten att ha rätt. Lyssna på kunden, 
förstå vad kunden vill. Först efter man har 
lyssnat så har man förtjänat rätten att erbjuda 
lösningar. – David Tivemark 
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tryggheten för bostadssäljaren, som i sin tur genererar ökat förtroende, och för att kunna 
åstadkomma detta var det viktigt att fastighetsmäklaren hade rätt personlighet för att kunna 
skapa detta hos kunden.52 
 

 
 
 
 

 
Att man föds in i säljaryrket, att det finns vissa som klarar sig bra utan förkunskaper eller 
träning är bara en myt. Det är klart att det finns vissa människor som pga. av sin personlighet 
klarar sig bättre än andra men för att kontinuerligt prestera tillfredställande resultat så krävs 
det att man utbildas och tränas för säljarrollen.53  
 
Kunderna vet mer och är mer insatta i sina köp idag än de var förr, allra mest i större köp som 
bostadsköp. Bostadssäljarna som fastighetsmäklaren möter utgår redan från att denne kan sin 
sak i form av fastighetsvärderingar och byggtekniska kunskaper så för att utmärka sig bland 
sina konkurrenter gäller det att ta till de egenskaper som aldrig är den andre lik, den sociala 
förmågan. Den sociala förmåga som krävs i fastighetsmäklaryrket är väldigt beroende av den 
individuella personligheten men det går att utveckla och anpassa dem egenskaperna man från 
början besitter genom träning Säljaryrket är inget som man kan lära sig på kort tid utan 
förkunskaper, det kräver starka yrkeskunskaper och det är viktigt med förståelse för att 
säljaryrket kräver hårt arbete.54 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Uppsats: Fnoun & Gustavsson, (2006), s.50 
53 Toft, (1986), s.23ff 
54 Goldmann, (1994), s.13 

Som säljare ska man kunna kommunicera 
med dem som är långt ifrån sin egen 
personlighet. – David Tivemark 
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4. SÄLJTRÄNINGENS ROLL I UTBILDNINGEN 
I det här kapitlet redovisar jag en sammanställning av svaren från mina respondenter med 
koppling till utbildningarna. Jag har även gjort en kort sammanställning av delarna i 
kursutbudet som kan hänvisas till min studies definition av säljträning vid respektive skola. 
 

 
4.1 RESPONDENTERNA FRÅN LÄROSÄTENA 
 
Mina frågor till mina respondenter från lärosätena hade följande uppdelning för att få en 
bättre överblick och struktur i deras svar; 
 

� Bakgrund/Profil 
� Utbildningen och dess innehåll 
� Yrket och behoven 

 
 
4.1.1 KARLSTAD UNIVERSITET  
 
Bakgrund/Profil 
Vid Karlstad Universitet fick jag kontakt med Tommy Bergquist som jobbar som 
programledare för Fastighetsekonomiprogrammet och även är kursansvarig för flera kurser 
inom programmet. Han har jobbat på universitetet i  tio år. Tommy har en bakgrund som 
civilekonom men har även gått lärarutbildning och en viss del forskarutbildning. Han har 
tidigare yrkeserfarenhet inom bygg, handel och utbildning. Direkt erfarenhet från 
fastighetsmäklarbranschen fick han under sin ekonomiutbildning när han då fick utföra en 
praktik på ett och ett halvt år, men under den här tiden höll han mest på med ekonomin och 
inte med praktiskt mäkleri.  
 
Utbildningen och dess innehåll 
Vid Karlstads Universitet är fastighetsekonomutbildningen på tre år och på frågan om Tommy 
tycker att utbildningen lägger mer fokus på vissa typer av kurser än andra så svarade han att 
hela idén med utbildningen är att studenterna blir duktiga på gränslandet mellan ekonomi, 
juridik och byggteknik. Störst fokus ligger på ekonomi eftersom detta är huvudämnet i 
examen.  
 
Gällande utbildningens inriktning utöver de moment och innehåll som är krav från FMN:s 
sida så förklarar Tommy att utbildningen styrs av programmålen, dvs. vad man bör kunna i 
sin roll som mäklare, förvaltare eller närliggande. Dessa programmål måste på ett bra sätt 
tydliggöras i utbildningen.  
 
På frågan om Tommy saknar något i utbildningen som den ser ut idag så känner han att det 
självklart finns förbättringar att göra. Vissa görs löpande i kurserna medan andra kräver större 
strukturella ingrepp. Den stora bromsklossen mot utveckling känner han är FMN:s alltför 
detaljerade krav. Eftersom skolan valt att integrera kraven i ordinarie kurser så är det ett 
avancerat pusslande för att se till att alla detaljkrav kommer in på rätt ställe. Om en kurs sedan 
skulle byta lärare så måste Tommy bevaka att kravet inte försvinner. Beskrivningen på vad en 
mäklare ska kunna är tre gånger så lång som beskrivningen på vad en läkare ska kunna, detta 
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kan man se i examensbeskrivningen. Detaljkraven gör ju också tillgodoräknanden svåra. 
Gällande vad studenterna saknar i utbildningen så är det bl.a. förhandlingsteknik som nu finns 
med i utbildningen efter hög efterfrågan. Säljutbildning är också något som är efterfrågat men 
Tommy berättar att när det kommer gästföreläsare med rubriken ”sälj” så kommer ungefär 
hälften av studenterna till föreläsningen. Önskemål och krav är absolut inte lätta att tolka. Det 
är mycket studenterna vill ha mer av men det ska ju rymmas inom tre år så då måste man 
oftast plocka bort något annat.  
 
Sen början 2001 så har många förändringar inom kurserna gjorts. Det är precis samma kurser 
på ytan men inom kurserna har det hänt ganska mycket, en student från 2001 skulle säkert 
inte känna igen sig annat än översiktligt. Gällande om innehållet i utbildningen lever upp till 
kraven på dagens marknad så förklarar Tommy att skolan har ju ambitionen att ge en bred 
möjlighet på arbetsmarknaden och studenterna från skolan hamnar på mäklarbyråer, banker, 
fastighetsbolag, kommuner, skattemyndigheter mm. Tommy tycker att det känns som att 
utbildningen ligger ganska bra till men det finns alltid förbättringar att göra.  
 
På frågan om utbildningen i Karlstad innehåller någon form av säljträning så berättar Tommy 
att i kursen Affärsetik och köpbeteende, 15hp så är en stor del ägnad åt konsumentbeteende – 
alltså hur vi tänker och agerar när vi köper – spegelbilden av säljträningen. Dessutom tar de 
också upp förhandlingsteknik vid skolan och har gästföreläsningar i ”sälj” men Tommy tycker 
ändå att det nog hade kunnat vara mer utbildning inom den här kategorin. Sälj har alltid varit 
problematiskt inom akademin eftersom det mest handlar om best practice55 och en genre som 
vi lämnat därhän åt konsulterna. Tommy anser att det kan vara på tiden att ta tillbaka det nu.  
 
Yrket och behoven 
På frågan om han märkt av några förändringar i mäklartjänsten så tycker Tommy att vissa 
”heta” marknader har nog förändrats mycket i riktning mot att duktiga säljare som kan skapa 
förtroende på några minuter överlever och tjänar pengar medan han tror att på landsbygden är 
det sig nog rätt likt. Internationaliseringen har nog medfört en del för de mäklare med många 
utländska köpare.  
 
Tommy anser att som kraven från FMN ser ut idag så är de alldeles för detaljerade, FMN 
borde lita mer på högskolorna och att skolorna ser till att studenterna är väl förberedda när de 
kommer ut i arbetslivet. Utbildningskraven från FMN tillgodoser marknadens behov på 
juridiksidan men inte i övrigt. Kraven är bara inriktade på att inte göra fel – hur man gör 
något bra däremot verkar inte vara så intressant. Om han själv fick ändra kraven så skulle han 
göra dem mer generella och övergripande så att man skulle kunna lägga mer kraft och fokus 
på att med branschen friare utforma utbildningen så att studenterna som lämnar skolan ska 
fungera i sin mäklarroll.  
 
På frågan om vad Tommy tycker är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare så 
anser han att det ska vara en seriös och kunnig person som tycker att det är kul att ha med folk 
att göra. När jag frågar Tommy om han anser att studenterna får med sig förkunskaperna som 
krävs för detta relationsyrke så tycker han inte det men ser samtidigt inte hur detta skulle 

                                                 
55 Med best practice menar Tommy att man försöker hitta goda exempel/förebilder på bra säljare och försöker se 
vad denne gör för att lyckas. En konsult kan ju ta betalt av ett företag och lära ut hur man gör, men inom 
akademin så behöver man en teoretisk grund att vila på. 
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kunna lösas inom skolans väggar. Självklart försöker de genomföra detta genom grupparbeten 
och dialoger men han känner inte att det räcker.  
 
Tommy tror att säljträning kan vara generellt lågprioriterad pga., som han nämnt tidigare, att 
sälj alltid varit problematiskt inom akademin och att FMN:s krav som de ser ut idag enbart är 
inriktade på att inte göra fel, hur man gör något bra verkar tyvärr inte vara lika intressant. Han 
tycker det skulle vara välkommet med ett krav på obligatorisk säljträning från FMN:s sida.  
 
4.1.2 HÖGSKOLAN I BORÅS 
 
Bakgrund/Profil 
Vid Högskolan i Borås fick jag kontakt med Mikael Löfström som är studierektor på skolan 
och delvis ansvarig för innehållet i fastighetsmäklarutbildningen. Han har jobbat på skolan i 
drygt ett år och har tidigare jobbat som forskare/lärare i företagsekonom i så länge som 15-20 
år så han har lång erfarenhet inom sitt område. Han har dock inte själv varit verksam inom 
fastighetsmäklarbranschen på något sätt.  
 
Utbildningen och dess innehåll 
Utbildningen för fastighetsmäklare är två år vid Högskolan i Borås och lägger mest fokus på 
juridik och ekonomi, enligt Mikael. På frågan om vad Mikael tror att det är som styr 
utbildningens inriktning så svarar han att inriktningen har att göra med studenternas 
synpunkter och personalens kompetens på skolan. Det finns ingenting som han saknar eller är 
missnöjd med i utbildningens innehåll. Han har heller inte fått några klagomål från 
studenterna, varken under eller efter utbildningen avslut.  
 
Under Mikaels anställning så har inte utbildningen förändrats så mycket bara åren innan så 
arbetades utbildningen om helt i samråd med FMN. På frågan om Mikael tycker att innehållet 
i utbildningen matchar kraven på dagens marknad så tycker han att det bevisas av det höga 
antalet sökande och höga anställningsfrekvensen efter utbildningens slut.  
 
På frågan om utbildningen i Borås innehåller någon form av säljträning så berättar Mikael att 
de faktiskt har en kurs i personlig försäljning vid skolan och han tycker även att personlig 
försäljning är en viktig kunskap att ha med sig i yrkeslivet som fastighetsmäklare.  
 
Yrket och behoven 
Mikael tycker att om man märkt av några förändringar i mäklartjänsten så är det att det idag är 
mer IT-baserat och att intresset för utbildningen följer intresset för fastighetsbranschen.  
 
Han har inga direkta synpunkter på de akademiska kraven från FMN:s sida, annat än att han 
tycker att det borde finnas med ett krav på etik. Han tycker att kraven i huvudsak uppfyller 
dagens marknads behov.   
 
På frågan om vad Mikael tycker är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare så 
anser han att det är viktigt att vara juridiskt och ekonomiskt kunnig, samt att man ska bära på 
etisk kunskap och inta ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete.  
 
Mikael är dock tveksam till säljträning som ett obligatorium men att det helt klart behövs i 
utbildningen i någon form. På frågan om vad Mikael gällande att säljträningen inte är 
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generellt prioriterat i utbildningarna idag så har han ingen aning om varför det är så. Slutligen 
så håller Mikael med om att fastighetsmäklaryrket är ett relationsyrke och att utbildningsdelen 
gällande detta skulle kunna utökas. Han tycker att studenterna får med sig kunskaperna de 
behöver men att dessa, med fördel, skulle kunna fördjupas.  
 
4.1.3 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
 
Bakgrund/Profil 
Vid Luleå tekniska universitet fick jag kontakt med Sara Mattsson. Hon anställdes 2007 för 
att undervisa i ämnet Fastighetsförmedling inom Fastighetsmäklarprogrammet som även 
startades 2007. Saras utbildningsbakgrund består av en kandidatexamen i ekonomi och även 
en fastighetsmäklarutbildning i grunden. Som undervisare påbörjar hon nu sitt andra år men 
har varit verksam som fastighetsmäklare tidigare.   
 
Utbildningen och dess innehåll 
Vid universitetet är fastighetsmäklarutbildningen på två år, dvs. 120hp, och på frågan om Sara 
tycker att utbildningen lägger mer fokus på vissa typer av kurser än andra så berättar hon att 
fastighetsförmedling är huvudämnet som tillsammans med juridiken (översiktskurs, 
fastighetsrätt och beskattningsrätt) tar upp en stor del av utbildningen. Sara kan inte svara på 
vad det är som styr utbildningens inriktning utöver de delar som är krav från FMN:s sida men 
svarar på frågan om hon saknar någonting att det gör hon inte och berättar även att delar av 
utbildningen är under planering. För tillfället går institutionen igenom kommande kurser och 
deras innehåll. Vid skolan håller de på att diskutera just säljträning då de ser att det finns ett 
stort behov av att studenterna erhåller sådan kompetens inför deras kommande arbete som 
fastighetsmäklare. Skolans första ”kull” utbildade fastighetsmäklare slutför sin utbildning 
under våren 2009 så Sara har inte hört några kommentarer eller rykten om att studenterna 
skulle sakna något i utbildningens innehåll, inte hittills i alla fall.  
 
Eftersom både utbildningen och Sara är nya vid skolan så har innehållet inte ändrats mycket 
under Saras tid där och hon tycker absolut att Luleås utbildning matchar kraven på 
marknaden.  
 
På frågan om Sara tycker att utbildningen på universitetet innehåller någon form av 
säljträning så svarar hon att kursen Fastighetsförmedling gör det. Den generella uppfattningen 
vid skolan är att säljteknik är ett verktyg som behövs i yrket som fastighetsmäklare, likväl 
som kunskaper inom exempelvis IT-teknik. Själv ser Sara säljteknisk kompetens som ett 
verktyg för att studenterna på ett professionellt sätt ska kunna kommunicera vad 
mäklartjänsten går ut på och klargöra vilka möjligheter som finns för potentiella 
uppdragsgivare osv. Sara förklarar vidare att mäklartjänsten är, som alla vet, komplex och 
missförstånd eller oklarheter har ofta visat sig orsaka konflikter och reklamationer. Saras 
uppfattning är att dessa många gånger hade kunnat undvikas om kommunikationen fungerat 
bättre. Hon ser således att säljteknik är ett bra sätt för studenterna att förbättra sin 
kommunikation gentemot sina uppdragsgivare, så att deras arbete som fastighetsmäklare kan 
bli mer framgångsrikt.  
 
Yrket och behoven  
På frågan om Sara märkt av några förändringar i mäklartjänsten, trender på marknaden etc. så 
svarar Sara att det har hon absolut gjort. Hon har märkt av ett större medvetande hos köpare 
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och säljare om vilka krav som kan ställas på tjänsten, behovet av en ny fastighetsmäklarlag, 
diskussion om vad en mäklartjänst ska innehålla med avseende på ”nätmäkleri”, europeisk 
anpassning och förstås massor av annat som påverkar det direkta arbetet med prissättning 
(värdering) och byggnadsteknik (energideklarationer) osv.  
 
Hon tycker att de akademiska utbildningskrav från FMN som de ser ut idag både är 
heltäckande och mycket relevanta. Gällande frågan om hon tycker att utbildningskraven från 
FMN tillgodoser marknadens behov så tycker Sara att det är upp till varje enskild högskola 
eller universitet att se till att innehållet stämmer överens med behoven som finns och hon kan 
i nuläget inte se att det skulle behövas några ändringar i utbildningskraven. 
 
På frågan om vad Sara tycker är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare så ser 
hon det som att upplevd kvalitet har att göra med ingående förväntningar, att kundens 
förväntningar byggs till stor del upp av fastighetsmäklaren själv. Därför är mäklarens sätt att 
kommunicera en tydlig affärsplan, viktig för att uppdragsgivaren ska uppleva hög kvalitet, 
liksom ett förtroendeingivande intryck hos både säljare och köpare av ett objekt. Förtroende 
skapas genom empatisk förmåga, god lokalkännedom, självsäkerhet, humor osv.  
 
Gällande frågan om vad Sara tycker om säljträning skulle bli ett obligatoriskt moment i 
utbildningskraven så anser hon att så redan är fallet, att FMN har inslag av detta i sina 
utbildningskrav. Med hänvisning till studiens definition av säljträning, som 
beteendevetenskap och psykologi, så citerar Sara en rad i sitt svar från Civilutskottets 
betänkande 2007/08: CU5 – Tillsyn över fastighetsmäklare mm. : ”Förståelse av 
mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering”. Sara håller alltså inte med om 
att säljträningen inte finns med i kraven och är generellt lågprioriterat i utbildningarna. Hon 
tycker att etiska aspekter ofta diskuteras, såväl i den utbildning hon själv deltagit i, som den 
hon undervisar i.  
 
På den slutliga frågan om Sara anser att studenterna får med sig förkunskaperna som krävs för 
detta relationsyrke så tror hon att studenterna förstår att yrket ställer krav på hur man som 
enskild agerar gentemot sina medmänniskor. Dessutom får i vart fall Luleås studenter med sig 
goda kunskaper i ”mellanmänskliga processer”. Hon tillägger även att detta år blir Luleås 
mäklarstudenter undervisade i förhandling, medling och konflikthantering av Jan Norman 
som under våren 2008 blivit utsedd till årets bästa lärare vid universitetet.  
  
4.1.4 UMEÅ UNIVERSITET I SKELLEFTEÅ 
 
Bakgrund/Profil 
Vid Umeå Universitet i Skellefteå fick jag kontakt med Lars Rönnkvist som är 
programansvarig för fastighetsmäklarutbildningen och även lärare i husbyggnadsteknik. Lars 
har en utbildningsbakgrund som civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad vid Chalmers 
Tekniska Högskola och har tidigare arbetat på byggentreprenadsidan som byggledare och 
sedan som byggkonsult och egen företagare inom byggkonsultsidan. Under de senaste 13 åren 
har han arbetat som adjunkt inom byggingenjörsutbildningen och 2004 började han inom 
fastighetsmäklarprogrammet. Han har ingen egen yrkeserfarenhet från 
fastighetsmäklarbranschen men har 33 års erfarenhet inom byggteknik.  
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Utbildningen och dess innehåll 
Vid Umeå universitet är fastighetsmäklarutbildningen två år och på frågan om utbildningen 
lägger mer fokus på vissa kurser än andra så svarar Lars att den största vikten läggs på 
juridiken och fastighetsförmedlingskurserna.  
 
Gällande utbildningens inriktning utöver de moment och innehåll som är krav från FMN:s 
sida, så menar Lars att utbildningen styrs mycket av lärartillgång och studenternas önskemål 
om innehåll i utbildningen. Men det han saknar i utbildningen är mera byggteknik och 
ekonomi. Enligt vad han fått höra från studenterna på skolan så säger de sig sakna praktiska 
kopplingar till fastighetsmäkleri och säljkurser. Det finns även önskemål om att praktiken 
borde vara förlagd i utbildningen.  
 
Under Lars anställning vid universitetet så tycker han inte att utbildningen och innehållet har 
förändrats avsevärt mycket men tycker ändå att innehållet matchar kraven på marknaden som 
den ser ut idag, pga. att FMN:s krav efterlevs.  
 
På frågan om utbildningen på universitetet innehåller någon form av säljträning så förklarar 
Lars att de har en fördjupningskurs på 7,5hp där det ingår en del säljträning och hur man 
skapar förtroende. Han har förstått att studenterna vill ha mer av denna typ av säljträning men 
tycker att den nivån som de har nu på skolan ryms under de krav som FMN har på 
utbildningen.  
 
Yrket och behoven 
De förändringar som Lars märkt av i fastighetsmäklartjänsten är en hårdare konkurrens och 
hantering av budgivning. Han tycker att det saknas moment i FMN:s utbildningskrav som 
skulle rymmas i en treårig utbildning, t.ex. mera byggteknik och säljkurser, så om han fick 
ändra något i kraven för att bättre tillgodose marknadens behov som den ser ut i dag så skulle 
det just vara att utöka till tre års obligatorisk utbildning. Om kravet på utbildningens längd 
fortsätter att vara på två år så finns det ingenting han skulle vilja ändra på.  
 
På frågan om vad Lars tycker är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare så anser 
han att den absolut viktigaste är en god förmåga att möta människor och naturligtvis att man 
är kunnig inom mäklarområdet. Han tycker inte att säljträning är så pass viktigt att det skulle 
vara obligatoriskt för en mäklarregistrering, han tycker att det är kunskaper man skaffar sig 
genom erfarenheter. Lars tror att säljträning inte är generellt prioriterat pga. just den 
anledningen att det inte är något man kan skaffa sig genom teoretisk utbildning utan dessa 
kunskaper är något man får genom erfarenheter. Han tror att FMN har ungefär samma 
uppfattning gällande säljträning, att det är något man får med livserfarenheten och genom 
fortbildning.  
 
På frågan om Lars tycker att studenterna får med sig förkunskaperna gällande 
fastighetsmäkleri som ett relationsyrke så tycker han att det säkert hade kunnat vara mer 
beteendevetenskap i utbildningen och att detta mycket väl skulle kunna ingå i ett tredje år.  
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4.1.5 MALMÖ HÖGSKOLA 
 
Bakgrund/Profil 
Vid Malmö Högskola fick jag kontakt Lotta Segergren, hon har jobbat på skolan i fem år och 
de senaste tre åren har hon jobbat som programledare för Fastighetsmäklarprogrammet. Lotta 
har en fil.kand. i arbetsvetenskap och organisationspsykologi och har tidigare jobbat som 
kommunikationsstrateg och haft en reklambyrå. Hon har flera års erfarenhet inom sitt område 
och inom mäklarbranschen har hon jobbat som konsult åt fasighetsmäklare.  
 
Utbildningen och dess innehåll 
Vid Malmö Högskola kan man välja att gå utbildningen på två år eller tre år och det finns 
även en påbyggnadsutbildning för de som läst den tvååriga. På frågan om Lotta tycker att 
utbildningen lägger mer fokus på vissa typer av kurser än andra så svarade hon att hon tycker 
att det är en ganska jämn balans mellan de olika delarna, speciellt i den treåriga utbildningen.  
 
Gällande utbildningens inriktning utöver de moment och innehåll som är krav från FMN:s  
sida, så menar Lotta att hennes perspektiv självklart är en styrande faktor. Men påpekar även 
att inriktningen även innefattar en stark dialog med studenter, branschen och kollegor. Hon är 
medveten om att en annan programledare kanske skulle ha lyft fram andra saker än vad hon 
gjort.  
 
På frågan om Lotta saknar något i utbildningen som den ser ut i dag så tycker hon att den 
treåriga utbildningen är bra som den är men lite jord och skog kanske hade varit bra att ha 
med. Studenterna från den tvååriga utbildningen som börjat jobba inom branschen har dock i 
efterhand påpekat att de saknat sälj i sin utbildning, detta trots att de inte närvarat vid de 
tillfällen som finns. Lotta tycker att det verkar som om studenterna inte förstår, trots att 
lärarna ständigt påminner, att det är en säljutbildning och det är inget man bara KAN. Detta är 
en av anledningarna till att skolan startat den treåriga utbildningen. Lärarna anser att det måste 
finnas mer utrymme för både sälj och marknadsföring, nu finns det en hel termin för just den 
här biten. Studenterna har tidigare också kommenterat svårigheten i att se hela 
förmedlingsprocessen men det är nu åtgärdat på skolan så att de i slutet av utbildningen får 
göra ett förmedlingsspel på fem veckor som speglar hela processen.  
 
Under Lottas anställning så har hela den treåriga utbildningen förändrats, hon tycker att 
skolan har bra progression i etik, interkulturell kommunikation, kritiskt förhållningssätt, 
vetenskapligt skrivande och problemlösning. Lotta tycker att den treåriga utbildningen 
matchar kraven på marknaden och berättar vidare att den utbildningen faktiskt utvecklades i 
samråd med branschen.  
 
På frågan om utbildningen i Malmö innehåller någon form av säljträning så förklarar Lotta att 
det finns två stycken kurser, Kundrelationer, Interpersonell kommunikation, 7,5 hp och 
Psykologi för fastighetsmäklare, 7,5hp men även att det förekommer säljträningsmoment i 
kurserna Introduktion till fastighetsförmedling, 7,5 hp och Fastighetsvetenskap 46-60: 
Fastighetsförmedling, 15hp. Hon är även tydlig med att etik och interkulturell kommunikation 
finns genomgående i hela utbildningen, eftersom hon själv undervisar i säljträning så är detta 
en väldigt viktig del i utbildningen för henne.  
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Yrket och behoven 
Lotta har absolut märkt av förändringar i mäklartjänsten och påpekar att det kommer att 
ställas helt andra krav på fastighetsmäklare framöver. Hon anser att det numer är en tydlig 
akademisering och att man i ännu större grad kommer att bli tvungen att konkurrera med 
kunskap och förmågan att bygga relationer. Gällande de akademiska kraven från FMN så 
anser Lotta att det är lite snedvriden fokus, det är alldeles för liten del som berör den 
interpersonella kommunikationen. Hon anser att som kraven från FMN ser ut idag så 
tillgodoser de inte marknadens behov och att kravet på utbildningens längd bör utökas från 
två år till tre år. Minimumlängden på utbildningen idag lämnar inget utrymme för reflektion 
och man kan inte lära sig allt man behöver på endast två års utbildning så Lotta tycker att den 
absolut bör utökas till tre år och lägga större fokus på relationer.  
 
På frågan om vad Lotta tycker är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare så anser 
hon, om man utgår från att grundkunskaperna finns, att det är förmågan att lyssna och göra en 
ordentlig behovsanalys, man måste våga låta affären ta tid. Dock så tycker hon att säljträning 
för fastighetsmäklarna är något som varje företag ska stå för. Hon menar på att det inte är 
något akademiskt ämne men det är däremot kunskap om vad som påverkar och hur vi 
fungerar både som säljare (i det här fallet fastighetsmäklaren) och som kund.  
 
Lotta tror att säljträning kan vara generellt lågprioriterad pga. att många 
fastighetsmäklarutbildningar ges på tekniska/ekonomiska högskolor och det kan vara så att 
kompetensen för denna typ av undervisning saknas vid dessa lärosäten. Som hon nämner 
tidigare så är säljträningen inget akademiskt ämne och när man, som det ser ut idag, ska fylla 
FMN:s krav på två år så finns det helt enkelt inte mycket utrymme kvar för annat. Det kan 
också kanske vara så att andra högskolors erfarenhet är att när det kommer till kritan så 
utnyttjar inte studenterna studietillfällena för säljträning utan väljer att jobba eller fokusera på 
juridiken, det är då lätt att tröttna.  
 
När jag slutligen frågar Lotta om hon anser att studenterna får med sig förkunskaperna som 
krävs för detta relationsyrke så tycker hon det för den treåriga utbildningen men inte den 
tvååriga. Hon anser att den tvååriga utbildningen endast är lämplig om man är lite äldre och 
har jobbat mycket med service eller människor på ett eller annat sätt, alternativt har en 
tidigare akademisk utbildning. 
 
4.1.6 HÖGSKOLAN I GÄVLE  
 
Bakgrund/Profil 
Från Högskolan i Gävle medverkar Tommy Gerdemark som är programansvarig för 
Fastighetsmäklarprogrammet 180hp och Ekonomisk fastighetsförvaltning 180hp. Vid skolan 
har han jobbat som lärare sedan 2001 och varit programansvarig sedan 2004. Tommys 
utbildningsbakgrund består av Ekonomlinjen 160p vid just Högskolan i Gävle men även 
doktorand på KTH i tre och ett halvt år med licentiatexamen som resultat i ämnet 
”kundorientering”. Han har ingen konkret erfarenhet av arbete inom 
fastighetsmäklarbranschen.  
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Utbildningen och dess innehåll 
Vid Högskolan i Gävle är utbildningen tre år men med erhållen fastighetsmäklarkompetens 
efter två år. På frågan om Tommy tycker att utbildningen lägger mer fokus på vissa delar än 
andra så svarar han att utbildningen har profilering mot marknadsföring och sälj.  
Gällande frågan om vad Tommy tror att det är som styr utbildningens inriktning utöver det 
innehåll och de moment som är krav från FMN så tycker Tommy att den som är 
programansvarig, vilket ofta är lika med upphovspersonen till programmet, har en stor roll. 
Rimligen har den ansvarige dock stämt av sina idéer med branschen, kollegor etc. 
 
På frågan om Tommy saknar något i utbildningen som den ser ut idag så svarar han att 
enskilda kurser kan alltid göras bättre men på en övergripande nivå är han nöjd med 
programmets upplägg och innehåll. Han tycker att utbildningens år tre, som ges för första 
gången med start i höst, kommer att bli spännande att följa. Från studenterna har lärarna fått 
synpunkter på enskilda kurser men inte att utbildningen som helhet saknar något. Att 
utbildningen skulle integrera de tio veckornas praktik är ett önskemål som studenterna fört 
fram. Det är dock varken praktiskt eller lagligt möjligt i dagsläget.  
 
Som programansvarig gjorde Tommy om Fastighetsmäklarutbildningen vid skolan i samband 
med att FMN ändrade sina krav i början av 2006. Gällande om innehållet i utbildningen lever 
upp till kraven på dagens marknad så bedömer Tommy att den i stort matchar kraven. Vissa 
områden skulle kunna beröras mer men då skulle utbildningen behöva bli längre än två år. 
 
På frågan om utbildningen vid skolan innehåller någon form av säljträning så berättar Tommy 
att de har Säljteknik & Etik B, 7,5 hp under år 2 samt Sälj- och affärsmannaskap C, 7,5 hp 
under år 3. Marknadsföring och kommunikation kommer in i Marknadsföring 1, 7,5 hp (år 2) 
och Marknadsföring 2, 7,5 hp (år 3). Dessutom innehåller Fastighetsförmedling B, 30hp 
kommunikations- och säljinslag. Gällande skolans innehåll av säljträning menar Tommy att 
inslagen av sälj och marknadsföring är en medveten profilering kontra andra skolors 
Fasighetsmäklarprogram. 
 
Yrket och behoven  
De förändringar som Tommy märkt av i fastighetsmäklartjänsten är att konkurrensen om 
intagen har blivit tuffare de senaste åren vilket ställer ännu större krav på blivande 
fastighetsmäklare att vara duktiga säljare. Han tycker att utbildningskraven från FMN som de 
ser ut idag är okej utifrån den utgångspunkt (konsumentskyddande myndighet) som de har. 
Tommy tycker att kraven tillgodoser dagens marknads behov i stort men om han fick ändra 
något i kraven så skulle möjligen kraven på utbildning i etik kunna vara större och tydligare.  
 
På frågan om vad Tommy tycker är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare så 
svarar han att vara en duktig säljare, socialt kompetent och ärlig. Gällande om säljträning 
skulle bli obligatoriskt för registrering som fastighetsmäklare så tycker han inte att det borde 
bli obligatoriskt vad gäller den traditionella betydelsen av sälj (säljteknik) men däremot vad 
gäller etik. Han anser att sälj- och säljteknik behövs för att bli en framgångsrik mäklare men 
är inte nödvändigt för registreringen (dvs. konsumentskyddskontrollen). Gällande vad 
Tommy tror det beror på att studiens definition av säljträning inte finns med i 
utbildningskraven eller är generellt lågprioriterat vid lärosätena så svarar han att profileringen 
(i de delar som skolorna delvis själva kan styra över) skolorna har på sina 
fastighetsmäklarutbildningar beror i hög grad på vilken typ av lärosäte det handlar om och 



                      Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare 
  

 

 - 36 - 

vilken bakgrund den programansvarige har. Att t.ex. KTH har relativt stort fokus på 
byggteknik är t.ex. ingen överraskning. 
 
När jag slutligen frågar Tommy om han anser att studenterna får med sig förkunskaperna som 
krävs för detta relationsyrke så svarar han att relationsskapande är svårt att lära ut. Det 
behöver praktiseras i verkligheten. Det som kan läras ut är varför relationsskapande är viktigt. 
 
 
4.2 UTBILDNINGENS INNEHÅLL VID OLIKA SKOLOR  
 
Till min studie har jag gått igenom utbildningsplanerna vid respektive lärosäte som erbjuder 
utbildning för fastighetsmäklare (se bilaga 4). Jag har därefter plockat fram detaljerade 
kursplaner och har här lagt fram de kurser som jag tycker innehåller delar av säljträning, detta 
dels för att få bättre förståelse gällande mina respondenters svar och dels för att läsaren ska 
kunna dra en egen slutsats gällande utbildningarnas innehåll. I detta avsnitt har jag även med 
de lärosätena som inte deltog med respondenter i avsnitt 4.1; Högskolan i Halmstad, 
Högskolan Väst i Trollhättan och KTH Syd i Stockholm.  
 
 
4.2.1 KARLSTAD UNIVERSITET  
 
Affärsetik & köpbeteende, 15 hp 
Denna kurs innehåller tre utbildningsblock; köpbeteende, affärsetik och mäklaruppdraget. 
Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om kundens beslutsprocess, etiska 
teorier och metoder, konsumentorientering, etikens grunder osv.  
 
Marknadsföring på fastighetsmarknaden, 7,5 hp 
Här får studenterna kunskap gällande relationsmarknadsföring. Bl.a. tas 
marknadsföringsproblemet gällande mäklarens förmåga att sälja sina tjänster till olika 
bostadssäljare.56 
 
4.2.2 HÖGSKOLAN I BORÅS 
 
Marknadsföring för fastighetsmäklare, 3 hp 
Efter avslutandet av denna kurs så ska studenterna kunna kundens beslutsprocess och 
köpbeteende, grunder i värdeskapande och redogör även för grunderna i personlig försäljning.  
 
Professionell försäljning, 4,5 hp 
Kursen behandlar delar som att skapa kundvärde, säljsamtal, försäljningsetik, säljmetodik, 
säljarens roll och funktion. Efter avslutad kurs ska studenten kunna beskriva hur en säljare bör 
agera när man utgår från kundens behov, hur man skapar kundvärde, beskriva de olika 
stadierna i ett säljsamtal, redogöra för grunderna i försäljningsetik etc.  
 
Fastighetsförmedling 4, 4,5 hp 
Denna kurs behandlar en del beteendevetenskap. Man får bl.a. lära sig om hur sociala roller 
bildas och kursen går också djupare in på begreppet social kompetent.57 

                                                 
56 www.kau.se    2008-08-21 
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4.2.3 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  
 
Fastighetsförmedling III, 7,5 hp 
Denna kurs är uppdelad i två delar där den första delen behandlar konfliktlösning, 
krishantering och mellanmänskliga processer.58 
 
4.2.4 UMEÅ UNIVERSITET I SKELLEFTEÅ 
 
Fastighetsförmedling I, 7,5 hp 
I kursbeskrivningen för denna kurs beskrivs det att studenterna förväntas kunna tillämpa 
muntlig argumentation efter kursens avslut. 
 
Fastighetsförmedling III, 15 hp 
Denna kurs innehåller en del beteendevetenskap samt kommunikation och krishantering. 
 
Fördjupningskurs inom fastighetsmäkleri, 7,5 hp 
I denna kurs får studenterna fördjupade kunskaper gällande de teoretiska och praktiska 
momenten inom fastighetsmäklaruppdraget. Delar som god fastighetsmäklarsed, att möta 
kunder och bygga relationer, marknadsföring av mäklaruppdraget, etik och förhandlingar, 
behandlas närmre.59 
 
4.2.5 MALMÖ HÖGSKOLA  
 
Malmö Högskola erbjuder fastighetsmäklarutbildningen både på 120hp och 180hp. Kurserna 
som är gemensamma för båda är;  
Introduktion till fastighetsförmedling, 7,5 hp 
Den här kursen behandlar, enligt kursplanen, en del psykologi och säljkunskap. 
 
Psykologi för fastighetsmäklare, 7,5 hp 
Här får studenterna lära sig om processer som påverkar det mänskliga beteendet och även 
ökad insikt om vad det egna beteendet har för betydelse vid möte med andra människor. 
Kursen innehåller delar som konflikthantering, kognitiv psykologi, mänskligt beteende och 
kommunikationsprocesser.  
 
Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling, 46-60, 15 hp 
I denna kurs får studenterna lära sig hur de ska hantera och hjälpa kunden på olika sätt, 
identifiera konfliktfrågor och analysera kundens behov genom att lyssna och ställa frågor. 
 
Denna kurs finns bara för studerande vid utbildningen på 180hp;  
Kundrelationer, Interpersonell kommunikation, 7,5 hp 
Denna kurs innehåller en hel del beteendevetenskap. Här behandlas identitet, självkänsla, 
värderingar, etik, social kompetens, kroppsspråk och vad man ska tänka på vid samtal med 
kunden etc.60  

                                                                                                                                                         
57 www.hb.se   2008-08-21 
58 www.ltu.se    2008-08-21 
59 www.umu.se   2008-08-21 
60 www.mah.se    2008-08-21 
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4.2.6 HÖGSKOLAN I GÄVLE  
 
Marknadsföring I, 7,5 hp 
Denna kurs ger grundläggande kunskaper inom marknadsföring, bl.a. kunskaper gällande 
relationsmarknadsföring och personlig försäljning.  
 
Säljteknik & Etik, 7,5 hp 
Denna kurs är uppdelad i två delar, den första delen handlar mycket om självinsikt. 
Studenterna får djupare kunskaper gällande inställning och attityd, etiska värderingar, 
förtroendeskapande och relationsskapande försäljning etc. Den andra delen tar upp mer 
konkreta säljtekniker och vikten av anpassad kommunikation. 
 
Sälj- och affärsmannaskap, 7,5 hp 
Denna kurs erbjuder djupare kunskap i att framgångsrikt kunna presentera kundanpassade 
tjänsteerbjudanden. Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för vilka krav som ställs vid 
genomförandet av större affärer idag.  
 
Fastighetsförmedling, 30 hp 
I den här kursen får studenterna en inblick i fastighetsmäklarens arbete från intag till avslut 
och i kurslitteraturlistan återfinns boken ”Professionellt arbete” av Eric Holmberg.  
61 
 
4.2.7 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 
 
Företagsekonomi 1-30, 30 hp 
Detta block består av fyra delkurser med grundläggande kunskaper inom företagsekonomins 
huvudområden; affärsredovisning, ekonomistyrning, organisation och marknadsföring.  
 
Företagsekonomi 31-60, 30 hp 
Under detta företagsekonomiska block har studenterna möjlighet att välja fördjupningskursen 
Marknadsföring II, 7,5hp som bl.a. behandlar kundupplevelse och syftar till att ge djupgående 
kunskaper inom marknadsföring av service/tjänster. 
 
Företagsekonomi (61-90), 30 hp 
Här finns delkurserna Strategisk marknadsföring, 7,5hp och Strategisk marknadsföring II, 
7,5hp som behandlar relationsmarknadsföring, kund- och konkurrensstrategier. Vid 
granskning av kursplanerna så verkar det mest vara inriktat på hur större företag hanterar sina 
relationer med viktiga kunder på marknaden.62 
 
4.2.8 HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN  
 
Fastighetsförmedling II, 7,5 hp 
Denna kurs erbjuder studenterna kunskaper gällande fastighetsmäklarens roll på olika typer 
av marknader, storstäder såväl som landsorter. Studenterna får också lära sig om 
mellanmänskliga processer. Kursen innehåller också en del förhandlingsteknik.  

                                                 
61 www.hig.se    2008-08-21 
62 www.hh.se   2008-08-21 
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Fastighetsförmedling III, 7,5 hp 
Den här kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper inom försäljningsprocessen, 
uppdragshantering, kommunikation, kundrelationer etc. Kursen behandlar i stora drag 
försäljningspsykologi, försäljningsretorik, förmedlingsprocessen och uppdragshantering.  
 
Kommunikation och projekthantering, 7,5 hp 
Syftet med den här kursen är att ge studenterna djupgående kunskaper gällande 
gruppdynamik, betydelsen av kommunikation och samarbete. Efter avslutad kurs ska 
studenterna kunna lyssna och vara fullt närvarande i såväl gruppsituationer som i kontakt med 
eventuella uppdragsgivare. Kursen behandlar bl.a. motivation, konflikthantering och 
kommunikation.  
 
Marknadsföring I, 7,5 hp 
Denna kurs ger studenterna grundläggande kunskaper inom marknadsföring. Kursen 
behandlar bl.a. social marknadsföring.   
 
Man kan på skolans hemsida även hitta en kurs som heter; Fastighetsförmedling IIII: 
Interpersonell kommunikation, 7,5 hp, men efter att ha tagit kontakt med skolan så fick jag 
informationen om att denna kursplan inte är fastställd ännu och kommer inte att vara färdig 
förrän om ca 2år.63 

 
4.2.9 KTH SYD I STOCKHOLM 
 
Förmedlingsprocessen, 22,5 hp 
Denna kurs innehåller en beteendevetenskaplig del som behandlar konfliktlösning, 
krishantering, mellanmänskliga processen och hur synsätt och kulturer bildas.64 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
63 www.hv.se    2008-08-25 
64 www.kth.se   2008-08-21 
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5. ANALYS & SLUTSATSER 
I det här kapitlet analyserar jag mitt insamlade material för att besvara mina frågeställningar 
från problemformuleringen och knyta an till studiens syfte. Jag har valt att markera ut de 
slutsatser jag kommer fram till med en ruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 VARFÖR DET ÄR VIKTIGT MED SÄLJTRÄNING 
 
Det är svårt att bedöma hur stor betydelse säljträning har utan att fråga branschen. De som har 
utövat yrket eller har en nära relation till det, som t.ex. säljcoach, har sin klara bild om vad 
som gäller för blivande och utövande fastighetsmäklare.  
 
 
5.1.1 RÖSTER FRÅN BRANSCHEN GÄLLANDE SÄLJTRÄNING 
 
I min studie har Hans Westelius, försäljningschef vid Svensk Fastighetsförmedling, och 
Krister Stånggren, säljcoach, medverkat. Deras åsikter gällande säljträning är från 
arbetsgivarna och branschens perspektiv då de båda medverkar och beslutar vid 
anställningsintervjuer av blivande fastighetsmäklare.  
 
Westelius slår redan i början fast att fastighetsmäklaryrket är ett säljjobb. Hos Svensk 
Fastighetsförmedling jobbar fastighetsmäklarna utifrån en särskild försäljningsmetod om hur 
man ska ta sig an kunderna, som Westelius varit med och tagit fram vilket verkligen visar 
vilken stor roll försäljningsarbetet spelar inom fastighetsmäklarbranschen. Han anser att 
kravet från FMN gällande en högskoleutbildning har höjt statusen på yrket men att kraven är 
bristfälliga och utifrån branschsynpunkt skulle man vilja se mer säljträning. Stånggren är 
också inne på det spåret och menar att FMN absolut borde lägga in säljträning i kravet för en 
mäklarregistrering. Han anser att det konsumentskydd som FMN vill bygga upp med hjälp av 
kraven skulle må bättre om man inkluderade säljträningen och att bostadssäljarna i och med 
detta skulle känna sig tryggare att fastighetsmäklaren hanterar förmedlingsuppdraget på bästa 
sätt. Stånggren tycker att fastighetsmäklarutbildningarna vid skolorna idag är tillfredställande 
men skulle med fördel kunna lägga större fokus på just säljträning. Då Stånggren medverkat 
vid anställningsintervjuer så har han fått direkta önskemål från mäklarföretagens ägare att 
rekrytera efter säljarförmåga och ser det därför som en nödvändighet att studenterna utbildas 
grundligt inom detta område.  
 

Frågeställningar från problemformuleringen –  
 

� Varför är det viktigt med säljträning för fastighetsmäklare? 
 

� Säljträning finns inte med i utbildningskraven från FMN men 
hur ser det ut i de faktiska utbildningarna? 
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Båda respondenterna är noga med att påpeka att man med säljträning inte menar utlärning av 
manipulativa metoder eller att lura kunderna. Westelius menar på att det handlar om att kunna 
ta tillvara på kundens intressen och att anpassa sitt beteende efter kundpersonlighet så att 
kunderna ska kunna känna sig trygga med sitt val av fastighetsmäklare. Stånggren tror att den 
bristande närvaron av säljträning i utbildningarna beror på att det fortfarande har en liten 
skamfilad stämpel och missuppfattas redan från start. Ur ett historiskt perspektiv har 
försäljning och säljförmåga varit av det mer manipulativa slaget men Stånggren menar att 
dagens säljträning inte alls handlar om detta. Stånggren betonar även att denna infallsvinkel 
dessutom skulle vara omöjlig i dagsläget då kunderna är mer insatta i vad de kan förvänta sig 
och kräva av ett tjänsteerbjudande. Man kan ta Westelius utvecklade försäljningsmetod som 
ett exempel av dagens syn på säljträning, då den går ut på att lämna maximal service för 
kunden.  
 
I intervjun med Westelius så kom han in lite på beteendevetenskap och att det var viktigt att 
kunna sätta sig in i andra människors livssituationer. Stånggren är också inne på det spåret 
och menar på att fastighetsmäklaryrket är ett relationsyrke och att man måste relationsanpassa 
varje kundmöte. Med detta anpassningssynsätt som grund så jobbar Stånggren efter ett 
koncept som utgår från att bemöta varje kund olika efter deras olika personlighetstyper. Efter 
att ha noggrant studerat fastighetsmäklare i arbete så anser han att det största misstaget som 
begås är när en fastighetsmäklare utför varje kundmöte exakt likadant, varje gång, utan någon 
som helst anpassning efter kundpersonlighet.  
 
Både Westelius och Stånggren anser också att studenterna har mycket lite av dessa kunskaper 
med sig från utbildningstiden och att många av dem inte ens är insatta i vad yrket handlar om 
i praktiken. Stånggren anser att fastighetsmäklarnas framgångar sitter i att skapa förtroende i 
relationen till kunderna. Förtroende i kombination med kundanpassning är lönsamt för 
fastighetsmäklaren. Westelius går in på den stundande lågkonjunkturen och menar att det är 
väsentligt att genom utbildning förbereda de blivande fastighetsmäklarna inför kärvare tider. 
Ekonomiska svängningar kan förändra yrkets karaktär på ett sådant påtagligt sätt att många 
nyblivna fastighetsmäklare som inte tidigare varit med om detta inte är förberedda på den 
omställningen.  
 
De båda anser även att säljförmåga går att lära ut och att det är nödvändigt att studenterna, till 
den utsträckning som är möjligt, får dessa förkunskaper under studietiden för att ge dem en 
tydligare fingervisning om vad yrket handlar om. Stånggren anser att studenterna går miste 
om mycket utan dessa förkunskaper och han har varit med om många nyexaminerade 
studenter som blir chockade över yrkets verkliga karaktär när de kommer ut till företagen. 
Han menar att många då står utan drivkraften som man allra mest behöver i början som 
yrkesverksam fastighetsmäklare. Westelius pratar också om problematiken kring dem som 
hoppar av yrket under deras första år pga. bristande kunskap gällande den praktiska 
utövningen. Studenterna blir helt enkelt överrumplade av den höga graden säljförmåga som 
krävs för att klara sig i fastighetsmäklarbranschen. Det är många nyblivna fastighetsmäklare 
som inser för sent att yrket inte är någonting för dem, bortfallet ligger på ca 30 %. Det 
förekommer även ett stort spill av blivande fastighetsmäklare från utbildningens avslutande 
till registreringen, detta kan dock bero på att fastighetsmäklarutbildningen även kan leda till 
en rad andra yrken som inte kräver en mäklarregistrering.   
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Vikten av säljträning verkar få sina rötter i de fasta åsikterna om 
att fastighetsmäklaryrket faktiskt är ett försäljningsyrke och att det 
är viktigt att detta återspeglas i utbildningarnas innehåll, inte minst 
för studenternas skull. Om man ser till dem som känner till 
fastighetsmäklarnas verklighet, i det här fallet Hans Westelius och 
Krister Stånggren, så håller de hårt på att detta är ett säljjobb men 
också att det är dessa säljaregenskaper som eftersöks vid 
anställningsintervjun vid mäklarföretagen.   
 

För att en fastighetsmäklare ska få jobba och tjäna pengar så krävs 
det att man gör bra ifrån sig vid intaget. Denna situation sätter stor 
press på den enskilde fastighetsmäklaren då det är här man 
verkligen måste prestera försäljningsmässigt om man vill kunna 
försörja sig som fastighetsmäklare.  
 

De båda anser dock att om säljträning ska få finnas till i utbildningarna så ska det vara under 
speciella former. Westelius betonar att det ska vara en seriös säljutbildning med ett klart syfte. 
Westelius anser även att det är viktigt att kurserna rubriceras på rätt sätt för att eliminera 
missuppfattning om innehåll och utförande. Det ska vara klart och tydligt att det inte handlar 
om manipulativa ”tips & tricks”.  
 
Både Westelius och Stånggren är också starkt inne på att om säljträning skulle antas i 
utbildningskraven så måste det läggas stora krav på den som undervisar i ämnet. Det finns 
många delar i den här branschen som skiljer sig från andra branscher, den tvådelade 
kommunikationen t.ex. Det är därför viktigt att den som undervisar i ämnet är insatt i 
problematiken och är väl införstådd i hur mäklaryrket fungerar. Stånggren går också in på att 
säljutbildningen måste vara mäklaranpassad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 INTAGSSITUATIONEN ÄR AVGÖRANDE 
 
För att få igång en förmedlingsprocess så måste det först gå bra vid intaget, 
fastighetsmäklaren måste lyckas sälja in sin tjänst till bostadssäljarna för att yrket 
överhuvudtaget ska vara lönsamt. Försäljningsarbetet ger sig till känna i andra delar av 
förmedlingsprocessen (3.3) men intaget är den mest väsentliga försäljningssituationen för den 
enskilde fastighetsmäklaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3 ANPASSA ERBJUDANDE EFTER KUND 
 
The marketing concept står för att möta kundens behov och skapa en långsiktig och värdefull 
relation. Men det är också viktigt att anamma detta även på spekulanterna då de kan vara 
morgondagens kunder. Det komplicerade med en fastighetsmäklares yrke är att smidigt skifta 



                      Säljträningens betydelse för fastighetsmäklare 
  

 

 - 43 - 

Att anpassa sig efter kundernas personligheter handlar inte om att 
anamma deras personlighet utan mer om att lyssna och svara på 
kundens önskemål och behov. En bostadsförsäljning är ofta ett 
stort steg för både bostadssäljare och bostadssköpare och därför 
tycker jag att det är viktigt att skapa värde i relationen med båda 
parter så att man gör det bästa man kan för sin karriär i nuet och 
för framtiden. Personligen skulle jag gilla om mina kunder, både 
säljare och köpare, uppskattade min tjänst så mycket att de vid 
framtida bostadsbyten inte ens behöver fundera över vilken 
mäklare de skulle vilja jobba med.   

Att nå framgång inom sitt yrkesområde tror jag har att göra med 
inställningen till sig själv som grundar sig mycket på 
självförtroende. Då självförtroende också är något som man kan 
träna på och öva upp så tror jag att säljaregenskaperna växer i takt 
med detta. Säljaregenskaper är ju i grund och botten personliga 
egenskaper så för att utveckla dessa så tror jag att man måste se 
till den personliga utvecklingen. Detta är något som jag själv 
kände av under kursen Säljteknik & Etik, 7,5 hp vid Högskolan i 
Gävle, som jag gick våren 2008. Kursen handlade nästan mer om 
att lära känna sig själv och utveckla sina, befintliga, personliga 
egenskaper än undervisande i konkret säljmetodik.  
 
Dock tror jag att det viktigt att man genom hela sitt yrkesliv 
upprätthåller dessa egenskaper i takt med att man själv och 
branschen förändras. Jag anser därför att det inte enbart räcker 
med säljträning under studietiden utan att man bör kontinuerligt 
fräscha upp och utveckla dessa kunskaper. 
 

mellan de olika kundernas personligheter och kunna möta en rad olika behov utan att man 
krockar. Man måste se till vad som skapar värde för just den kund man står inför, om det är en 
bostadssäljare eller bostadsköpare. Kunderna är ofta medvetna om vilka krav de kan ställa och 
då är det viktigt att man skapar rätt värde för rätt kund. Man måste kunna göra det där ”lilla 
extra” för kunderna (3.6).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.1.4 VUNNET FÖRTROENDE BETYDER MYCKET FÖR FRAMTIDEN 
 
Det är viktigt för fastighetsmäklare med återkommande kunder och den marknadsföring de 
gamla kunderna kan sprida genom word-of-mouth. En viktig byggsten för att uppnå detta är 
förtroendeskapande. Ett vunnet förtroende håller kunderna lojala. Respondenterna från 
branschen, lärosätena och även litteraturen förespråkar för att säljförmåga går att lära ut och 
tränas upp. Det finns även åsikter om att man till viss del föds med dessa säljaregenskaper 
(förtroendeingivande, människokännare, empatisk etc.) som gör att man är lite bättre än dem 
som får utbilda sig till framgång inom området. 
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5.2 HUR DET SER UT I DE FAKTISKA UTBILDNINGARNA 
 
I min studie deltog respondenter från sex av totalt nio stycken lärosäten som idag erbjuder 
fastighetsmäklarutbildningen. I min sammanställning av kursutbudet vid respektive skola har 
jag dock granskat samtliga nio lärosäten. Det var svårt att hitta en jämn fördelning bland 
respondenterna men alla har på något sätt en anknytning till utbildningen vid den givna 
skolan.  
 
5.2.1 RÖSTER FRÅN LÄROSÄTENA GÄLLANDE SÄLJTRÄNING 
 
A – Tommy Bergquist Karlstad Universitet 
B – Mikael Löfström Högskolan i Borås 
C – Sara Mattsson Luleå Tekniska Universitet 
D – Lars Rönnkvist Umeå Universitet i Skellefteå 
E – Lotta Segergren Malmö Högskola 
F – Tommy Gerdemark Högskolan i Gävle  
 
 
Säljträningen i utbildningen 
 
A – Skolan har en del säljträning i dagsläget men A tycker ändå att det kan utökas. A berättar 
att efter studenternas höga efterfrågan så finns numera förhandlingsteknik med i utbildningen. 
Säljutbildning är också efterfrågat men A berättar att när gästföreläsare med rubriken ”sälj” 
dykt upp så har inte så många som önskat kommit till föreläsningarna. Han menar att det svårt 
att tolka studenternas önskemål. A tycker att säljträning och liknande burit med sig vissa 
svårigheter inom akademin men att det kan vara på tiden att ta sig an dessa utbildningsdelar 
istället för att delegera ut området till konsulterna.  
 
B – B berättar att de har en kurs i personlig försäljning och han tycker att kunskaperna man 
får från denna kurs är viktiga kunskaper att ha med sig ut i arbetslivet. B håller med om att 
fastighetsmäklaryrket är ett relationsyrke och att utbildningen kring detta med fördel skulle 
kunna utökas.  
 
C – Delar av utbildningen är under planering och C berättar att man på institutionen håller på 
att diskutera kring just säljträning då de ser att det finns ett behov av detta utbildningsområde. 
Kursen Fastighetsförmedling innehåller en del säljträning och den generella uppfattningen vid 
skolan är att säljteknik är ett viktigt verktyg i yrket som fastighetsmäklare. C ser säljteknisk 
kompetens som ett måste för att, på ett professionellt sätt, kunna kommunicera ut 
mäklartjänsten till potentiella uppdragsgivare.  
 
D – D förklarar att det finns en fördjupningskurs vid skolan som behandlar en del säljträning 
och han har förstått att studenterna vill ha mer av den typen av kurser. Men även om 
studenterna efterfrågar fler säljkurser så tycker D att nivån som de har nu på skolan ryms 
under de krav som FMN har på utbildningen. Om kravet på utbildningens längd däremot 
ökade så menar D att man då med fördel skulle kunna rikta in sig på mer säljteknik och 
beteendevetenskap. 
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Efter att ha studerat kursplanerna från varje lärosäte så blir jag 
uppriktigt förvånad över att säljträning ändå finns hos samtliga i 
olika former, det skulle vara intressant att titta närmre på hur 
denna utveckling skedde över tiden. Jag tycker att det tyder på bra 
kommunikation mellan lärosätena och branschen. Det är klart att 
det skulle kunna förbättras vid vissa lärosäten men det verkar växa 
fram successivt.  
 
Respondenterna verkar ställa sig ganska positiva till säljträning 
och att detta är en egenskap som värderas och är viktig i yrket som 
fastighetsmäklare. Många lärosäten verkar redan ha en bra grund 
för utbildning inom detta område men strävar ändå efter att 
förbättras. Det låter dock som att problematiken ligger i att kravet 
på utbildningens längd är för svagt. För att man på ett 
tillfredställande sätt ska kunna behandla alla olika 
utbildningsdelar så borde kravet öka med ett ytterligare år, dvs. 
krav på treårig teoretisk utbildning.   
 
Att få studenter närvarar vid de säljförläsningar som erbjuds kan 
ha att göra med rubriceringen som både Westelius och Stånggren 
tagit upp. Hur man benämner föreläsningar och kurser, ”sälj” 
verkar vara ett ”fult ord” för många så jag tror att det tydligt måste 
framgå att det inte handlar om utlärning av manipulativa 
försäljningstekniker.  
 

E – För E är säljträning viktigt då hon själv undervisar i ämnet. E tycker att den treåriga 
utbildningen vid skolan är närmast tillfredställande men berättar att studenterna som gått den 
tvååriga utbildningen i efterhand påpekat att de saknat sälj i utbildningen. Men E berättar 
också att möjligheten till säljträning funnits för de studenter som gått den tvååriga 
utbildningen men att de valt att inte närvara vid dessa. E tycker att studenterna inte riktigt 
förstår att fastighetsmäklarutbildningen är en säljutbildning och man måste ta till sig de 
kunskaper som erbjuds. Detta är en av anledningarna till att möjligheten till den treåriga 
utbildningen nu finns. Lärarna anser att det måste finnas mer plats för marknadsföring och 
säljkurser därav ett tredje år, nu finns det en hel termin avsatt för det här utbildningsområdet.  
 
F – F berättar att utbildningen har en profilering mot just sälj och marknadsföring. F förklarar 
vidare att det är en medveten profilering kontra andra skolors fastighetsmäklarutbildningar.  
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6. ÖVRIGA REFLEKTIONER 
I detta avslutande kapitel så reflekterar jag över övriga observationer som gjorts under 
studiens gång. Ämnen som inte helt har en anknytning till mina frågeställningar men som 
ändå kändes intressanta och viktiga att ta upp.  
 
 
 
6.1 OLIKA PERSPEKTIV PÅ SÄLJBEGREPPET 
 
Jag har under min studie observerat att mina respondenter har lite olika syn på säljbegreppet. 
Jag kan inte påstå att jag tycker att någon av mina respondenter är fel ute i sina åsikter 
gällande säljträning men i intervjusvaren blir det tydligt att de ser säljbegreppet på skilda sätt.  
 
Enligt Sara Mattsson från Luleå tekniska universitet så finns säljträning redan integrerat i 
utbildningskraven från Fastighetsmäklarnämnden (4.1.3) vilket jag inte tror att nämnden själv 
skulle hålla med om.  
 
För mig handlar säljträning om kunskaper som man kan kombinera med sina egna personliga 
egenskaper för att på så sätt framhäva och utveckla dessa. Allt detta för att på bästa möjliga 
sätt anpassa sig efter den aktuella kunden gällande förtroende, önskemål, behov etc. Jag 
tycker att det handlar om att med framgång kunna interagera med personligheter som är långt 
ifrån ens egen personlighet.   
 
 
6.2 ÅSIKTER OM FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDENS KRAV 
 
Mina respondenter har olika åsikter gällande de teoretiska och praktiska utbildningskraven 
från FMN.  
 
Tommy Bergquist från Karlstad universitet anser att kraven är för detaljerade vilket medför 
hinder i utvecklingen av utbildningen. Han menar att kraven delvis försvårar omarbetning och 
utveckling av utbildningens innehåll då man hela tiden måste hålla koll på att alla bitar finns 
med hela tiden. Beskrivningen av vad en mäklare ska kunna är mycket längre än 
beskrivningen på vad en läkare ska kunna. Enligt Bergquist skulle det vara bättre om FMN 
släppte på kraven och litade mer på att högskolorna/universiteten ser till att studenterna är väl 
förberedda när de kommer ut i arbetslivet. Han anser att utbildningskraven endast är 
tillfredställande gällande juridikdelen. Kraven är mestadels inriktade på att inte göra fel och 
inte på hur man gör bra ifrån sig som fastighetsmäklare.  
 
Mikael Löfström från Högskolan i Borås har inga direkta synpunkter kring utbildningskraven 
annat än att han skulle vilja se att det tillkom ett krav på etik.  
 
Sara Mattsson från Luleå tekniska universitet tycker att utbildningskraven är både 
heltäckande och mycket relevanta.  
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Lars Rönnkvist från Umeå universitet går in på att han saknar vissa moment i 
utbildningskraven som skulle kunna omfattas om kravet på den teoretiska utbildningens längd 
utökades till tre år istället för två år som det är nu. Om kravet stannar på två år så är det inget 
han skulle vilja ändra på.  
 
Lotta Segergren är också inne på att den treåriga fastighetsmäklarutbildningen som erbjuds 
vid Malmö Högskola är mer heltäckande och bättre matchar kraven på marknaden än den 
tvååriga. Segergren tycker att FMN:s utbildningskrav har lite snedvriden fokus, att kraven 
som de ser ut i dagsläget inte lever upp till den standard de skulle kunna om man utökade 
kravet på utbildningens längd.  
 
Tommy Gerdemark från Högskolan i Gävle tycker att utbildningskraven är okej i dagsläget 
utifrån den utgångspunkt som de har. Gerdemark anser att kraven i stort är tillfredställande 
men om han skulle ändra något så vore det att utöka och förstärka kravet på undervisning av 
etik i utbildningen.  
 
Jag har fått klart för mig under studiens gång att utbildningskraven från FMN ska fungera 
som ett konsumentskydd och inte i första hand på hur man når framgång som yrkesverksam 
fastighetsmäklare. I början av mitt uppsatsskrivande så gick jag in med inställningen att jag 
skulle argumentera för vikten av att integrera säljträning i utbildningskraven men jag hade 
svårt att hitta argumenten för på vilket sätt det skulle vara nyttigt och nödvändigt för 
kunderna. Men när jag nu närmat mig slutet så har jag inte riktigt samma inställning. Jag 
håller fortfarande fast vid att säljträning i olika former handlar om konsten att behandla olika 
människor på rätt sätt, inte genom manipulativa metoder utan genom empati och etiskt 
agerande, och att detta är ett konsumentskydd i sig. Och jag håller fortfarande fast vid att 
säljträning borde få en ännu mer framträdande roll i fastighetsmäklarutbildningarna men jag 
har samtidigt större förståelse för att säljträning som ett obligatorium inte är praktiskt 
genomförbart.   
 
En del av mina respondenter vill öka kravet på den teoretiska utbildningens längd. Detta är 
något som jag personligen skulle välkomna då jag tror att det skulle vara lättare för dem som 
påbörjar denna typ av program att hitta påbyggnadsutbildningar och de kurser som utbildarna 
anser sig sakna kan då läggas in under valbara kurser.  
 
 
6.3 MINSKA AVSTÅNDET MELLAN UTBILDNING & YRKE 
 
Från branschens perspektiv (3.1) så verkar studenternas ovetande om fastighetsmäklaryrket i 
praktiken vara ett problem. Jag har under insamlandet av material till den här studien fått klart 
för mig att många studenter som kommer ut till yrket blir chockade över hur mycket 
säljarbete det innefattar. En del studenter anser sig vara oförberedda inför de påfrestningar 
som följer med yrket då de fått alltför liten praktisk inblick i verkligheten av att jobba som 
fastighetsmäklare.  
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6.3.1 PROBLEM MED BORTFALL 
  
Hans Westelius berörde ett bortfall av blivande fastighetsmäklare som jag tycker verkar 
oroväckande, ca 30 % nyexaminerade fastighetsmäklare hoppar av yrket redan första året. 
Detta väsentliga bortfall tycker jag pekar på att det brister någonstans, kanske i informationen 
kring utbildningen. Det känns som bortkastad tid och studiemedel om så pass många sent 
inser att de utbildat sig till fel yrke. Jag håller med Westelius om att man borde göra 
studenterna införstådda på ett tidigt stadium vad fastighetsmäklaryrket verkligen handlar om 
så de får chansen att göra aktiva beslut gällande sin akademiska karriär medan de fortfarande 
har chansen att ändra sig och byta bana.    

6.3.2 FÖRBEREDA STUDENTERNA INFÖR MÄKLARYRKETS BAKSIDOR 
 
När de nyexaminerade fastighetsmäklarna kommer ut till yrket så verkar det onekligen som 
att de stöter på en del ”överraskningar” som de inte är förberedda på. Jag väljer här att kalla 
dessa mäklaryrkets baksidor. Med detta menar jag att göra dem införstådda på vilka olika 
konkurrenssituationer som kan råda i yrkeslivet för en fastighetsmäklare. Vad ett 
provisionsstyrt arbete kan innebära under dåliga perioder, på vilket sätt samhällsekonomiska 
svängningar kan påverka (som hög- och lågkonjunktur) osv.  

6.3.3 MINSKA GLAPPET MELLAN UTBILDNING & YRKE 
 
Jag tycker att man måste försöka minska glappet mellan den teoretiska utbildningen och den 
praktiska utövningen av yrket. Tommy Gerdemark vid Högskolan i Gävle påpekar att det i 
dagsläget är praktiskt omöjligt att lägga de tio veckors praktik som är obligatoriska innanför 
utbildningens ramar. Detta är dock något som efterfrågas ofta men jag kan förstå varför det 
inte är genomförbart. En åtgärd kan vara att försöka lägga in ett ”prova-på” tillfälle i ett tidigt 
skede i utbildningen. T.ex. att studenterna får följa med en fastighetsmäklare under en 
arbetsdag alternativt en arbetsvecka. Man skulle kunna lägga in detta som ett moment i en 
introduktionskurs. En annan tanke är att man i början av utbildningen sätter upp någon form 
rollspel för studenterna att delta i för att få en bättre bild av yrket i praktiken.  
 
 
6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
� Gå djupare in på varför vissa lärosäten satsat mer på säljträning än andra 
 
� Vad har FMN för synpunkter kring säljträning? 
 
� En fördjupning i skillnaderna i försäljningsarbetet för fastighetsmäklare vid lågkonjunktur 

kontra högkonjunktur 
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BILAGA 1: FRÅGOR TILL HANS WESTELIUS 
 
Din Bakgrund/Profil 

1. Beskriv din bakgrund/utbildning/tidigare yrke  
2. Beskriv din arbetsposition som den ser ut idag och berätta lite kort om dina 

arbetsuppgifter 
3. Har du själv jobbat inom något annat än rekrytering i fastighetsmäklarbranschen? 
4. Hur lång erfarenhet har du inom ditt område? 

 
Krav och förväntningar 

5. Vad tycker du om de akademiska utbildningskraven från FMN som de ser ut idag, 
längd, innehåll etc.? 

6. Om du fick ändra något i kraven vad skulle det i så fall vara? 
7. Vad anser du själv vara de väsentligaste förkunskaperna och egenskaperna vid 

anställning av nyexaminerade studenter?  
8. Vad tror du det beror på att säljträning* inte finns med i utbildningskraven eller är 

generellt lågprioriterat vid lärosätena i dagsläget? 
9. Fastighetsmäkleri är i mångt och mycket ett relationsyrke, tycker du att de 

nyexaminerade studenterna har med sig förkunskaperna som krävs gällande just den 
biten när de kommer ut till företagen? 

 
Yrket och behoven 

10. Har du/ni märkt av några förändringar i mäklartjänsten, trender på marknaden etc. 
under åren?  

11. Tycker du att utbildningskraven från FMN tillgodoser dagens marknads behov? 
12. Vad tycker du personligen är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare för 

att kvalitén på tjänsten ska bli så hög som möjligt (t.ex. mest framgångsrik, bra 
lokalkännedom, förtroendeingivande, förhandlingsstark, självsäker, empatisk, humor 
osv.) ? 

 
Utbildningen och dess innehåll 

13. Tycker du att utbildningarna, generellt lägger mer fokus på vissa delar, och i så fall 
vilka (byggsidan, värderingsbiten, beteendevetenskap etc.)? 

14. Är det något speciellt ämne, kurs, moment som du tycker att skolorna förbiser vid 
utbildandet av fastighetsmäklare?  

15. Har du hört om studenterna saknat något i utbildningen efter utbildningen slut? 
16. Vad tycker du om säljträning* skulle bli ett obligatoriskt utbildningskrav för 

registrering som fastighetsmäklare?  
 
 
 
 
 
* Med säljträning menar jag de mjuka delarna av fastighetsmäklaryrket; beteendevetenskap, 
att förstå kundbehovet och identifiera olika kundtyper, psykologi, etik och konsekvenser av 
oetiskt agerande etc. såväl som olika, konkreta, säljtekniker 
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BILAGA 2: FRÅGOR TILL KRISTER STÅNGGREN  
 
Din Bakgrund/Profil 

1. Beskriv din bakgrund/utbildning/tidigare yrke  
2. Beskriv din arbetsposition som den ser ut idag och berätta lite kort om dina 

arbetsuppgifter 
3. Har du själv jobbat som något annat än säljcoach inom fastighetsmäklarbranschen? 
4. Hur lång erfarenhet har du inom ditt område? 

 
Krav och förväntningar 

5. Vad tycker du om de akademiska utbildningskraven från FMN som de ser ut idag, 
längd, innehåll etc.? 

6. Om du fick ändra något i kraven vad skulle det i så fall vara? 
7. Vad anser du själv vara de väsentligaste förkunskaperna och egenskaperna vid 

anställning av nyexaminerade studenter?  
8. Vad tror du det beror på att säljträning* inte finns med i utbildningskraven eller är 

generellt lågprioriterat vid lärosätena i dagsläget? 
9. Fastighetsmäkleri är i mångt och mycket ett relationsyrke, tycker du att de 

nyexaminerade studenterna har med sig förkunskaperna som krävs gällande just den 
biten när de kommer ut till företagen? 

 
Yrket och behoven 

10. Har du/ni märkt av några förändringar i mäklartjänsten, trender på marknaden etc. 
under åren?  

11. Tycker du att utbildningskraven från FMN tillgodoser dagens marknads behov? 
12. Vad tycker du personligen är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare för 

att kvalitén på tjänsten ska bli så hög som möjligt (t.ex. mest framgångsrik, bra 
lokalkännedom, förtroendeingivande, förhandlingsstark, självsäker, empatisk, humor 
osv.) ? 

 
Utbildningen och dess innehåll 

13. Tycker du att utbildningarna, generellt lägger mer fokus på vissa delar, och i så fall 
vilka (byggsidan, värderingsbiten, beteendevetenskap etc.)? 

14. Är det något speciellt ämne, kurs, moment som du tycker att skolorna förbiser vid 
utbildandet av fastighetsmäklare?  

15. Har du hört om studenterna saknat något i utbildningen efter utbildningen slut? 
16. Vad tycker du om säljträning* skulle bli ett obligatoriskt utbildningskrav för 

registrering som fastighetsmäklare?  
 
 
 
 
 
* Med säljträning menar jag de mjuka delarna av fastighetsmäklaryrket; beteendevetenskap, 
att förstå kundbehovet och identifiera olika kundtyper, psykologi, etik och konsekvenser av 
oetiskt agerande etc. såväl som olika, konkreta, säljtekniker 
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BILAGA 3: FRÅGOR TILL RESPONDENTERNA VID LÄROSÄTENA  
 
Din Bakgrund/Profil 

1. Beskriv din bakgrund/utbildning/tidigare yrke 
2. Beskriv din roll i förhållande till utbildningen 
3. Hur länge har du jobbat på skolan? 
4. Har du själv jobbat inom fastighetsmäklarbranschen på något sätt? 
5. Hur lång erfarenhet har du inom ditt område? 

 
Utbildningen och dess innehåll 

6. Hur många år är utbildningen för fastighetsmäklare vid er skola? 
7. Tycker du att utbildningen lägger mer fokus på vissa delar, och i så fall vilka 

(byggsidan, värderingsbiten, beteendevetenskap etc.)? 
8. Vad tror du det är som styr utbildningens inriktning, utöver de moment och innehåll 

som är krav från fastighetsmäklarnämnden, FMN (programansvarig, skolan etc.)?  
9. Är det något du saknar i utbildningen eller är missnöjd med, och i så fall vad (kurs, 

moment etc.)? 
10. Har ni hört om studenterna saknar något i utbildningen som den ser ut idag? Både 

under och efter utbildningen slut.  
11. Har utbildningen och innehållet förändras mycket under din anställning vid skolan? 
12. Tycker du att innehållet i er skolas utbildning matchar kraven på marknaden som den 

ser ut idag? 
13. Har ni någon kurs som innehåller säljträning* i någon form? 
14. Om det inte finns vid skolan, vad tycker du om det? 
15. Om det finns vid skolan, vad tycker du om det? 

 
Yrket och behoven 

16. Har du/ni märkt av några förändringar i mäklartjänsten, trender på marknaden etc.?  
17. Vad tycker du om de akademiska utbildningskraven från FMN som de ser ut idag? 
18. Tycker du att utbildningskraven från FMN tillgodoser dagens marknads behov? 
19. Om du fick ändra något i kraven vad skulle det i så fall vara? 
20. Vad tycker du personligen är de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare för 

att kvalitén på tjänsten ska bli så hög som möjligt (t.ex. mest framgångsrik, bra 
lokalkännedom, förtroendeingivande, förhandlingsstark, självsäker, empatisk, humor 
osv.) ? 

21. Vad tycker du om säljträning* skulle bli obligatoriskt för registrering som 
fastighetsmäklare? 

22. Vad tror du det beror på att säljträning* inte finns med i utbildningskraven eller är 
generellt lågprioriterat vid lärosätena i dagsläget? 

23. Fastighetsmäkleri är i mångt och mycket ett relationsyrke, tycker du studenterna får 
med sig förkunskaperna som krävs gällande den biten när de kommer ut till företagen? 

 
 
* Med säljträning menar jag de mjuka delarna av fastighetsmäklaryrket; beteendevetenskap, 
att förstå kundbehovet och identifiera olika kundtyper, psykologi, etik och konsekvenser av 
oetiskt agerande etc. såväl som olika, konkreta, säljtekniker.  
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BILAGA 4: UTBILDNINGSPLANER FRÅN HÖGSKOLOR/UNIVERSITET 
 
HÖGSKOLAN I HALMSTAD - Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 
 
År 1 
Husbyggnad I    7.5 hp 
Husbyggnad II   7.5 hp 
Byggprojektledning I   7.5 hp 
Byggprojektledning II   7.5 hp 
Företagsekonomi 1-30    30 hp 
 
År 2 
Teknisk installation   7.5 hp 
Fastighetsförvaltning   7.5 hp 
Juridisk översiktskurs för bygg- och fastighetsekonomer 15  hp 
Företagsekonomi 31-60    30  hp 
- Vetenskaplig metod   7.5 hp 
- Finansiering,    7.5 hp 
 
Resterande 15 hp väljes bland följande: 
- Entreprenörskap och affärsplanering  7.5 hp 
- Markandsföring II   7.5 hp 
- Ledning av människor   7.5 hp 
- Verksamhetsplanering,   7.5 hp 
 
År 3 
Företagsekonomi (61-90)   30 hp 
- Fastighetsekonomisk analys   15 hp 
- C-uppsats    15 hp  
(C-uppsats inom ekonomi ska ha bygganknytning) 
 
Valfritt alt. 1: 
Nationalekonomi   30 hp 
 
Valfritt alt. 2: 
- Nationalekonomi   15  hp 
- Allmän beskattningsrätt   7.5 hp 
- Byggjuridik    7.5 hp  
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HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN - Fastighetsmäklare med 
inriktning mot fastighetsutveckling  

Bygg- och miljörätt     7.5 hp 
Byggfysik      7.5 hp 
Byggteknik      7.5 hp 
Examensarbete       15 hp 
Fastighetsbildningsteknik I     7.5 hp 
Fastighetsförmedling I: Introduktion    7,5 hp 
Fastighetsförmedling II     7,5 hp 
Fastighetsförmedling III     7,5 hp 
Fastighetsförvaltningsteknik     7,5 hp 
Fastighetsförvaltningsteknik I    7,5 hp 
Fastighetsförvaltningsteknik II    7,5 hp 
Kommunikation och projekthantering    7,5 hp 
Makroekonomi     7,5 hp 
Markåtkomst och plangenomförandeteknik I   7,5 hp 
Ekonomistyrning     7,5 hp 
Grundläggande redovisning     7,5 hp 
Marknadsföring I     7,5 hp 
Organisations och vetenskapsteori    7,5 hp 
Beskattningsrätt för fastighetsmäklare    7,5 hp 
Fastighetsrätt      7,5 hp 
Juridisk översiktskurs      15 hp 

KARLSTAD UNIVERSITET - Fastighetsekonomi 

Kurserna som ingår i utbildningen i alfabetisk ordning. 

Affärsetik och köpbeteende    15 hp 
Byggteknikens grunder    15 hp 
Civilrätt och fastighetsrätt    15 hp 
Fastighetens tekniska system   7.5 hp 
Fastighetsekonomiska bedömningar   15 hp 
Finansiella bedömningar I   7.5 hp 
Finansiella bedömningar II   7.5 hp 
Företagsekonomi, examensarbete   15 hp 
Introduktion till fastighetsekonomi  7.5 hp 
Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning  15 hp 
Marknadsföring på fastighetsmarknaden  7.5 hp 
Marknadsinformationsmetodik  7.5 hp 
Nationalekonomi för fastighetsekonomer  7.5 hp 
Redovisning     15 hp 
Skadeutredning   7.5 hp 
Skatterätt med fastighetsinriktning   15 hp 
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HÖGSKOLAN I BORÅS - Fastighetsmäklarutbildning 

År 1 

HT: 
Fastighetsförmedling 1        7.5 hp 
Juridisk översiktskurs         15 hp 
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare       7.5 hp 

VT: 
Marknadsföring för fastighetsmäklare      3 hp 
Professionell försäljning    4.5 hp 
Redovisning för fastighetsmäklare   7.5 hp 
Samhällsekonomi för fastighetsmäklare   7.5 hp 
Lönsamhetsanalys och finansiering för fastighetsmäklare 7.5 hp 
 
År 2 
 
HT: 
Fastighetsrätt      15 hp 
Skatterätt      7.5 hp 
Fastighetsförmedling 2    7.5 hp 
     
VT: 
Fastighetsförmedling 3       3 hp 
Fastighetsförmedling 4    4.5 hp 
Tjänstemarknadsföring    7.5 hp 
Fastighetsvärdering     7.5 hp 
Självständigt arbete i fastighetsförmedling  7.5 hp 
 
 
KTH SYD - Byggteknik och fastighetsförmedling 

År 1 

Fastighetsförmedling, introduktion  7.5 hp 
Ekonomi I    7.5 hp 
Juridisk översiktskurs    15 hp 
Fastighetsrätt    7.5 hp 
Fastighetsrätt, offentligrättsliga principer  7.5 hp 
Byggfysik, byggteknik och installationsteknik  15 hp 

År 2 
Fastighetsvärdering   7.5 hp 
Ekonomistyrning/Finansiering fastigheter  7.5 hp 
Ombyggnadsteknik   7.5 hp 
Skatterätt     15 hp 
Förmedlingsprocessen                        22.5 hp 
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LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET - Fastighetsmäklare 

År 1 
Fastighetsförmedling I   7.5 hp 
Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare   15 hp 
Byggnadsteknik   7.5 hp 
Fastighetsförmedling II   7.5 hp 
Inledande extern redovisning   7.5 hp 
Speciell fastighetsrätt   7.5 hp 
Modeller för intern styrning   7.5 hp 

År 2 
Fastighetsförmedling III   7.5 hp 
Fastighetsrätt     15 hp 
Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling 7.5 hp 
Skatterätt    7.5 hp 
Värderingsteknik   7.5 hp 
Fastighetsförmedling IV   7.5 hp 
Examensarbete fastighetsförmedling  7.5 hp  

 
UMEÅ UNIVERSITET I SKELLEFTEÅ - Fastighetsmäklarprogrammet 
 
År 1 
HT 
Fastighetsförmedling I    7.5 hp 
Husbyggnadsteknik för fastighetsmäklare   7.5 hp 
Juridisk översiktskurs     15 hp 
 
VT: 
Fastighetsförmedling II    7.5 hp 
Fastighetsvärdering    7.5 hp 
Externredovisning    7.5 hp 
Ekonomistyrning    7.5 hp 
 
År 2 
HT: 
Beskattningsrätt för fastighetsmäklare    15 hp 
Fastighetsrätt för fastighetsmäklare    15 hp 
 
VT: 
Fastighetsförmedling III     15 hp 
Fördjupningskurs i fastighetsmäkleri   7.5 hp 
Examensarbete i fastighetsmäkleri   7.5 hp 
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MALMÖ HÖGSKOLA - Fastighetsmäklarprogrammet 
 
År 1 (120 hp) 
Termin 1  
Introduktion till fastighetsförmedling    7.5 hp 
Extern redovisning, räkenskapsanalys och grundläggande statistik  7.5 hp 
Juridisk översiktskurs      15 hp 
Termin 2  
Fastighetsvetenskap: Grundkurs, 1-15     15 hp 
Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt inkl. bostadsrätt, 16-30    15 hp 
 
År 2 (120 hp) 
Termin 3  
Skatterätt för mäklare     7.5 hp 
Psykologi för fastighetsmäklar    7.5 hp 
Byggnaden, teknik och funktion     15 hp 
Termin 4  
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering, 31-45   15 hp 
Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling, 46-60    15 hp 
 
År 1 (180 hp) 
Termin 1  
Introduktion till fastighetsförmedling    7.5 hp 
Extern redovisning, räkenskapsanalys och grundläggande statistik  7.5 hp 
Juridisk översiktskurs      15 hp 
Termin 2  
Fastighetsvetenskap: Grundkurs, 1-15     15 hp 
Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt inkl. bostadsrätt, 16-30    15 hp 
 
År 2 (180 hp) 
Termin 3  
Psykologi för fastighetsmäklare    7.5 hp 
Byggnaden, teknik och funktion     15 hp 
Skatterätt för mäklare     7.5 hp 
Termin 4  
Kundrelationer, Interpersonell kommunikation   7.5 hp 
Byggnaden - bostadens arkitektur    7.5 hp 
Digital marknadsföring för fastighetsmäklare   7.5 hp 
Marknadsföring av tjänster     7.5 hp 
 
År 3 (180 hp) 
Termin 5  
Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknad och värdering, 31-45   15 hp 
 
Fastighetsvetenskap: Fastighetsförmedling, 46-60    15 hp 
Termin 6  
Fastighetsvetenskap: Internationell fastighetsförmedling och vetenskapsteori, 61-75  15 hp 
Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 76-90     15 hp 
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HÖGSKOLAN I GÄVLE - Fastighetsmäklarprogrammet 

År 1 
Ekonomisk styrning och analys A   7.5 hp 
Affärsredovisning 1    7.5 hp 
Juridisk översiktskurs     15 hp 
Fastighetsrätt B     15 hp 
Byggnadsteknik A    7.5 hp 
Fastighetsvärdering B    7.5 hp 
 
År 2 
Beskattningsrätt 1B     15 hp 
Marknadsföring 1    7.5 hp 
Säljteknik & Etik B    7.5 hp 
Fastighetsförmedling B     30 hp 
 
År 3 
Marknadsföring 2      7.5 hp 
Fastighetsvärdering C      7.5 hp 
Valbara kurser     22.5 hp 
Metodkurs C       7.5 hp 
Examensarbete inriktning fastighetsförmedling C     15 hp 
 
Valbara kurser år 3 – exempel; 
 
Hyres och bostadsrätt B    7.5 hp 
Byggnadsteknik B    7.5 hp 
Säljteknik C     7.5 hp 
Förmedling av avkastningsfastigheter C   7.5 hp 
Service Marketing C    7.5 hp 
Sälj- och affärsmannaskap C    7.5 hp 

 
 
 


