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Abstrakt 

 

Titel: Dörren till en framtida karriär?  

Nivå: Examensarbete för Kandidatexamen i Företagsekonomi 

Författare: Maria Karlsson & Emelie Jonsson 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2011-05 

 

Syfte: Vår studie syftar till att undersöka samt utvärdera kvaliteten på 

fastighetsmäklarprogrammets obligatoriska praktik. Detta kommer att göras utifrån 

Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd, huvudkontorens rekommendationer, studenternas 

erfarenhet av praktiken samt två programansvariga för fastighetsmäklar- respektive 

fastighetsekonomprogrammet. 

 

Metod: Vi har i våra studier använt oss av en kvalitativ metod genom personliga intervjuer, 

intervjuer över telefon och via mail med både fastighetsmäklarstudenter och huvudkontor. Vi 

sammanställde och analyserade det insamlade intervjumaterialet och den teori som vi funnit 

genom litteratur och artiklar. 

 

Resultat och slutsats: Det vår studie har visat är att fastighetsmäklarstudenternas praktik i 

dagens läge saknar hög kvalité i form av en strukturerad uppbyggnad. Huvudkontoren har 

utformat en mall med rekommendationer för hur praktiken ska genomföras men syftet de har 

med mallen når uppenbarligen inte ut till kontoren då de flesta väljer att inte ta del av den. 

Handledaren har en avgörande roll för hur praktiken upplevs vilket framkommit under våra 

intervjuer med fastighetsmäklarstudenterna och de har ofta höga förväntningar på 

handledarna. Det vi kommit fram till är att det krävs en mall som ett hjälpmedel till 

handledaren under praktikens gång samt att det krävs en anpassning av 

fastighetsmäklarutbildningen för att den på så sätt ska kunna sammankopplas med praktiken. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom att vi nu ifrågasatt praktikens utformning för olika 

fastighetsmäklarföretag så skulle det vara intressant att genom fortsatt forskning undersöka 

om det skett några förändringar kring praktikens uppbyggnad. Dessutom att utefter de 

slutsatser som vi kommit fram till, vidareutveckla fastighetsmäklarnämndens “Allmänna råd” 
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och skapa en mer omfattande checklista för praktikens genomförande, som då ska följas av 

samtliga fastighetsmäklarkontor. 

 

Uppsatsens bidrag: Med denna uppsats så hoppas vi att fastighetsmäklarstudenterna ska inse 

att praktiktiden är nyckeln till framgång inom fastighetsmäklarbranschen, att de ska ställa 

krav på sina handledare att få vara delaktig på samtliga moment genom hela 

förmedlingsprocessen. Vi vill även att branschen ska inse att de rekommendationer som 

huvudkontoren har, gällande praktikens utformning, inte alltid stämmer överens med hur 

studenterna upplever den och att de därför bör börja fundera över vilka förändringar som 

behövs göras för att rekommendationerna ska följas. 

 

Nyckelord: Kvalité, praktik, fastighetsmäklarstudenter, fastighetsmäklare, handledare. 
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Abstract  

 

Title: The door to a future career 

Level: Master's Degree in Business Administration  

Author: Maria Karlsson & Emelie Jonsson  

Supervisor: Lars Ekstrand  

Date: 2011-05  

 

Objective: Our study aims to examine and evaluate the quality of the real estate program 

mandatory practice. This will be done on the basis of Estate Agents Board's general counsel, 

head offices 'recommendations, students' experience of practice and an analysis of the role of 

education in practice.  

 

Method: We have in our study used a qualitative approach through personal interviews, 

interviews by phone and via email with both real estate students and seven of the largest 

brokerage chains' head offices and program managers for two real estate courses. We 

compiled the collected interview material through encoding and compiled it then with the 

theory that we have found through literature and scientific articles.  

 

Results and conclusions: Our study has shown that the real estate student placements 

currently lacks in high quality in the form of a structured building. The headquarters has 

developed a template with recommendations for how the practice will be implemented but the 

purpose with the model clearly does not reach out to the offices when most people choose not 

to take part of it. The supervisor has a critical role in how the practice is perceived, which 

emerged during our interviews with real estate students and they often have high expectations 

of the supervisors. The conclusion of the study is that a model as an aid to the tutor during 

practice time is necessary and that the need for an adjustment of the real estate education also 

is necessary so that in can be more linked with the practice. 

 

Further research: Since we now have challenged the practice design for various real estate 

brokerage firms, it would be interesting for further research to examine how there has been 

some changes around the practice structure. In addition to along the conclusions we reached, 

further develop FMN's "General Advice" and create a more comprehensive checklist for 
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practice implementation, which will then be followed by all property Real Estate offices.  

 

Contributions: Through this paper, we hope that the Estate Agents students will realize that 

the practicetime is the key to success in the real estate broker industry, and that they will 

require from their supervisor to be involved at all stages throughout the mediation process. 

We also wish that the industry must realize that the recommendations made by the head 

offices, in terms of design practice, does not always agree with how the students perceive it 

and therefore that they should start thinking about what changes are needed to be done for the 

recommendations to be followed. All this to increase the quality. 

 

Keyword: Quality, practice, real estate students, real estate agents, supervisor. 
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Kapitel 1 - Inledning 
Nedan kommer vi att gå igenom bakgrunden till val av ämnet, vi kommer också att presentera 

vår frågeformulering och syftet med arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 
Fastighetsmäklarutbildningen vid Högskolan i Gävle är en tvåårig programutbildning med 

möjlighet att läsa ett tredje påbyggnadsår, man kan där välja inriktning mot komersiella 

fastigheter eller ekonomi. Vi har under vår snart tre år långa studietid upptäckt en hel del 

frågetecken kring praktiken och dess utförande, både från oss själva och våra studiekamrater. 

I och med att praktiken är en obligatorisk del av vår utbildning till fastighetsmäklare och för 

många även en ingångsport till fortsatt anställning, så känns det som ett val som ska göras 

med omsorg. Därför anser vi att det är ett viktigt ämne som vi vill beröra närmare. 

 

Möjligheten att göra praktiken i den stad eller på det kontor där man senare kan se sig själv 

arbeta tycker vi borde vara självklar, men i dagens läge är det inte alltid så. Just med tanke på 

att det är ett stort pussel att kombinera både ekonomi, studier, boende och eventuella resor vid 

de fall praktikplatsen är belägen i en annan stad.  

 

Den eviga frågan som många fastighetsmäklarstudenter ställer sig är vilken tidpunkt som det 

är bäst att lägga praktiken; i början, i slutet eller kanske dela upp den över olika perioder 

under utbildningstiden. Eftersom alla kontor och mäklare svarar olika så är det svårt att 

komma fram till det rätta svaret. Dock rekommenderar en majoritet att den med störst fördel 

läggs i slutskedet av utbildningen eller efter att denna är klar, då studenten efter praktikens 

slutförande är berättigad att söka registrering och direkt kan börja arbeta som 

fastighetsmäklare. Problemet med denna disposition är att studenternas schema är relativt 

pressat i slutet av studierna och det kan vara svårt att klämma in tio veckors praktik, och om 

man istället väljer att gå klart skolan så är man inte längre berättigad till CSN under praktiken 

efter studietiden. Så med tanke på att många praktikanter inte får någon ersättning under dessa 

tio veckor blir finansieringen ett stort problem, vilket i sin tur leder till att valet av 

praktikplats begränsas. Den begränsas till ett område där man exempelvis har sina föräldrar, 

släktingar, vänner eller liknande bosatta. Alltså kan inte sökandet av den bäst passande 

praktikplatsen göras helt fritt.  
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Vid många andra utbildningar, såsom lärar- och sjuksköterskeprogrammet, är praktiken en del 

av undervisningen och något som skolan hjälper till att ordna med, vad gäller kontakter och 

platser. Men just i vår utbildning är detta inte ett faktum, och vi ställer oss frågan varför så är 

fallet, är detta något som inte är genomförbart? 

 

Från flera av de studenter som har genomfört hela eller en del av sin praktik har vi fått tagit 

del av synpunkter angående deras praktik och uppläggningen av denna. De är flera som har 

fått koka kaffe, kopierat papper eller suttit framför en dator i tio veckor, så både vi och dem 

har ställt sig frågan; vad är det egentligen meningen att man ska lära sig och göra under dessa 

tio veckor? Är det meningen att man ska få en bra inblick i arbetet och lära sig alla de 

delmoment som tillhör en mäklares vardag, eller är det bara meningen att kontoret ska få en 

chans att “känna av” praktikanten inför en eventuell framtida anställning? Samtidigt är det 

många som är nöjda med sin praktiktid, deras handledare och hur de involveras i mäklarens 

uppgifter. Så vad är det som avgör ifall praktiken blir av en bra eller dålig kvalité? Är det upp 

till kontorschefen, handledaren, praktikanten, huvudkontoren, Fastighetsmäklarnämnden, 

utbildningen eller kanske en kombination av dessa? 

 

I samband med våra tankar kring ämnet och förberedelserna inför examensarbetet har många 

frågetecken uppstått och dessa är det mening att vi ska reda ut i vår studie. 

 

1.2 Ämnesval 

Innan vi helt bestämt oss för vilket område vår uppsats skulle inrikta sig på så letade vi febrilt 

efter olika idéer och läste tidigare uppsatser, så vi kom efter många funderingar in på ämnet 

praktik. Detta med anledning av att vi under vår studietid haft en rad olika funderingar kring 

praktiken och dess uppbyggnad samt anser att praktiktiden är ingångsporten till 

fastighetsmäklaryrket. Det är där som studenten har möjlighet att visa framfötterna och skapa 

framtida kontakter men det är också där företaget kan sälja in sig till studenten. Vi bestämde 

oss helt för ämnet då vi under mäklardagen i februari gick runt och ställde frågor till samtliga 

företag som närvarade om hur de lägger upp praktiken. Vad vi då förvånades över var att 

många inte hade något bestämt svar på vår fråga. Vidare har det genom kontakt med olika 

kurskamrater framkommit att praktikens utformning och kvalitet skiljer sig väsentligt mellan 

olika kontor och kedjor över landet.  
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Eftersom att vi anser att det är de viktigaste veckorna i utbildningen så valde vi att göra en 

undersökning av praktikens utformning och kvalité. Vi var intresserade av att veta om det 

fanns någon form av mall för praktikens uppbyggnad och om den i så fall användes. När vi 

läste igenom uppsatser inom ämnet så hittade vi bland annat uppsatserna som Simonsson & 

Tallbom
1
 skrivit som handlar om varför så många fastighetsmäklarstudenter i slutändan inte 

arbetar som fastighetsmäklare, vi tror att en av de bidragande faktorerna till att man byter och 

inte fortsätter inom yrket är just praktiken. Just eftersom det är den första riktiga inblicken 

som studenten får i själva yrket och om detta blir en otrevlig upplevelse eller skiljer sig helt 

mot vad personen har skapat för förväntningar så växer risken för att studenten i fråga blir 

osäker. 

 

1.3 Syfte och frågeformulering 

Vår studie syftar till att undersöka samt utvärdera kvaliteten på fastighetsmäklarprogrammets 

obligatoriska praktik. Detta kommer att göras utifrån Fastighetsmäklarnämndens allmänna 

råd, huvudkontorens rekommendationer, studenternas erfarenhet av praktiken samt två 

programansvariga för fastighetsmäklare- respektive fastighetsekonomprogrammet.Vi hoppas 

att vår undersökning kommer leda till att studenterna blir medvetna om möjligheterna som 

praktiken skapar och därmed ställer krav på dess utformning för att få ut så mycket som 

möjligt av den tiden. 

 

Konkurrensen i fastighetsmäklarbranschen hårdnar och därför anser vi att man som snart 

nyutexaminerad fastighetsmäklare bör erfara praktiken som det optimala komplementet till 

teorierna ifrån studietiden. Anledningen till att just det här ämnet är viktigt enligt oss är för att 

vi vill att samtliga studenter ska ges lika förutsättningar att komma in i den tuffa 

bostadsmarknaden och inleda sin karriär som fastighetsmäklare. 

 

De huvudsakliga frågeställningar som vi ställer är följande: 

* Hur upplevde fastighetsmäklarstudenter kvalitén och uppbyggnaden av deras praktik? 

* Vad eller vem är det som avgör hur kvalitén på praktiken blir? 

* Har huvudkontoren upprättat någon plan för hur praktiken ska utföras bland de lokala 

kontoren? 

* Hur väl sammankopplad är praktiken med utbildningen, finns det hjälp att få från 

                                                             
1
 Simonsson Emil och Tallbom Mathias (2008) Fastighetsmäklare- Från en livsstil till ett “riktigt” yrke... 
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Högskolan i Gävle? 

* Finns det utifrån praktikens syn möjlighet till en mer anpassad utbildningsplan? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsade oss till sju av Sveriges största fastighetsmäklarföretag nämligen Svensk 

Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, Bjurfors, SkandiaMäklarna, 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Re/Max. Samtliga av dessa huvudkontor tog vi 

kontakt med och fick möjlighet att intervjua. Sammanlagt så intervjuade vi nio stycken 

studenter som genomfört praktiken hos någon av dessa kedjor på olika kontor runt om i 

landet. Studenterna som vi intervjuade går eller har gått på Högskolan i Gävle och är i 

åldrarna mellan 20-40 år, respondenterna är en blandning av kvinnor och män. Vi anser att de 

avgränsningar som vi gjort är tillräckliga med tanke på att vårt syfte är att undersöka hur 

praktiken går till hos de olika fastighetsmäklarföretagen.  

 

Vår tanke från början var även att ha en annan infallsvinkel och se det mer från 

Fastighetsmäklarnämndens synvinkel, eftersom att det är de som sätter riktlinjerna för 

praktiken. Men då de tyvärr inte hade resurser att hjälpa oss i vår studie så utgick vi enbart 

från det material som finns utlagt på deras hemsida.
2
  

 

Vi har även valt att intervjua Tommy Gerdemark, programansvarig för 

fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle och Tommy Bergquist som är 

programledare för fastighetsekonomiprogrammet på Karlstads universitet, för att ta reda på 

vad de anser som praktiken och om det skulle vara möjligt att införa schemalagd praktik 

under utbildningstiden. Anledningen till att vi valde att kontakta Tommy Bergquist var, att vi 

vid en intervju fick vetskap om att dem infört praktiken som en valbar kurs vid Karlstads 

universitet. Därmed blev vi intresserade av att veta mer kring hur detta genomförts. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Fastighetsmäklarnämndens Allmänna råd Hämtad: 2011-03-09, 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_allmrad_praktik.pdf 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_allmrad_praktik.pdf
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Kapitel 2 – Metod 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa vårt tillvägagångssätt och beskriva de metoder som 

vi använt oss av. 

 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

I en studie så kan forskaren tillämpa antingen en induktiv eller en deduktiv ansats. Med 

induktiv så menas att forskaren först gör observationer (intervjuer) och sedan kopplar dessa 

till teorin. Detta görs för att forskaren ska ha ett så öppet sinne som möjligt när denne söker 

svar på sina frågeställningar. Men som induktionens motsträvare David Hulme har poängterat 

så finns det flera svagheter med detta synsätt, bl.a. att de slutsatser som dras efter ett antal 

observationer lätt kan bli missvisande eftersom man generaliserar från ett begränsat fåtal 

situationer. Alltså kan man inte med säkerhet dra en induktiv slutledning eftersom alla delar 

inom ett område inte kan undersökas. En deduktiv ansats är motsatsen då teorin tas fram först 

och sedan kopplas till eventuella observationer och resultat, med andra ord så används den 

deduktiva metoden för att pröva teoriers överensstämdhet med empiriska vetenskaper.
3
 

 

Dessa två forskningsansatser kan sedan kopplas till valet av metod, där en induktiv ansats 

kopplas till en kvalitativ metod och en deduktiv kopplas till kvantitativ metod. Vad som avgör 

vilken typ av metod som ska tillämpas är en fråga om vilket syfte och vilken frågeställning 

som studien har.
4
  

 

En kvalitativ metod innebär att forskaren vill sätta sig in i och förstå objektets synsätt och se 

den sociala verkligheten, sådan som personen i fråga själv uppfattar den. Till denna metod 

förknippas oftast intervjuer samt observationer. Vid denna tillämpning går oftast 

datainsamling och analys hand i hand. En kvantitativ forskning hämtar istället den största 

delen av sin inspiration från det naturvetenskapliga synsättet och vill förklara det mänskliga 

beteendet; här söks mer statistiska och kvantifierbara resultat. De olika metoder för insamling 

av information som förknippas med denna forskning är surveyundersökningar, experiment 

och innehållsanalys. 

 

                                                             
3
 Bryman Alan (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s.20 ff 

4
 Holme I.M. & Solvang I.B. (1991) Forskningsmetodik, s.84 
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2.2 Metodval 

Eftersom att vi ville hålla våra sinnen så öppna som möjligt inför våra respondenters svar så 

valde vi att tillämpa en induktiv ansats, eftersom att vi började med att intervjua våra 

respondenter innan vi sökte någon teori. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, där vi vill 

ha svar på hur praktiken upplevs och hur kvalitén på denna uppfattas, så har vi valt en 

kvalitativ metod. Eftersom vi var ute efter att se situationen och problemen utifrån våra 

respondenters ögon, genom att dem själva skulle berätta för oss om deras upplevelse, från 

deras eget perspektiv, så valde vi från början att genomföra intervjuer istället för att 

exempelvis använda oss av en enkätstudie. Vi ansåg att en enkätstudie inte skulle ge de 

utförliga svar och synpunkter som vi var ute efter. I slutändan så fick vi skicka en större del 

av våra intervjuer som mailfrågor, då det föredrogs från respondenternas håll. Detta 

resulterade i att vi inte kunde vidareutveckla frågorna eller ställa följdfrågor som möjligtvis 

hade gett oss mer utvecklade svar.
5
 

 

2.3 Intervju som metodval 
I en strukturerad och standardiserad form så har frågorna fasta svarsalternativ och samtliga 

frågor ställs på samma vis till samtliga respondenter utan någon som helst variation. I en form 

som är ostrukturerad med låg standardiseringsnivå så formuleras frågorna efter de olika 

personerna, den intervjuade får gärna styra ordningsföljden och svarsmöjligheterna är öppna.
6
 

Vi har som sagt valt att använda oss av intervjuer i vår empirisökning, en blandning av 

personliga, via mail och telefon. Anledningen till att det blev en spridning på tre olika 

tillvägagångssätt, var att vi lät våra respondenter själva välja hur de ville svara för att de 

skulle ge så bra svar som möjligt. Eftersom att vi är medvetna om mäklarnas stressiga vardag 

så ville vi ge dem en möjlighet att svara när de själva ansåg sig ha tiden för detta.  

 

Våra intervjuer är en blandning av semistrukturerade och strukturerade. Detta eftersom att de 

som föredrog att besvara våra intervjufrågor via mail så skickade vi ut ett färdigt 

frågeformulär, som gjorde intervjun till en strukturerad variant eftersom vi då inte kunde 

anpassa frågorna eller ställa följdfrågor till deras svar.
7
 Men till dem som intervjuades 

personligen och via telefon så hade vi möjlighet att variera frågorna och frågeordningen lite 

                                                             
5
 Trost Jan (1993) Kvalitativa intervjuer s.15 ff 

6
 Ibid s.19  

7
 Se bilaga 1, 2, 3. 
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mer och anpassa dem efter respondentens svar, alltså blev denna form en semistrukturerad 

intervju.  

 

Vi skickade först ut mail till den programansvarige för fastighetsmäklarprogrammet i Gävle 

och programledaren för fastighetsekonomiprogrammet i Karlstad samt till praktikanter, 

huvudkontor och kontorsägare som vi var intresserade att få svar ifrån, där vi berättade lite 

om vårt syfte med studien och frågade ifall de var intresserade av att besvara några frågor. 

Tyvärr var det ett lågt intresse och svag respons från de olika kontorsägarna, så därför ställde 

detta till med problem för vår första idé att jämföra praktikanternas svar med 

kontorsägarnas/handledarnas och sedan med huvudkontoren. Så med brist på tid bestämde vi 

oss därför att intervjua huvudkontoren och fastighetsmäklarstudenterna angående praktikens 

uppbyggnad och kvalité och jämföra deras svar sinsemellan. 

 

 

2.4 Vetenskapligt synsätt 

Hermeneutik är ett vetenskapligt synsätt som förknippas med den kvalitativa metoden samt 

där forskaren har en öppen och engagerad roll i sitt arbete; samt är subjektiv i sin förståelse 

för objektet. Enligt hermeneutiken så är den förförståelse som forskaren har för det studerade 

ämnet en tillgång för att kunna tolka och förstå forskningsobjektet, och inte en nackdel. De 

hävdar även att alla människor har intentioner samt avsikter som yttrar sig i deras språk och 

handlingar, som sedan går att tolka och förstå innebörden av.  

 

Medan det positivistiska synsättet förknippas med den kvantitativa metoden där forskaren har 

en mer osynlig roll samt är objektiv; så att denne ska kunna bytas ut men att samma resultat 

ändå ska kunna uppnås. Positivismen är en slags filosofi som säger att en naturvetenskaplig 

metod passar alla former av kunskap. Den kvantitativa forskningen ses som sagt som en 

rationell och linjär process, och i denna typ av forskning kan några av positivismens 

huvudsakliga egenskaper hittas; tillexempel tyngden i att framställa de teoretiska termerna 

som observerbara och även att deduktion samt induktion finns med.
8
 

 

En skillnad mellan dessa två synsätt är att positivisten anser att forskningsproblemet hellre 

ska brytas ned och att varje del sedan ska studeras var för sig; i motsats till hermeneutikern 

                                                             
8
 Patel Runa & Davidson Bo (1991,2003) Forskningsmetodikens grunder, s. 23 ff  
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som försöker se en helhet i forskningsproblemet. Den hermeneutiske forskaren anser alltså att 

helheten är mer än summan av delarna; samt använder sig av sin förförståelse under hela 

studiens gång och använder sedan denna i sin tolkning. 

 

Alltså utförs vår studie utifrån ett hermeneutiskt synsätt, då vi riktat in oss på praktiken i sin 

helhet och inte brutit ned den bit för bit. Vi hade även en förförståelse för vårt uppsatsämne 

redan innan vi började forska, vilket med största sannolikhet har påverkat vårt sätt att söka 

information och analysera data. 

 

2.5 Datainsamling  
Vid insamlande av data så finns det två olika sorter som man kan använda sig av, primär- och 

sekundärdata. För att ge en närmare förklaring av vad dessa betyder så består primärdata av 

information som samlas in för första gången och man som forskare tar reda på egna svar 

genom exempelvis intervjuer, enkäter och observationer. Medan sekundärdata definieras 

genom information som söks bland redan skrivet material, bland annat redan skriven 

litteratur, vetenskapliga artiklar tidigare genomförda utredningar. 

 

Våra primärdata representeras som sagt av våra intervjuer, som skett personligen, via mail 

och telefon. Sekundärdata i den här studien har till mestadels tillhandahållits på högskolan i 

Gävles bibliotek, där vi har sökt bland litteratur som handlar om kvalitativa intervjuer, 

handledning, kvalité, kvalitetsmodeller och råd inför skrivandet av rapporter. Vi har även sökt 

bland bibliotekets databaser efter relevanta vetenskapliga artiklar och uppsatser, såsom 

EbscoHost och Diva. Där använde vi oss av sökord som, fastighetsmäklare, utbildning, 

praktik, handledning, TQM och kvalité. 

 

2.6 Tillvägagångssätt och urval 
Vi började med att maila ut förfrågningar till 20 stycken fastighetsmäklarstudenter som vi 

visste hade gjort sin praktik under de senaste två åren; eftersom att de då skulle ha sin 

upplevelse av praktiken färskt i minnet. Av dessa 20 så var det nio stycken som ville delta. 

Därefter kontaktade vi huvudkontoren för sju av Sveriges mest kända fastighetsmäklarföretag 

där de intervjuade studenterna gjort sin praktik. Detta för att jämföra deras uppläggning av 

praktiken med studenternas upplevelser. Vi valde att ha med så pass många olika företag för 
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att vi ville undersöka om det fanns några större skillnader gällande utförandet mellan dem. 

Slutligen kontaktade vi Tommy Gerdemark som är programansvarig för 

fastighetsmäklarprogrammet i Gävle och Tommy Bergquist som är programledare för 

fastighetsekonomiprogrammet på Karlstads universitet.  

 

När vi kontaktade studenterna samt huvudkontoren så skickade vi ut en första förfrågan via 

mail; om de skulle vara intresserad av att delta i vår studie genom att besvara ett antal frågor 

om kvaliteten på praktiken. På så sätt förberedde vi personerna på ett senare eventuellt 

telefonsamtal eller personligt möte. Vår tanke från början var att vi även skulle intervjua 

respektive kontor som studenterna haft praktiken på just för att få deras syn på hur de lägger 

upp praktiken och sedan kunna koppla det till vad huvudkontoren har för rekommendationer 

och hur studenterna upplever samspelet mellan dessa. Men på grund av brist på tid och 

intresse från de olika lokala kontorens sida så valde vi att enbart inrikta oss på huvudkontoren 

och fastighetsmäklarstudenterna.  

 

De studenter som vi intervjuade går i skrivande stund sin sista termin på utbildningen eller har 

nyligen avslutat utbildningen och kommit ut i arbetslivet. Eftersom att vi var medvetna om att 

studenter överlag inte har så stort intresse av att delta i undersökningar så hade vi med det i 

våra beräkningar då vi valde att från början kontakta 20 stycken. Av de tillfrågade studenterna 

valde 11 att av olika anledningar inte delta men vi anser att nio studenter och sju huvudkontor 

är tillräckligt stort underlag för att kunna göra trovärdiga slutsatser. Dessutom är både 

intervjuer och bearbetningen av deras resultat en tidskrävande process så det var heller inte 

möjligt för oss att ha ett större urval, med tanke på den begränsade tid som fanns.
9
 

 

Vi har valt att låta alla intervjuade fastighetsmäklarstudenters identiteter vara konfidentiella 

för att deras svar ska bli så ärliga som möjligt, detta gäller eftersom att uppgifterna som 

framkommer kan vara känsliga och att det därför inte ska kunna gå att spåra till den personen 

som lämnat uppgiften.
10

  

 

Det var till fördel att vi var två stycken som intervjuade; en av oss ställde frågorna medan den 

andra antecknade svaren; på så sätt så kan man ta till sig större mängd information och 

intervjumaterialet blir förhoppningsvis därmed mer tillförlitligt. I boken Kvalitativa intervjuer 

                                                             
9
 Dalen Monica (2008) Intervjun som metod s.54 

10
 Dalen Monica (2008) Intervjun som metod s.23 
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skriver Jan Trost om att nackdelen med två personer som intervjuar är att den intervjuade kan 

komma att känna sig i underläge;
11

 för att undvika den situationen så valde vi att intervjua 

studenter som vi har en relation till och som redan har förtroende för oss. Vi finner det endast 

positivt att vi kände studenterna sedan tidigare eftersom att de då kunde lita på att deras svar 

skulle förbli anonyma och på så sätt kunde de ge uppriktiga svar.  

 

Vår tanke från början och även vår önskan var att göra personliga intervjuer med 

huvudkontoren, eftersom att det uppfattas ge bättre intervjumaterial och mer djupgående 

resultat; men med tanke på det avstånd och den kostnad som skulle uppstå vid personliga 

intervjuer så valde vi att intervjua dem via mail och över telefon.  

 

Som vi lärt oss tidigare i vår utbildning och dessutom läst i litteratur om intervjuteknik så 

använde vi oss till mestadels av öppna frågor, vilket ska få respondenten att svara mer 

berättande samt bidra till att intervjun inte blir så styrd.
12

  

 

Under intervjuernas gång så fick vi allt mer “kött på benen” och vid vår intervju med Jesper 

Jansson från Fastighetsbyrån så fick reda på att Karlstads universitets precis har infört deras 

praktik som en valbar kurs under utbildningen. Detta gjorde oss nyfikna på hur detta gick till 

så då bestämde vi oss för att skicka ett mail till Tommy Bergquist, programansvarig för 

fastighetsekonomiprogrammet vid Karlstads universitet, där vi undrade om han var villig att 

besvara våra frågor. Efter att han svarade så ringde vi upp honom och redde ut några 

frågetecken som vi fått när vi läste utbildningsplanen. Efter denna intervju så kände vi att vi 

även ville höra Tommy Gerdemarks tankar om Karlstads upplägg och om detta även skulle 

kunna bli aktuellt på högskolan i Gävle, så därför bokade vi in en personlig intervju med 

honom. Vår ambition var sedan att använda oss av deras svar i vår analys av kvaliteten på 

utbildningen. 

 

2.7 Dataanalys  
Efter varje intervjus genomförande så påbörjade vi en transkribering av materialet; denna 

gjordes direkt efter intervjuerna då vi fortfarande hade dem färskt i minnet. Efter 

transkriberingen jämförde vi varje fråga för sig, först bland huvudkontoren och sedan bland 

                                                             
11

 Trost Jan (1993) Kvalitativa intervjuer s.67 
12

 Häger Björn (2007) Intervjuteknik s.59 
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praktikanterna, utifrån dessa letade vi reda på så kallade teman som vi fick lära oss från en 

lektion med Lars Johan Åge.
13

 Dessa teman utgörs av olika kategorier som är återkommande 

bland respondenternas svar och bidrar till att vi på ett enklare sätt ska kunna dra en slutsats 

utifrån resultatet. Vår analys kopplar sedan samman de olika delar som både huvudkontoren 

och praktikanterna anser som viktiga för en högre kvalitet, tillsist slutförs analysen med en 

återkoppling till de olika teorier som vi tidigare redovisat i arbetet. 

 

2.8 Validitet och reliabilitet 
Ericsson och Wiedersheim definierar ordet validitet som mätinstrumentets förmåga att mäta 

det som man avser att mäta.
14

 Med det menas att om man till exempel mäter temperaturen så 

ska resultatet vara i grader och inte i kilometer. I boken Att utreda, forska och rapportera 

skiljer man även på inre och yttre validitet, inre validitet är överensstämmelsen mellan 

begreppen och de mätbara definitionerna av dem medan den yttre validiteten har att göra med 

överensstämmelsen mellan de mätvärden man får när man använder en mätbar definition och 

verkligheten. 
15

 

 

 För att fastställa uppsatsens validitet har vi som författare frågat oss följande frågor: ”mäter 

vi det vi avser att mäta?”, ”ställer vi rätt frågor”, ”ställer vi frågorna till rätt personer” och 

”ställs frågorna på ett objektivt sätt?” 

 

Eftersom vi avser att utreda praktikens kvalitet bland de största mäklarkedjorna så har vi 

frågat dessa om hur de själva ser på denna och sedan hur praktikanterna upplever den. Dem 

har ju visserligen gett oss sina subjektiva bedömningar, men med tanke på att samtliga svar är 

relativt lika varandra så anser vi att vi kan dra en objektiv slutsats av respondenternas svar.  

 

Reliabilitet innebär att mätinstrumenten ska ge stabila och tillförlitliga svar; det innebär att 

oavsett vilken forskare som genomför mätningen så ska mätningen vid en viss tidpunkt ge 

samma resultat vid en senare mätning. Hög reliabilitet innebär mer tillförlitliga svar.
16

  

 

Vi anser att svaren är tillförlitliga då de grundar sig på respondenternas erfarenheter och med 

                                                             
13

 Kodning 
14

 Eriksson Lars Torsten & Wiedersheim-Paul Finn (2006) Att utreda forska och rapportera s.60 
15

 Ibid s.61 
16

 Trost Jan (1993) Kvalitativa intervjuer, s.131 
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tanke på att de var anonyma så kunde de svara mer ärligt på frågorna. Det är även en låg risk 

för snedvridning eftersom vi dokumenterat samtliga svar ordagrant utan några subjektiva 

åsikter. Även att vårt urval är representativt då vi valt att endast se till praktikens 

förutsättningar utifrån högskolan i Gävles utbildningsplan och därmed endast intervjuat 

praktikanter som studerar eller studerat vid Högskolan i Gävle. 
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Kapitel 3 – Teori 

Under denna rubrik kommer vi att visa vad vår studie grundar sig i samt ge en förklaring till i 

uppsatsen vissa centrala begrepp. Bland annat så kommer vi att beröra vad ordet praktik 

egentligen innebär? Vilka krav är det som FMN ställer idag genom deras “Allmänna råd”? 

samt hur kvalité definieras utifrån vårt och andra sammanhang. Vilken betydelse har 

handledaren för praktikens kvalité? 

 

 

3.1 Vad betyder kvalitet 

Begreppet kvalitet är komplext. En ofta förekommande förklaring finns, som lyder: 

 

Kvalitet är varken en objektivt konstaterbar eller en oföränderlig egenskap hos en företeelse. 

Kvalitet är ett omdöme om denna företeelse vid ett visst tillfälle- grundat på en subjektiv 

bedömning av dess värde för honom eller henne.
17

  

 

Detta gav kanske inte en glasklar bild av vad begreppet egentligen innebär; men det finns ett 

antal ord som vi skiljer emellan som varmt och kallt, surt och sött, bra och dåligt, roligt och 

tråkigt o.s.v. Alla dessa beskrivningar definierar kvaliteter. Alltså för att avgöra om en 

kvalitet är bra eller dålig så måste vi ha dess motsats att jämföra med, för att kunna väga dessa 

mot varandra.
18

  

 

3.2 ISO 9000 

Begreppet kvalitet kan i många fall förknippas med ISO 9000, vilket är ett samlat namn för en 

serie internationella standarder, och just nummerserien 9000 är den som valts till 

kvalitetsledningsområdet. Huvudtanken med serien är att det ska gå att hitta möjligheter till 

förbättringar i verksamheten, exempelvis genom att spåra orsaken till fel som uppstår.
19

 En 

standard liknande denna bör gå att applicera på praktikens utförande, för att grundkravet på 

antalet genomförda moment ska se likadana ut vart än praktiken genomförs och för att alla 

praktikanter ska ha samma förutsättningar att få lära sig yrket från grunden. 

 

                                                             
17

 Svedberg Gunnar, 1994, Persson Gerhard (2002) Kvalitet En praktisk handbok, s.9 
18

 Gjems Liv (1997) Handledning i professionsgrupper, s.31 
19

 ISO 9000 Hämtad 2011-03-09, http://www.iso.org/iso/home.html 

http://www.iso.org/iso/home.html
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Ett förslag på en strategi som då kan användas för en förbättring av denna kvalitet är en 

arbetsstege i sju olika steg som ser ut på följande vis:
20

  

1. Ta reda på var företaget är 

2. Undersöka vad som kan ändras till det bättre 

3. Formulera åtgärder 

4. Prioritera och planera åtgärder 

5. Genomför åtgärderna 

6. Följ upp vilken verkan åtgärderna haft 

7. Börja om från punkt 1 eller 2 

 

En avgörande faktor till om en kvalitetsförbättring av denna sort som ska kunna genomföras 

är att ledningen och chefen, i vårt fall oftast kontorsägaren och huvudkontoren, visar sitt 

engagemang gällande planering, genomförande och uppföljning av förbättringsarbetet.  

Som Crawford (1992) sa så lever många företag i en kultur som motverkar förändring. “Rätta 

inte till någonting om det inte är trasigt” och attityden är: “Det är bättre att ingenting göra. På 

det sättet undviks problem”. I och med detta så uppkommer i och för sig inga problem men 

framkomsten av förbättringar blir även den utebliven. Crawford (1992) fortsätter med att ge 

en beskrivning av vad som menas med en kultur, “de värderingar som en organisation håller 

nära och kära, och kring vilka allt inom företaget är uppbyggt.” Med tanke på att kulturen är 

inblandad i allt så tar en kulturförändring lång tid och resultatet märks knappast över en natt.  

 

Enligt Conway (1992) så råder det en stor missuppfattning inom många organisationer, 

angående ett rådande motsatsförhållande mellan hög kvalitet och låg kostnad. Man får ut 

mycket mer från ett riktigt kvalitetsledarskap än att endast försäkra högre produktkvalitet. 

Kostnaden för resursslöseri inom ett företag är i motsats till vad många tror stor. En stor 

mängd kan ställa sig skeptiska till en sådan här förändring eftersom det hos många direkt 

väcker frågetecken kring kostnader, kostnader både i form av pengar och av tid.
21

 Den främsta 

kostnadsposten i vårt fall, med praktiken, är tiden som det tar för att lägga upp en förbättrad 

praktikplan och den arbetstiden som eventuellt tas från den handledare som ska lära upp 

praktikanten. Men det finns även mycket att vinna för företaget i den här frågan, eftersom 

med en bra praktik så får den blivande mäklaren en givande start och kontoret får en ökad 
                                                             

20
 Persson Gerhard (2002) Kvalitet en praktisk handbok, s.15 

21
 Soo-Jin, Amirul Shah Md., Fauziah Md., 2011, Tracking hidden quality costs in a manufacturing company: an 

action research, Volume 28 issue 4, insamlad från The TQM Magazine,  
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möjlighet att lära upp en framgångsrik mäklare som kan börja bidra till kontorets 

gemensamma framgång direkt efter avslutade studier. Alltså kan och ska det ses som en 

investering.  

Som det beskrivs i studien A model for starting up and implementing continuous 

improvements and work development in practice så finns det alltid flera olika problem att 

överväga vid införandet av nya arbetssätt inom en verksamhet. Författarna till studien 

hänvisar till Tichy(1983) som i allmänhet beskriver problem vid införandet. Tichy delar in 

problemen i tre olika områden: tekniska problem som rör inre och yttre effektivitet, politiska 

problem som gäller fördelningen av makt och resurser, och kulturella problem som rör 

förändring och utveckling av organisationskulturen. Arbetsutveckling (senare kallad WD) och 

ständiga förbättringar (senare kallad CI) är viktiga delar vid införandet, om det är så att 

företaget vill involvera en stor del av personalen och dess kompetens i arbetet. Det påpekas 

vidare att CI gör företaget redo för allmänna förändringar och att det även är ett naturligt sätt 

att lära. Samtidigt är WD en viktig del då denna innefattar en decentralisering (en förskjutning 

av makt i höjdled), reducerad arbetsfördelning, teamarbete, kompetensutveckling och bättre 

arbetsmiljö.
22

  

 

3.3 TQM- Total Quality Management 

När vi nu berör området kvalitet så vill vi även diskutera begreppet TQM, vilket står för Total 

Quality Management. Detta är från början ett japanskt koncept som innebär att organisera och 

leda ett företag för att nå kvalitet på allt som görs och därigenom nå framgång. Här framhävs 

än en gång ledningens engagemang och vilja att utvecklas som en avgörande faktor. 

Ursprungligen så är syftet med TQM-konceptet att skapa de premisser som gör att alla i 

företaget kan och vill göra rätt saker på rätt sätt. För det är när alla i företaget strävar mot 

samma mål, som var och ens kunnande utnyttjas till fullo. 
23

 

 

3.3.1 Kommunikation 

Crawford (1992) menar att när ledningen/huvudkontoren har formulerat sina mål och planer 

så måste kommunikationen mellan ledningen och medarbetare ske. Ofta så är 

kommunikationssystemen inom företaget och avdelningarna i behov av utveckling, och det är 
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Martin Ljungström (2005), A model for starting up and implementing continuous improvements and work 

development in practice, Volume 17 issue 5 pp.385 - 405, insamlad ifrån The TQM Magazine. 10/4-2011 
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verkligen viktigt att alla medarbetare känner ledningens stöd vid införandet av TQM för att 

det ska fungera i samtliga led. 

 

Elisabeth Fogelström vid Svensk Fastighetsförmedling har hävdat att i dagsläget så finns det 

stora brister i ledarskapet inom fastighetsmäklarbranschen. Att det finns flera personer som 

har en chefsroll men att dem egentligen inte vet vad denna innebär, och att dessa brister kan 

vara underliggande faktorer till att många byter yrkesinriktning.
24

 

  

3.3.2 En modell, PDCA-cykeln 

En modell att ta hjälp av vid införandet av en kvalitetsutveckling är den så kallade PDCA-

cykeln (Plan Do Check Act) som är en problemlösningscykel för det ständiga 

förbättringsarbetet. Det är även viktigt att denna lärs ut till samtliga delar av företaget och att 

ledningen dessutom gör medarbetarna medvetna om varför TQM behövs och att företaget är 

seriöst när det gäller införandet.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26
 

Planen med denna modell är att först göra en planering, sedan ska det planerade genomföras, 

lära av det som genomförts och slutligen agera för att få kontinuerlig förbättring. När 

kretsloppet tillslut har gått runt ett varv så påbörjas ett nytt varv, men då med de kunskaper 

som vunnits under det föregående varvet.
27

 Vad vi vill visa med detta koncept och modell är 

att om mäklarkedjorna/kontoren anstränger sig för att ge studenten en praktikplats av god 

kvalitet och lägger mer tid och energi på att utvärdera för- och nackdelar med deras utförande, 

                                                             
24

 Simonsson Emil och Tallbom Mathias (2008) Fastighetsmäklare- Från en livsstil till ett “riktigt” yrke... 
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så kommer dem bara att tjäna på det själva i längden. De får då ett gott rykte om sig att de 

håller en hög kvalitet och utbildar samtidigt en framtida fastighetsmäklare, som med största 

sannolikhet vill stanna kvar hos kontoret om praktiken uppfyller dennes krav och 

förväntningar. 

 

3.4 Kvalitet inom utbildningen 

Enligt Högskoleverket så ska högskoleutbildningen i Sverige hålla en hög kvalitet. Det är 

viktigt för både studenter, arbetsgivare och samhälle. Så eftersom praktiken är en obligatorisk 

del av fastighetsmäklarutbildningen så borde detta vara ett faktum även för denna.
28

 Så här 

definierar Ewa Magnusson, Generaldirektör för Distansutbildningsmyndigheten kvalitet: 

 

Kvalitet måste genomsyra allt arbete från väl fungerande administration till bra kurser i 

utbildningarna. Hög kvalitet borgar för framgång. Det ger nöjda studerande, som i sin tur 

ger lärosätet ett gott rykte och därmed rekryteras fler studerande till utbildningarna.
29

  

 

Från en studie som genomfördes vid 42 av Storbritanniens universitet/högskolor mellan år 

2000 och 2005, framkom det intressanta slutsatser kring kvalitetsförbättringar inom de högre 

utbildningsområdena. Författarnas syfte var att öka medvetenheten för hur stor verkan som 

chefernas roll och intresse egentligen har för ett framgångsrikt genomförande av TQM just 

inom detta område. Resultatet av studien, som utfördes genom en surveyundersökning, visade 

att förväntningarna från tidigare TQM praxis är att kvalitetsledningssystem uppfattas som att 

vara mest genomförbara när det råder ett starkt samband mellan “att göra rätt sak” och “att 

göra saken rätt”. Resultaten antyder alltså att det bästa eller starkaste ledarskapet uppnås vid 

en mycket effektiv hantering av de resurser som ges för att uppnå en kvalitetsförbättring inom 

undervisningen, samt att hela tiden sträva mot de uppsatta förbättringsmålen.
30

 

 

Eftersom de tio praktikveckorna är en obligatorisk del av fastighetsmäklarutbildningen så 

måste de mål som sätts upp för praktiken anpassas till de mål som gäller för utbildningen i 

övrigt. För målet med utbildningen är ju ändå att den studerande ska uppnå sådana kunskaper 

                                                             
28

 Högskoleverkets hemsida. Kvalitet i Högskolan Hämtad: 2011-04-14, 
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 Hansson Henrik (2002) Kvalitet och flexibel utbildning, Hämtad: 2011-05-04, 
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och färdigheter som är relevanta för den kommande yrkesutövningen. Under dessa 

praktikveckor så är det viktigt att praktikanten faktiskt får utöva och vara delaktig i de olika 

delmoment som tillhör yrket och därmed får en grundläggande erfarenhet av detta. Den här 

erfarenheten är viktig för att praktikanten ska kunna avgöra sin egen lämplighet för yrke, för 

att hålla studiemotivationen uppe och för att lättare kunna ta till sig de teoretiska studierna.
31

  

 

Fastighetsmäklaryrket är ett relativt speciellt yrke och kräver därmed en viss typ av person. 

Bara för att man har höga betyg och klarade sig bra under utbildningen så är det inte alls 

säkert att man just passar som fastighetsmäklare. Så med tanke på att det är ett så “speciellt” 

yrke så borde utrymme ges i början av utbildningen till att utföra praktik på exempelvis en 

vecka, för att studenten ska få uppleva det verkliga yrket. Du som mäklare hamnar dagligen i 

svåra situationer, som t.ex. dödsfall och skilsmässor, och det finns ingen litteratur som kan 

förbereda dig på hur du kommer att reagera eller hur du ska hantera alla dessa olika 

situationer. Detta är något som kräver erfarenhet, och en bra idé är då att ta hjälp av den äldre 

generationen som redan besitter den här erfarenheten.  

 

I Claudia Wörmanns avhandling Den nya generationen fastighetsmäklare så ges det exempel 

på att detta problem kan underlättas genom att den nyutexaminerade mäklaren exempelvis får 

följa en mer erfaren mäklare i upp till ett år, och då med en grundlön. Vidare för att motverka 

att “fel” personer utbildar sig till mäklare så införs en idé om att vid sökande till utbildningen 

så ska även en intervju genomföras, alltså så kommer uttagningen inte enbart grunda sig på 

tidigare betyg längre.
32

  

 

“Genom att förlägga praktiken i själva utbildningen, gärna så tidigt som möjligt, får den  

enskilde individen tidigt under studierna en känsla av vad yrket innebär. Och lika viktigt,  

en känsla för om yrkesvalet passar. Det finns mycket att vinna på att gemensamt ta en  

diskussion om hur framtidens fastighetsmäklare ska skolas så att fastighetsmäklarkåren  

fortsättningsvis förbättras och därmed kan tillgodose de krav som kunderna ställer.”
33

  

 

Som Tommy Gerdemark, programansvarig för fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i 

Gävle tidigare har påpekat så höll han med andra branschrepresentanter om att praktiken 
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gärna skulle samordnas mer med utbildningen. Dessutom att det inte skulle vara omöjligt att 

idén med så kallade co-op-utbildningar,
34

 där de treåriga programmen förlängs till fyraåriga 

då studenterna under studietiden får vara ute på företagen, kommer att smitta av sig på 

fastighetsmäklarutbildningen. Ytterligare en tanke som han belyser är att dagens treåriga 

mäklarprogram skulle kunna förlängas med en termin, då praktiken exempelvis kan läggas.
35

  

 

3.5 Praktik 

Med praktik så menar vi i denna studie en praktisk utbildning som ska genomföras på ett 

fastighetsmäklarkontor under tio veckor. Där ska fastighetsmäklarstudenten bli handledd av 

en registrerad fastighetsmäklare och delta vid de olika moment som innefattas i 

förmedlingsprocessen, denna ska även följa Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd. 

 

Det har gjorts studier inom en del andra yrken som visar på att praktisk erfarenhet av 

yrkeslivet väger tungt i arbetsgivarens ögon när det kommer till anställning, denna 

uppfattning kan ha samband med studenternas förändringar av personlighet och kunskaper 

efter genomförd praktik. Det verkar som om de genomgår en mognadsprocess som studenter 

utan praktisk erfarenhet saknar.
36

 Praktikplatserna ska hjälpa studenterna att tillämpa det som 

de lärt sig i utbildningen till praxis på området men det är svårt att uppnå kvalitén av det 

pedagogiska under praktiken eftersom att den bedrivs utanför campus och utanför den direkta 

kontrollen av fakulteten.  

 

I artikeln Using Student Journals to Improve the Academic Quality of Internships beskriver 

författaren hur den akademiska kvalitén på praktikplatser kan förbättras genom att studenterna 

skriver loggbok under sin praktiktid för att lärarna sedan ska kunna ta del av hur praktiken är 

uppbyggd, det fungerar som en viktig kommunikationslänk mellan studenter och lärare under 

den tiden. Målet med att studenterna ska skriva ner sina tankar och upplevelser under 

praktiden är att lärarna ska kunna ansluta det som de lär ut i klassrummen till den kunskap 

                                                             
34
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som studenterna får genom praktiken.
37

  

 

3.6 Handledning 

Om vi ser till de definitioner som anges i olika ordböcker, så kopplas handledning till lärande. 

Men pågrund av den enorma variation som råder mellan olika mål, processer och 

sammanhang där handledning bedrivs så är det svårt att exakt beskriva vad ordet betyder. 

Alltså kommer betydelsen att variera beroende på vilken slags praktik som den är 

sammankopplad med. En innebörd av ordet kan beskrivas med att handledning bollar mellan 

teoretisk kunskap och praktiskt arbete. Dock finns det tre punkter som samtliga är 

gemensamma för handledning, nämligen: 

Den involverar två, eller ett fåtal personer i en organiserad verksamhet. 

Den bedrivs i skärningspunkten mellan teoretiskt och praktiskt kunnande. 

Dess huvudsyfte är lärande och kompetensutveckling.
38

 

Med handledningen så förknippas oftast två aktörer, handledaren och den handledde, och 

dessa parter är beroende av varandra för att ett effektivt lärande ska bli möjligt. De två olika 

aktörerna kan beskrivas på följande vis: 

 

“Handledaren, som innehar kunskap om teorier och dess relation till praktisk verksamhet. 

Genom problematiseringar och utmanande frågor ska handledaren bidra till att praktikanten 

når ökad yrkeskompetens som också kopplas till skolans utvecklingsinriktning, 

Praktikanten, som har praxiskunskap och erfarenheter av den egna verksamheten. Genom 

handledning utmanas det givna och möjlighet ges till att utveckla den egna yrkeskompetensen 

och den verksamhet hon eller han ingår i.”
39

  

 

Artikeln Assessing the quality of mentoring: sinking or learning to swim beskriver bland 

annat att kvaliteten i handledningen innebär att mentorn låter den som är mindre erfaren 

utföra det som den är osäker på under övervakning och som det sedan återges feedback på. 

 

Brooks och Sikes (1997) listar några kvaliteter och personliga egenskaper som en mentor bör 

ha: “Honesty, openness, sensitivity, enthusiasm, sense of humour, organization, self-
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awareness and reflectiveness’. To these can be added interpersonal skills such as the ability to 

communicate effectively, the ability to listen effectively, to criticize constructively and the 

ability to empathize (Wall and Smith 1993).”
40

  

 

Enligt en stor del av litteraturen så har det första mötet mellan dessa två aktörer, handledare 

och praktikant, en stor betydelse och relationen mellan de båda spelar en stor roll. Men vad 

som även har en stor inverkan är vad de båda har för förväntningar på varandra och de 

kommande praktikveckorna. Därför är det viktigt att båda får en chans att förklara sin syn på 

och sina förväntningar inför praktiken innan denna påbörjas, för att motverka att missförstånd 

uppstår. De flesta praktikanter i vår undersökning har ändå relativt höga förväntningar på sin 

handledare, men frågan är hur stora krav kan man egentligen ställa på dem utifrån deras 

förutsättningar? Många är inte vana att lära upp någon annan, somliga tar sig an en praktikant 

för första gången utan erfarenhet och dessutom är riktlinjerna för vad praktikanten ska lära sig 

ganska diffusa.  

Om inte handledaren vet vad denne exakt ska lära ut och om inte ens huvudkontoret/kontoret 

har en plan för hur veckorna ska läggas upp så är det ganska förståeligt att kvaliteten blir låg 

och skiljer sig mellan olika platser.
41

 Teoretiska begrepp, händelser eller rutiner tolkas olika 

av olika personer. Våra egna synpunkter och erfarenheter får tydligare grunddrag när vi 

jämför dem med andra personers kunskaper och erfarenheter. Detta i sin tur leder till att vi får 

en djupare förståelse för vår egen kunskap och vår egen praktik, den här djupare förståelsen är 

i nästa steg en förutsättning för att kunna utveckla en kvalitetshöjning.
42

  

 

Det är viktigt att handledaren även har rätt inställning, både till praktikanten och till sig själv 

som fastighetsmäklare, eftersom att den studerande lätt tar över handledarens syn på yrket. 

Handledaren bör väljas med omsorg och ha uppnått en mogen och realistisk syn angående sitt 

arbete, för att på ett tryggt sätt kunna lära ut erfarenheterna till någon annan. Det är dock 

ganska stor skillnad, mellan olika arbetsplatser, hur mycket som praktikanten verkligen får 

göra. Vid vissa fall får praktikanten endast följa med och observera, vid andra fall endast göra 

sådana uppgifter som anses vara “lågstatusuppgifter”.  

Vad som bör försöka uppnås är ändå att den studerande får utföra så omväxlande och 

kvalificerade arbetsuppgifter som det är möjligt. Eller på somliga platser kan det vara så att 
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personen i fråga ses som en extra resurs, och utnyttjas med sådana uppgifter som egentligen 

skulle ha avsetts för en anställd. Även fast hon kanske lär sig mycket på egen hand och får 

erfarenhet så går hon dock då miste om själva handledningsprocessen.
43

  

 

Handledaren har en stor roll i vår studie eftersom han/hon utgör en stor bidragande faktor till 

hur kvaliteten på praktiken blir samt hur bra praktikanten trivs. 

 

3.7 Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd 

Fastighetsmäklarnämnden har gett ut en lista med deras allmänna råd, som ger vissa riktlinjer 

om hur praktiken ska gå till och vad som ska ingå i den. Men dessa är endast 

rekommendationer om vad som ska uppfyllas och inga krav. På FMN:s hemsida beskriver 

dem de allmänna råden som följande: 

”Ett allmänt råd definieras som generella rekommendationer om hur en författning kan eller 

bör tillämpas i olika hänseenden.” 

För att kunna söka registrering till fastighetsmäklare efter att ha slutfört den teoretiska 

utbildningen så ska även ett intyg utfärdas från där praktiken har genomförts, detta är ett bevis 

på att studenten har fullföljt en tio veckor praktisk utbildning. 

Praktikanten ska följa en fastighetsmäklare och de moment som denne bör delta vid: 

 Intag  

 Iordningställande av material för marknadsföringen  

 Upprättande av objektsbeskrivning  

 Visning  

 Budgivning  

 Förberedelser för kontraktskrivning  

 Upprättande av boendekostnadskalkyl  

 Kontraktskrivning  

 Hantering av deponerade medel  

 Förberedelser för tillträdet  

 Tillträdet  

 Arkivering av handlingar 
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De fullständiga allmänna råden och en kopia av intyget från Fastighetsmäklarnämndens 

hemsida finns bifogade i bilaga.
44

 Detta är en viktig del i vår studie eftersom, det är dessa 

allmänna råd som enligt vår åsikt är alldeles för ospecifika och som vi vill ha en mer 

uttömmande version utav. Dessutom ska det vara ett krav att dessa ska följas av samtliga 

fastighetsmäklarkontor. 
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Kapitel 4 - Empiri  

I detta kapitel kommer vi att redovisa det resultat som vi fått fram utifrån våra intervjuer, 

både ifrån huvudkontoren och ifrån fastighetsmäklarstudenterna. 

 

4.1 Empirins uppbyggnad 
För att göra vårt insamlade material mer överskådligt så har vi valt att redovisa en 

sammanfattning av vad de olika huvudkontoren har för åsikter om praktiken i en första del; 

och sedan går vi över till att sammanfatta praktikanternas åsikter utifrån varje fråga för sig. Vi 

har även valt att redovisa en del citat direkt från praktikanterna, dessa anser vi på ett klart sätt 

framhäver och sammanfattar majoritetens svar, samt anger en klar åsikt direkt ifrån 

respondentens sida. 

4.2 Huvudkontoren 
I vår empiristudie så använde vi oss av frågorna som finns bifogade i bilaga 1. Vid 

intervjuerna av huvudkontoren för Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, 

HusmanHagberg, SkandiaMäklarna, Bjurfors, Re/Max och Länsförsäkringars 

Fastighetsförmedling så var samtliga överens om att fastighetsmäklarnämndens 

rekommendationer för praktiken ska följas. Hur de senare ställde krav och följde upp dessa på 

respektive kontor runt om i landet varierade mellan dem sinsemellan.  

 

 

4.2.1 Svensk Fastighetsförmedling 

Svensk Fastighetsförmedlings huvudkontor sköter ingen placering av praktikanter, utan får in 

intresseanmälningar som de sedan vidarebefordrar till önskat kontor. Därefter får kontoret ta 

kontakt med studenten, alternativt att studenten själv tar kontakt med kontoret. Huvudkontoret 

har däremot en checklista som de rekommenderar att kontoren ska följa men det är svårt att få 

samtliga att göra det eftersom att Svenskfast är en franchisekedja så bestämmer kontoren 

utformningen själva, det är ett långsiktigt arbete att få dem att följa checklistan och det 

kommer att ta tid. De har även en gemensam rekommendation tillsammans med 

Fastighetsbyrån att tio veckors praktik ska ersätta praktikanten med 18000 kronor, men det är 

upp till varje kontor. Svenskfast erbjuder 25 stycken trainee platser per år och det innebär tio 

veckors betald praktik, där huvudkontoret ställer krav på kontoren för hur den ska utformas 
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och det ställs dessutom hårda krav på handledarna. För att bli antagen till traineeprogrammet 

krävs det att studenten har ett år kvar av sina studier.
45

  

På deras hemsida finns information om vad som ingår i programmet:  

 att praktik i enlighet med Fastighetsmäklarnämndens krav ordnas 

 handledare som ansvarar för dig i butiken 

 att du får ersättning från butiken motsvarande en månadslön om minst 9000 kronor 

från och med tredje praktikveckan 

 att du får del av den juridiska informationen som lämnas internt inom SF-kedjan 

 att handledaren och övriga i den aktuella butiken med sin kompetens och erfarenhet är 

en stödfunktion för dig under dina studier 

 att du får en inblick i hur verksamheten inom Svensk Fastighetsförmedling fungerar 

 att bli erbjuden att delta i den årliga Traineeaktiviteten 

 egna visitkort och namnbricka som visar tillhörigheten till Svensk 

Fastighetsförmedling 

 att du blir presenterad med bild och personbeskrivning på Svensk 

Fastighetsförmedlings intranät 
46

 

 

4.2.2 Fastighetsbyrån 

Fastighetsbyrån har en introduktionsplan för praktiken och den består av en grundläggande 

checklista för samtliga delmoment som ska genomföras enligt Fastighetsmäklarnämndens 

allmänna råd; det skiljer sig runt om i landet beroende på hur kontoren väljer att lägga upp 

det. Huvudkontoret sköter ingen kontroll på om kraven följs utan de skickar ut riktlinjerna 

och checklistan när kontoret tar emot en praktikant, skulle det vara så att de får information 

om att någonting inte går rätt till så undersöker de saken närmare. Huvudkontoren sköter 

ingen placering av praktikanter utan studenten får själv ta kontakt med önskat kontor, om 

inget passande kontor skulle hittas så hjälper huvudkontoret till med att ta in cv:n och 

anmälningar för att sedan slussa ut dessa till lämpliga kontor.
47
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4.2.3 HusmanHagberg 

HusmanHagberg har en uttänkt plan för hur praktiken ska gå till och grunden i den är att följa 

fastighetsmäklarnämndens riktlinjer men sedan skiljer det sig mellan de olika kontoren 

beroende på hur stort det är och hur många mäklare som jobbar där. HusmanHagberg håller 

just nu på att vidareutveckla en handbok för praktikens utförande så att samtliga ska ha något 

att utgå ifrån och därefter kunna bocka av alla delmomenten efter dess genomförande. 

Eftersom att de är en franchisekedja som många andra mäklarkontor så är det svårt att 

organisera praktikplatser centralt. Christian Hjort från huvudkontoret hade för några år sedan 

hand om fördelningen av praktikplatser men upplevde det besvärligt då praktikplatserna som 

han delade ut redan blivit tillsatta då studenterna själva tagit kontakt med kontoret. Därför 

uppmanar de studenterna att själva ta kontakt med det kontor som de önskar praktikplats på, 

men huvudkontoret kan fortfarande rekommendera och informera om vilka kontor som har 

plats och söker praktikanter.
48

  

 

4.2.4 SkandiaMäklarna 

SkandiaMäklarna använder sig av en praktikanthandbok, en del som praktikanten får och en 

del som handledaren har som handledarmaterial. I handboken framgår vad som ska gås 

igenom under praktiken och en checklista finns med för uppföljning, detta för att både 

handledaren och praktikanten ska ha ordning på vad praktiken ska innehålla och vilka 

förväntningar som finns. Huvudkontoret ställer krav på att allt som står i handboken ska ha 

gåtts igenom när praktiken är avslutad. Både kontoren och huvudkontoren försöker i största 

mån att tillgodose studenternas önskemål om placering.
49

  

4.2.5 Bjurfors 

Hos Bjurfors tilldelar huvudkontoren praktikplatserna och varje praktikant får därefter en 

faddermäklare att följa i alla moment och för att undersöka att det följs så sker därefter samtal 

mellan huvudkontoret, faddermäklaren och studenten.
50
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4.2.6 Re/Max  

Vi har kontaktat Re/Max:s huvudkontor ett antal gånger under examensarbetets gång och 

även varit i kontakt med VD:n Göran Pagrot via telefon och mail för att boka tid för intervju. 

Tyvärr så var han inte anträffbar de tider som vi kommit överens tillsammans med honom, 

efter återkommande försök så började tiden bli knapp så med brist på intresse från Re/Max:s 

sida så bestämde vi oss för att utesluta dem från vår studie. 

 

 

4.2.7 Länsförsäkringars Fastighetsförmedling 

Eftersom att de är nya i fastighetsmäklarbranschen och endast funnits i tre år som 

fastighetsmäklare så har de just nu ingen gemensam plan för praktikens uppbyggnad utan det 

är upp till varje kontor hur praktiken kommer att gå till. Det finns planer på att eventuellt 

anställa en person som har hand om frågor som rör högskolan och 

fastighetsmäklarstudenterna. Eftersom att Länsförsäkringars Fastighetsförmedling (senare 

kallad Länsfast) är ett samarbete mellan 24 olika bolag så har de ingen som sköter placeringen 

av praktikanter utan studenterna får själva ta kontakt med det kontor som de önskar ha praktik 

på.
51

  

 

Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån och HusmanHagberg upplever ett starkt 

samarbete med Högskolan i Gävle; det som de anser skulle kunna utvecklas är i så fall fler 

föreläsningstillfällen om verkligheten i fastighetsmäklarbranschen. SkandiaMäklarna, 

Länsfast och Bjurfors har i dagsläget ett svagt samarbete med högskolan som skulle kunna 

förbättras på många plan. Länsfast är ny i fastighetsmäklarbranschen och har därför inte 

hunnit involvera sig i själva utbildningen men de har ambitioner på att så småningom delta i 

föreläsningar och ha mer kontakt med högskolan och fastighetsmäklarutbildningen än enbart 

Mäklardagen. Skandia Mäklarna skulle vilja ha ett utökat samarbete kring innehållet i 

utbildningen, i praktiken och i praktikens förläggning under utbildningen. 

 

En av våra huvudsakliga frågeställningar var om de ansåg det vara möjligt med en 

schemalagd praktik under utbildningstiden; huvudkontoren ställde sig positiva till detta och 

trodde att det skulle gynna både företagen och studenterna. För att det ska vara möjligt så 
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kommer det krävas ett närmare samarbete mellan högskolan och företagen och det kommer att 

ställa krav på var i Sverige dessa praktikplatser kommer att finnas eftersom att det är så 

många studenter som då vill ha praktiken samtidigt. SkandiaMäklarna bidrog med ett 

intressant förslag om att ett forum skulle skapas där företag, studenter och ansvariga på 

Högskolan samarbetar. HusmanHagberg såg en klar fördel till att få praktiken mer utspridd 

över året istället för att den skulle koncentreras enbart till sommaren som ofta är fallet idag. 

Jesper Jansson från Fastighetsbyrån trodde inte att detta skulle vara omöjligt och hänvisade 

oss till utbildningsplanen för fastighetsekonomprogrammet vid Karlstads Universitet, där de 

har satt in luckor under termin fem då studenterna har möjlighet att välja fyra veckors praktik 

och på så sätt är den då även CSN berättigad.
52

 
53

 

 

4.3 Fastighetsmäklarstudenterna 

Vi har valt att låta alla intervjuade studenters identiteter vara konfidentiella vilket innebär att 

det inte ska gå att spåra till den personen som har lämnat uppgiften.
54

  

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

En större del av de tillfrågade gjorde sin praktik precis i slutet av utbildningen eller efter 

dennas slut, men två av dem passade på att praktisera på sommaren under 1:a och 2:a året. 

 

Varför valde du att göra den just då? 

Av denna fråga fick vi relativt enhetliga svar, då majoriteten valde att spara sin praktik tills de 

kunde börja jobba direkt efter avslutad praktik. Många upplevde det även som svårt att kunna 

lägga den tidigare på grund av tidsbrist och att det skulle bli för dyrt/krångligt att pendla till 

den stad där de ville praktisera. 

 

“Då jag har valt att studera ett tredje år fann jag det lämpligt att starta praktiken då 

mäklarkurserna var färdiga; dels hade man lite mer “kött på bena”, dels ville jag göra 

praktik där jag eventuellt i framtiden ville arbeta. Av den anledningen kändes det enklare att 

börja på sommaren då man kunde börja med några veckor i sträck istället för någon dag här 
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och där.”
55

 

 

Upplevde du några svårigheter med att gå från teori till praktik? 

Här skiljer sig meningarna ganska mycket, många svarade både ja och nej, då de tyckte att 

man egentligen inte behöver kunna så mycket innan. Beroende på att man lär sig så pass 

mycket när man väl är på plats och böcker kan inte förbereda en på verkligheten. Men vad 

som saknas är snarare en förberedelse på hur tufft yrket egentligen är och hur mycket sälj det 

är som präglar en mäklares vardag. 

 

“Svårigheter är nog fel ord att använda; men det är ju stor skillnad på det man lär sig i 

skolan och hur arbetet verkligen fungerar, så det var ju en omställning och jag lärde mig 

väldigt mycket under praktiken.”
56

  

 

Hur fick du din praktikplats? 

Många berättar här att de har haft hjälp från skolans olika tillställningar, som till exempel 

Mäklardagen
57

, där dem fått en första kontakt med företagen. Sedan vad som är gemensamt 

för samtliga är att de har visat framfötterna och därefter själva fortsatt kontakten med de olika 

kontoren genom antingen mailat, ringt eller gått in på kontoret för att visa sitt intresse för en 

praktikplats. Anses därför som en fördel att börja skapa kontakter och höra sig för tidigt. 

 

“Jag pratade med kontorschefen för kontoret på mäklardagen året innan jag började min 

praktik och då visade det sig att de behövde lite folk; så vi bestämde då att jag skulle höra av 

mig när det började bli dags.”
58

 

 

Varför valde du att göra den just där? 

Gemensamt för samtliga studenter är att de valt praktikplats utefter var de senare kan tänka 

sig börja arbeta, både gällande stad och kontor. Många sökte även praktikplats på eller i 

närheten av den stad där de ursprungligen kom ifrån. Studenterna hade sedan tidigare en klar 

bild om vilket företag som de helst ville bli en del av och baserade deras sökning av plats på 

deras tidigare erfarenheter. Erfarenheter och uppfattningar som de har bildat sig från de olika 
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företagens företagspresentationer och tidigare samtal med exempelvis mäklare och 

rekryteringsansvariga. 

 

“Jag fick en bra bild av kedjan redan från början och det är dem som jag vill arbeta för, då 

jag tror starkt på varumärket och helheten. Sökte praktik på lämpliga kontor i Stockholms 

närförort och var även på intervju för ett annat kontor men då min blivande chef hörde av sig 

och sa att jag var välkommen dit så kändes det helt rätt.”
59

 

 

Hur var din praktik upplagd? 

– När du kom dit första dagen, fanns det då en plan för vad du skulle göra där? 

Samtliga svarade att det inte fanns någon plan för deras kommande praktikveckor. De fick 

följa med på en eller flera olika mäklares arbetsmoment, vissa blev återkommande tillfrågade 

om de ville följa med medan andra fick fråga runt om det var någon av mäklarna som skulle 

iväg på något. Två stycken av de tillfrågade fick även agera som mäklarassistent under 

praktiktiden. Vilket sågs både som positivt och negativt, positivt för att dem lärde sig mycket 

och fick göra arbetsuppgifter själva hela tiden, samtidigt som dem kände att de gick miste om 

praktiktiden.  

 

De tycker att självklart ska praktikanten visa framfötterna och visa sin villighet att lära sig, 

men speciellt när man är ny på platsen så kan man mest känna sig tjatig och hela tiden fråga 

ifall det finns någon som kan få följa med och observera. 

 

“De hade absolut ingen plan för min praktik när jag kom dit, men de frågade mig om jag 

hade någon plan som jag var tvungen att följa. Så då skrev jag ut den här checklistan som 

finns på FMN:s hemsida. Men det var ett relativt nyöppnat kontor så jag förstår om de inte 

hade någon utarbetad plan att gå efter.”
60

 

 

Vad var du nöjd med? 

Det var en aning skilda meningar kring hur nöjd varje student var angående hur mycket de 

fick följa med på olika moment och få observera hela säljprocessen. Ungefär hälften kände att 

de mer än gärna fick följa med olika mäklare och att de visade engagemang för att lära upp 

praktikanten, medan den andra hälften många gånger kunde känna sig mest i vägen och att de 
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störde mäklarens arbete. 

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Här är en stående åsikt hos samtliga att mera struktur önskas; de vill gärna ha någon slags 

plan så att de vet vad det egentligen är meningen att de ska lära sig och hur mycket de ska 

vara delaktiga vid av varje moment. 

 

“Svårt att säga konkret vad som skulle kunna förbättras; kanske noggrannare genomgång av 

varje moment och hur man ska hantera alla papper. Nu blev det mer att man fick se dem 

genomföra var och sen fick man försöka själv med övervakning. Men man kanske skulle ha 

lärt sig ytterligare om man fått sätta sig ned och diskutera med mäklaren och få chans att 

ställa mer frågor. Men det kan samtidigt vara svårt för en mäklare att hinna med.”
61

 

 

Vilka för- nackdelar ser du med schemalagd praktik? 

En ömsesidig åsikt hos våra respondenter var att eftersom praktiken ändå är en obligatorisk 

del av utbildningen, så är det konstigt att denna inte är ersättningsberättigad eller CSN-

berättigad om den utförs under något lov. Dem ser det som en positiv tanke att praktiken 

skulle bli en del av utbildningen, som exempelvis en valbar kurs för att på så vis lösa 

finansieringen. Men de påpekar att det finns vissa svårigheter med detta, eftersom att så pass 

många studenter kommer vilja ha praktik samtidigt. Vad som måste lösas är i sådana fall 

platser åt samtliga. Samtidigt som dem önskar att högskolan ska bli mer involverad i 

praktiken så vill de inte att skolan ska placera ut studenterna på olika kontor, som det går till 

på vissa andra utbildningar. Utan dem tycker det bra och givande att studenten själv får söka 

och ordna med praktikplats, då den samtidigt kan basera sitt val på framtida önskemål om 

arbetsplats. 

 

“Fördelen är ju att man skulle kunna få ersättning under praktiken, vilket är väldigt svårt att 

få idag. Det gör att man har svårt att hitta en bra tid att genomföra praktiken vilket gör att 

många gör den under skoltiden och därför känner sig stressade att hinna med, eller under 

sommaren och då inte får in några pengar vilket gör att man stressar över det. Nackdelarna 

är att det kan vara svårt att hitta praktikplatser åt så många under en begränsad tid på 

ställen där dem faktiskt vill jobba och där de har möjlighet att bo eller inom 
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pendlingsavstånd.”
62

 

 

Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Enligt studenternas önskemål så ska handledaren vara en person som har jobbat inom yrket ett 

tag och besitter en bra kunskapsgrund med mycket erfarenhet. Personen i fråga ska visa viljan 

att lära en praktikant och vilja ta med denne på sina uppdrag. Orden som de beskriver den 

optimala handledaren med är, engagerad, positiv, ordningsam, motiverande, förberedd samt 

ge många tips och idéer. 

 

“Jag har förstått att det kan vara störande med en praktikant som hänger efter en hela tiden, 

och det ibland kan vara svårt för mäklaren att hinna förklara allt han/hon gör när den går 

igenom något; så det är ofta man som praktikant bara får vara med och titta och senare 

kanske få det förklarat för sig lite mer utförligt. Alltså, det tar tid att lära en praktikant och 

det tar tid att lära sig. Jag rekommenderar att ha tålamod och “leka” sig fram på egen väg, 

speciellt med dataprogrammet Vitec, visar då även sin vilja för kontoret.”
63

 

 

Vilka krav han/hon kan ställa på dig? 

Egentligen så en del av studenterna att några direkta krav inte kan ställas på praktikanten 

eftersom man “bara” är en praktikant. Men självklart ska han eller hon visa framfötterna och 

visa att man verkligen vill lära sig allt samt visa att man vill arbeta som mäklare efter avslutad 

praktik. Medan den andra delen tycker att handledaren kan ställa höga krav på praktikanten, 

dels ska han/hon kunna föra sig på kontoret och vid kontakt med kunder, fungera i grupp samt 

finnas till hands hela tiden och kunna hjälpa till med olika kontorsuppgifter. 

 

“Självklart ska höga krav ställas på en praktikant. Det är en tid då man ska visa vad man går 

för och hur duktig man kan bli, inte är utan har potential till att bli. För att under praktiken 

är man nybörjare så det är viktigt att man som handledare kan se skillnad på det och se 

potentialen i personen och se vart man ska sätta in lite extra stöd för att få ut en så bra 

fastighetsmäklare som möjligt.”
64

 

 

Hur han/hon involverar dig i de olika delområdena? 

                                                             
62

 Bilaga 2- Intervjuer med fastighetsmäklarstudenter, Intervju 3 
63

 Bilaga 2- Intervjuer med fastighetsmäklarstudenter, Intervju 7 
64

 Bilaga 2- Intervjuer med fastighetsmäklarstudenter, Intervju 3 



41 
 

Givetvis så ska praktikanten få delta vid alla olika delar av säljprocessen. I början så tycker 

dem att praktikanten endast ska få vara med och observera och få en chans att ta in allt men 

mot slutet av de 10 veckorna även få chans att göra egna uppgifter och låta en försöka själv 

under bevakning för att på så sätt lära sig ännu mer. 

 

“I och med att jag började min praktik under sommarmånaderna när mäklarna kom och gick 

från sin semester så låg det mycket i egna händer att hänga på och medverka när det passade. 

Det blev även en hel del kontorssysslor, ringa banker, förbereda inför tillträden, säljande text 

till prospekt m.m. Min blivande chef som jag fått följa till mestadels är en grym mäklare och 

det är ett sant nöje att betrakta hur han arbetar!”
65

  

 

Hur upplever du samarbetet mellan HiG och mäklarbranschen? 

En klar uppfattning hos samtliga intervjuade är att branschrelatering i utbildningen har blivit 

mycket bättre de senaste två åren, än vad de tidigare har hört och upplevt. De tycker att 

Högskolemäklarna gör ett bra jobb med att få företag hit till skolan och att Mäklardagen bara 

förbättras hela tiden och ger studenterna många bra kontakter inför framtiden. De ser positivt 

på att Gävles högskola har inriktat sig mer på sälj eftersom detta är en så pass stor del av 

mäklarens arbete, men de har stora önskemål att även mäklarföretag som inte kommer ifrån 

Stockholm också ska bli presenterade. De anser att Stockholm inte utgör hela Sverige och 

marknaderna skiljer sig mycket mellan olika städer, så det skulle behövas lite annat tänk där.  

Utbildningen upplevs som bra men den kunde vara lite mer praktisk; för att i samband med 

teori lära sig yrket och direkt vid examen vara tillräckligt förberedd för att börja arbeta. Inte 

att man går ut och ändå inte är klar, och då har praktiken kvar efter 2- 3 års studier. 

 

Ytterligare en sak som efterlyses är att mäklarföretagen skulle hålla föreläsningar som handlar 

om deras vardagliga arbete, och inte bara ha företagspresentationer för att marknadsföra sitt 

företag. 

 

”Jag tycker ändå att HiG har gjort det bra; sen tycker man kanske att praktiken ska vara i 

utbildningen, alltså avsatt tid för det; men det kan i praktiken vara svårt att lösa och det är i 

sådana fall något som alla högskolor måste införa i samarbete med företagen. 

Högskolemäklarna gör ett jättebra jobb med att få dit företag och det är verkligen ett bra sätt, 

                                                             
65

 Bilaga 2- Intervjuer med fastighetsmäklarstudenter, Intervju 5 



42 
 

vilket jag tror mäklarprogrammet generellt är mycket bättre på än andra utbildningar.”
66

 

 

4.4 Utbildningsansvariga 

Under intervjun med Jesper Jansson från Fastighetsbyrån
67

 så berättade han att 

Fastighetsekonomprogrammet på Karlstads universitet hade skapat ”luckor” i schemat där 

man kan välja att göra sin praktik under studietiden. Vi tog kontakt med Tommy Bergquist 

som är programledare för utbildningen för att ta reda på mer om deras upplägg eftersom att en 

av våra stora frågor i undersökningen var om det skulle vara möjligt med schemalagd praktik. 

 

Han berättade att efter önskemål från tidigare programstudenter så kommer de att till hösten 

införa en praktikkurs under termin fem i utbildningen; där studenterna kommer att ha 

möjlighet att genomföra fyra veckors praktik på valfritt ställe kopplat till programmet. 

Eftersom att de är så många studenter som ska göra sin praktik samtidigt så är det omöjligt för 

skolan att ordna dessa platser utan studenterna får själva söka praktikplats på önskat ställe. 

Examinationen för kursen kommer att gå till så att studenterna kommer att skriva loggbok 

över sin praktiktid för att sedan ta fram likheter och skillnader mellan teori och praktiken. Om 

någon student skulle välja att inte göra praktiken så kommer den att få göra en praktikuppgift 

motsvarande 6p, t.ex. göra en undersökning om försäljningspriset på en fastighet blir högre 

när försäljaren använder sig av en fastighetsmäklare än om den ska sälja privat.  

 

Eftersom att kursen startar först i höst så har Tommy inget svar på hur många studenter som 

kommer att välja att göra sin praktik men han anser att om det skulle vara så att många istället 

väljer att göra praktikuppgiften så har de helt misslyckats med att marknadsföra fördelarna 

och syftet med att göra praktiken under utbildningen.
68

  

 

Programansvarig för fastighetsmäklarprogrammet i Gävle Tommy Gerdemark tror inte att det 

skulle vara genomförbart med såkallad co-op utbildning med betald praktik; det skulle endast 

vara genomförbart för ett program med färre studenter. Vidare säger han att praktik som kurs 

skulle innebära att det måste finnas examinerade delar vilket riskerar att inkräkta på 

fastighetsmäklarnämndens beskrivning av vad praktiken ska bestå av. ”Det skulle säkert vara 

fullt möjligt med en sommarkurs. Vi vill dock hellre satsa på att göra våra studenter så 
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attraktiva på arbetsmarknaden att mäklarföretagen erbjuder praktikplatser med rimlig lön i 

syfte att så småningom anställa praktikanten i fråga.”
69

 

 

I dagens läge finns inga planer på schemalagd praktik i utbildningen, utan de 

utbildningsansvariga är nöjda med uppläggningen av programmet med att den teoretiska 

behörigheten är samlad till programmets två första år.
70
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Kapitel 5 – Analys 

Under denna rubrik kommer vi att analysera de svar som vi har fått ut från våra intervjuer 

med praktikanter, huvudkontor och utbildningsansvariga. Vi inleder med en jämförelse 

mellan huvudkontorens rekommendationer och önskemål om praktikens genomförande samt 

hur den sedan har upplevts bland praktikanterna. Vi kommer även att koppla ihop dessa med 

de teorier som vi tidigare har redovisat. 

 

Innan vi började vår studie så trodde vi att det fanns striktare regler från huvudkontorens sida 

gällande praktikens upplägg; men eftersom att de flesta mäklarkedjorna som vi har intervjuat 

är franchiseföretag så kan huvudkontoren endast ge ut rekommendationer om hur de anser att 

praktiken på de olika lokala kontoren ska genomföras. En del företag ger även ut exempel på 

planer om hur de tio veckorna ska läggas upp, men i slutändan är det ändå upp till kontoren 

själva att bestämma hur dem vill sköta det hela. Det enda kravet som vi har uppfattat är att 

praktiken ska anpassas efter Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd. Så detta leder ganska 

givet till att praktiken skiljer sig enormt mycket från kontor till kontor, även fast de tillhör 

samma kedja. Vilket även visar sig klart i våra intervjuer med studenterna, då det råder olika 

uppfattningar om hur nöjda de är. 

 

Många av huvudkontoren håller med om att praktikveckorna borde vara mer 

sammankopplade med utbildningen och exempelvis då som en valbar kurs under 

utbildningens gång. De flesta är eniga om att problemet som uppstår med dessa lösningar är 

att så många studenter kommer att vilja göra sin praktik samtidigt, så det kan bli svårt att hitta 

platser till alla. Vad som efterlyses i sådana fall från huvudkontorens sida är ett närmare 

samarbete mellan de olika skolorna som ger ut en fastighetsmäklarutbildning och mellan de 

olika fastighetsmäklarföretagen. Ett exempel på en idé som då kom fram var ett slags forum 

som samtliga ska ha tillgång till, där man bland annat kan söka praktik och få kontakt med 

olika kontor. När vi hörde denna idé så tyckte vi att det lät som ett bra sätt att kommunicera 

på och undrade varför inte något liknande införts tidigare, speciellt när det efterfrågas från 

branschens sida. Ett sådant forum skulle då kräva ett närmare samarbete mellan skolorna och 

företagen och en bättre dialog sinsemellan, vilket tillsynes brister vid vissa punkter idag. Den 

här frågan är även den som känns viktigast utifrån studenternas svar, dem förstår inte varför 

praktiken inte är en del av utbildningen då den ändå är obligatorisk för en senare registrering. 

Samt varför inte alla praktikplatser är ersättnings belagda då vissa är det eller varför den inte 
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kan vara CSN-berättigad om den genomförs under sommarmånaderna, som den ofta gör. Ett 

forum skulle alltså även hjälpa studenterna. 

 

Vid våra intervjuer med praktikanterna så var vi intresserade av när och varför de valt att göra 

sin praktik just då; majoriteten svarade att de gjort praktiken under sommaren för att det var 

då som det fanns tid eller vid slutförd utbildning för att sedan kunna börja jobba direkt efter 

slutförd praktik. Det kan dock framkomma problem i vissa fall med dessa lösninagar, tex. om 

mäklarkontoret inte ger ut någon ersättning, för vid båda dessa fall har studenten inte rätt till 

CSN och kan få svårt med sin finansiering. Vi instämmer med att detta är ett av de största 

problemen, vilket endast verkar kunna lösas genom att alla mäklarkontor blir tvungna att utge 

en praktiklön. För som vi ser det och som framkommit utifrån våra respondenters svar så blir 

praktikanten många gånger sedd som en anställd samt får göra alla olika slags arbetsuppgifter. 

Därför ser vi det som skäligt att praktikanten även ska kompenseras för detta och inte endast 

vara tacksam för han eller hon fått en praktikplats.  

 

Utifrån studenternas svar på frågan hur den optimala handledaren ska vara så överensstämmer 

dessa väldigt väl med den teori som vi fått fram från artiklar och litteratur. Personen i fråga 

ska vara ärlig, öppen, väcka entusiasm för yrket samt vara villig att lära upp praktikanten på 

ett givande sätt. Kontakten mellan praktikanten och handledaren är isynnerhet viktig och vi 

samt våra respondenter tycker det är viktigt att de två aktörerna har en öppen konversation om 

hur läget ligger till. Praktiken bör även inledas med ett samtal om vad de båda har för 

förväntningar på varandra och på de tio veckorna samt avslutas med en utvärdering av deras 

insatser så att båda har en chans att lära inför framtiden. 

 

Tidigare nämnde vi att många handledare inte vet hur de ska bete sig eller vad det ställs för 

krav; och det är inte så konstigt då de egentligen oftast “bara” är fastighetsmäklare med ett 

stressigt och krävande yrke. Detta gavs det bevis på utifrån respondenternas svar då ett flertal 

praktikanter fick frågan om de själva visste vad de skulle göra under praktiken och en fick till 

och med själv skriva ut råden från FMN:s hemsida för att visa upp för mäklarkontoret. I 

kapitel 3.6 nämnde vi att handledaren utgör en stor del i vår studie. Vi anser att denna person 

själv ska kunna avgöra om han har tiden och resurserna som krävs för att ta till sig en 

praktikant. Denna person ska även känna ett ansvar att visa fastighetsmäklaryrket från dess 

rätta sida för praktikanten. Som vi har tagit till oss från litteraturen så har relationen mellan 

dessa 2 parter en stor betydelse och båda har stora förväntningar på tiden samt på varandra. 
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Som vi ser det så har praktikanten förväntningar på att få lära sig yrket den praktiska vägen 

samt få utforska en eventuell framtida arbetsplats; dessutom att ha en inspirerande frontfigur 

som introducerar honom/henne i yrket. Medan handledaren/ kontorsägaren kan se perioden 

som en lång arbetsintervju, där han/hon får chans att se och utvärdera praktikantens 

bättre/sämre sidor och därefter besluta om det är en person som skulle platsa på kontoret. 

När vi tar detta i beaktning så ser vi det som en självklar punkt i praktikplanen, att 

handledaren samt praktikanten har ett första möte där dem får chans att visa och förklara deras 

syn och förväntningar på de kommande veckorna. Därför anser vi att det är extra viktigt att 

det finns klara och skrivna restriktioner om de moment som ska uppfyllas; samt vad det ställs 

för krav på handledare och praktikant, både från Fastighetsmäklarnämndens- och 

huvudkontorens sida. 

 

Vid vår intervju med Elisabeth Fogelström på Svenskfast så fick vi lite närmare information 

om deras rekommendationer av praktiktidens uppläggning som de har gemensamt med 

Fastighetsbyrån. Vi fick även ta del av en plan för deras trainee-utbildning, men då denna inte 

är offentlig så är det inget vi kan dela med oss av i uppsatsen. Vad vi vill belysa med detta är 

idén med trainee-utbildning, där studenten får betalt under praktiken och där det faktiskt finns 

en plan samt checklista för vad studenten exakt ska få göra och lära sig. Vad vi har märkt 

genom vår undersökning så är det annars en stor risk att de 10 obligatoriska veckorna blir 

någonting som endast flyter förbi, där varken kontoren eller praktikanten är medveten om vad 

det är för punkter som ska genomföras. Detta anser vi kan kopplas till en icke fungerande 

kommunikation Om vi då drar en parallell till vår teori (avsnitt 3.2 och 3.3) så är 

kommunikationen mellan huvudkontoren och de lokala kontoren A och O för att ens någon 

kvalitetsförbättring ska vara möjlig. Det hjälper alltså inte att huvudkontoren lägger ned tid 

och energi på att lägga upp planer och förbättringar om dessa inte kommuniceras ut lokalt på 

rätt sätt. 

Tyvärr är det i dagsläget endast 25 högskolestudenter som får chansen till en traineeplats, 

vilket vi tycker är synd då detta verkar vara ett optimalt sätt att arbeta med praktiken på. 

 

Denna trainee- utbildning anser vi är ett bra exempel på ett steg i rätt riktning mot en 

standardiserad plan, för som vi skrivit tidigare i teoridelen anser vi att en liknande standard 

som ISO 9000 bör införas bland fastighetsmäklarföretagen. Det är alltså en stegmodell som 

samtliga ska utgå från för att standarden ska vara lika oavsett kontor och företag. 

För att en kvalitetsförbättring som vi efterfrågar ska vara genomförbar så anser vi att det krävs 
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en gemensam plan för samtliga kontor; ett närmare samarbete och att samtliga är medvetna 

om vad som behöver förbättras samt hur det ska genomföras. Även fast kedjorna övervägande 

är franchise och varje enskilt kontor själv får bestämma, så borde det ligga i deras största 

intresse att utveckla en bra praktik. Trots att det kommer kosta både tid och engagemang så 

kommer det löna sig för samtliga i slutändan då vi som praktikanter får en givande och lärorik 

start i arbetslivet och då mäklarkontoren samtidigt utbildar en framtida fastighetsmäklare som 

får de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrik. Vilket i sin tur inte bara kommer gynna 

kontoret utan även hela branschen.  

 

Som vi tidigare beskrivit med TQM krävs det att när ledningen/huvudkontoren har formulerat 

sina mål och planer så måste kommunikationen mellan ledningen och medarbetare ske, och 

det är här någonstans som det verkar brista i kommunikationen. Beroende på att den största 

delen av huvudkontoren säger att de har rekommendationer alternativt en plan men samtidigt 

vet många lokala kontor inte att eller hur dessa ska tillämpas. Eller också lägger de inte ned 

någon energi på att ta till sig dessa. Därför vill vi framhäva problemlösnings-cykeln PDCA då 

det först görs en planering över vilka åtgärder som ska vidtas gällande de brister som finns 

inom praktiken, därefter ska dessa vidtagna åtgärders effekt studeras. Slutligen så ska 

kontoren lära sig av problemlösnings-processen så att samma problem inte uppstår igen. 

 

Som vi redan har belyst, och som vi noterat från tidigare studier, så är det inte alla människor 

som passar in i mäklaryrket; de kan klara av studierna galant men sedan när de väl kommer i 

kontakt med en mäklares vardag så inser dem att yrket inte är något för dem. Detta problem 

vill vi motverka genom att studenten redan under första terminen får komma ut till ett kontor 

och följa en mäklare, åtminstone under en vecka, för att studenten på så sätt får bilda sig en 

egen uppfattning om yrket och inte bara bli informerad om hur det är. Det kan ses som en 

introduktion till yrket och bör vara en obligatorisk del av utbildningen. I dagsläget så inleds 

mäklarutbildningen vid HiG med ekonomi- samt juridikkurser och studenten får ingen direkt 

koppling till yrket förens inne på det andra året. Detta är enligt våra respondenter försent och 

en bättre inblick i yrket bör ges tidigare. 

 

Som sagt så är det inte endast upp till mäklarkontoren att praktikens kvalité blir bättre utan det 

krävs även en förändring och en bättre anpassning av utbildningens upplägg. Antingen genom 

att praktiken blir en valbar kurs, som man nyligen infört vid Karlstads universitet, för att göra 

den CSN- berättigad eller att man alternativt kan införa den som en sommarkurs. Även under 
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våra intervjuer förekom det önskemål om ett närmare samarbete mellan skolan och 

mäklarbranschen. Ett exempel på examination som framkom i såfall var att praktikanten 

sedan redovisar en loggbok som skrivs fortlöpande under praktiktiden, vilket vi även tror kan 

vara bra för praktikantens lärande och även ge en bra bild över de saker som har varit 

bra/dåliga. Eftersom de tio praktikveckorna är en obligatorisk del som måste uppfyllas för att 

söka en slutlig mäklarregistrering så borde högskolan i sin tur ställa tydligare krav på vad de 

tycker ska innefattas i praktiken för att det ska bli en klar koppling mellan teori och praktik, 

och att de mål som sätts upp för praktiken anpassas till de mål som gäller för utbildningen i 

övrigt. 

Tommy Gerdemark som är programansvarig för fastighetsmäklarutbildningen på HiG svarade 

att dem är nöjda med den uppläggning som finns på utbildningen idag och att praktiken som 

en kurs inte är något som är aktuellt för tillfället. Självklart håller vi med Tommy om att 

mäklarstudenten själv ska visa framfötterna och söka sin praktik. Han tillägger även att HiG 

hellre vill satsa på att göra deras studenter så attraktiva på arbetsmarknaden att 

mäklarföretagen själva erbjuder praktikplatser med rimlig lön i syfte att så småningom 

anställa praktikanten i fråga, istället för att skolan ska ordna med kurser som ger CSN-

behörighet.  

Detta låter givetvis bra, men tyvärr så har vår studie visat att det inte alltid fungerar i 

verkligheten. 

Vi har tidigare citerat Conway (1992)(se sid 21) angående hans synsätt på dagens företag, där 

många lever i en kultur som motverkar förändring och där tankegången “Rätta inte till 

någonting om det inte är trasigt” är vanlig. Vad vi har fått intryck från våra respondenter så 

stämmer detta synsätt ganska bra in på hur många arbetar idag, om dem inte upptäcker något 

radikalt fel i verksamheten så är det ingen som direkt engagerar sig i att förbättra. Vi vill 

därför uppmärksamma företagen på att det faktiskt finns problem och fel, men med några 

justeringar och kvalitetsförbättringar i praktikens uppbyggnad så går det att uppnå resultat. Vi 

är medvetna om att denna förändring kan ta tid och att resultat inte kommer att uppnås med en 

gång, med tanke på att företagskulturen är inblandad i allt så tar en kulturförändring som sagt 

lång tid. Som synes i vår undersökning så har vissa företag kommit längre i utvecklingen än 

andra, och vi ser gärna att resten av företagen följer de goda exemplaren som faktiskt finns 

idag. 
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Kapitel 6- Slutsats 
 

6.1 Svar på våra frågeställningar 

Vi har under vår studietid upplevt många frågetecken kring den obligatoriska praktiken och 

ville därför undersöka praktikens kvalité och uppbyggnad mellan olika kontor och 

fastighetsmäklarföretag runt om i landet. Under våra intervjuer framkom det att ingen av 

fastighetsmäklarstudenterna upplevde någon strukturerad praktik med en uppbyggd plan. 

Vissa fick agera mäklarassistent och sköta det administrativa under semestertider medan 

andra fick hålla sig i bakgrunden och iaktta fastighetsmäklarna. Studenterna var överens om 

att kvalitén på praktiken borde höjas och det som borde införas är någon form av plan över 

vilka moment som man ska lära sig och hur pass delaktig praktikanten ska vara i dessa. Något 

som är förvånande är att huvudkontoren har upprättat planer och rekommendationer över hur 

praktiken ska gå till och utföras och som finns tillgängliga för kontoren, det är precis det som 

fastighetsmäklarstudenterna efterfrågar men kontoren verkar inte känna till dessa eller veta 

hur de ska användas. Praktiktiden är de viktigaste veckorna i hela utbildningen och därför bör 

det finnas en väl utarbetad plan för hur den ska gå till och som ska följas. Därför bör 

huvudkontoren se över hur de ska nå ut till de olika kontoren för att det ska kunna bli 

förändringar.  

En viktig del under praktiken är handledningen; hur handledaren bygger upp praktiken och 

involverar praktikanten i de olika delmomenten, få denne att känna sig välkommen och 

bevaka vad denne har lärt sig och har kvar att lära. Det som framgick under intervjuerna med 

fastighetsmäklarstudenterna var att eftersom praktiken saknade stuktur och en plan för hur 

den skulle gå till, så hade heller inte handledarna någon uppfattning av vad praktikanten hade 

varit delaktig i och vad den behövde lära sig, därför är handledningen en av de avgörande 

faktorerna för hur kvalitén på praktiken blir. Två andra avgörande faktorer är de lokala 

kontorens välkomnande och engagemang samt praktikantens ansvar att visa framfötterna och 

att delta i alla momenten under förmedlingsprocessen. 

Samarbetet mellan fastighetsmäklarutbildningen och fastighetsmäklarföretagen varierar idag; 

Svensk fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån och HusmanHagberg upplever idag ett starkt 

samarbete och SkandiaMäklarna, Länsförsäkringars fastighetsförmedling och Bjurfors är 

positiva till att stärka det och att involveras mer i utbildningen. De är intresserad av att bland 

annat hålla föreläsningar om verkligheten i fastighetsmäklarbranschen och närmare kontakt 

med studenterna. Mäklardagen som hålls i februari är ett utmärkt tillfälle för studenterna att ta 

kontakt med företagen och söka praktikplats, det finns även en hemsida via högskolemäklarna 
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där erbjudande som praktikplatser hela tiden läggs upp. Skolan hjälper inte till med placering 

av praktikplatser, boende eller studiestöd under praktiktiden vilket idag är ett stort problem, 

eftersom att det inte finns tid avsatt för praktik under utbildningstiden så innebär det att 

många väljer att göra den under sommarmånaderna och då utan studiestöd. Detta begränsar 

möjligheterna till att genomföra praktiken på valfri ort i landet, eftersom att företagen sällan 

utger ersättning under den tiden; praktiken genomförs därför ofta på den ort studenten har sina 

föräldrar, släktingar eller vänner och därmed eventuellt boende. 

Värt att avslutningsvis nämna är att vi anser att Svenskfastighetsförmedlings plan för deras 

traineeprogram är en ultimat version av den plan som vi efterlyser för praktiken. Vi anser att 

den borde bli grunden för de motsvarande allmänna råden som idag utges på 

Fastighetsmäklarnämdens hemsida inom en snar framtid. Planen ger oss intrycket av en 

praktik med hög kvalité, att den underlättar för studenten då den är betald och att det ställs 

högre krav på handledaren. Samtidigt känns risken för att få en praktiktid fastvuxen vid en 

dator eller som kaffekokare som minimal.  

 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Eftersom att vi nu ifrågasatt praktikens utformning för olika fastighetsmäklarföretag så skulle 

det vara intressant att genom fortsatt forskning undersöka om det skett några förändringar 

kring praktikens uppbyggnad. Dessutom att utefter de slutsatser som vi kommit fram till, 

vidareutveckla fastighetsmäklarnämndens “Allmänna råd” och skapa en mer omfattande 

checklista för praktikens genomförande, som då ska följas av samtliga 

fastighetsmäklarkontor. 
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http://www.hsv.se/kvalitet.4.539a949110f3d5914ec800056452.html 

 

Cooperative Education, Co-op: Hämtad 2011-05-02 

http://www.hig.se/Samverkan/Arbetsintegrerad-utbildning--Co-op.html 

 

http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Rapport.pdf
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_allmrad_praktik.pdf
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.pdca-security.com/
http://www.hsv.se/kvalitet.4.539a949110f3d5914ec800056452.html
http://www.hig.se/Samverkan/Arbetsintegrerad-utbildning--Co-op.html
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Hermeneutik Hämtad: 2011-03-09 

http://www.ne.se/lang/hermeneutik 

 

Svensk Fastighetsförmedlings Trainee program Hämtad: 2011-03-11 

http://svenskfast.se/Templates/Page____1948.aspx 

 

7.5 Bilagor 

Under bilagorna kommer vi att presentera allt intervjumaterial från huvudkontoren, 

fastighetsmäklarstudenterna och programansvariga för utbildningen. 

 

7.5.1 Bilaga 1- Intervjuer med huvudkontor 

 

Intervju 1 

Telefonintervju med Elisabeth Fogelström, rekryteringschef för Svensk Fastighetsförmedling 

den 10/3- 2011. 

 

Har ni någon utformad plan för praktikens uppbyggnad för samtliga kontor inom 

kedjan? 

Det finns en checklista som vi rekommenderar att alla kontoren ska följa men det är svårt att 

få samtliga att göra det. Eftersom att Svenskfast är en franchisekedja så bestämmer kontoren 

utformningen själva men de får rekommendationer Vi ser de som ett långsiktigt arbete och det 

kommer att ta tid innan kontoren kommer att följa dem till fullo. 

 

Svenskfast erbjuder dessutom 25 stycken fastighetsmäklarstudenter plats på deras 

traineeprogram, det är tio veckors betald praktik där vi på huvudkontoret ställer höga krav på 

utformningen av praktiken och dessutom höga krav på handledarna.  

 

Vad ställer ni för krav på kontoren gällande kvalitén på praktiken? 

Vi ställer inga krav, utan checklistan som vi erbjuder är bara en rekommendation och ett bra 

hjälpmedel. 

Vem gör placeringen av praktikanter, ni eller kontoren själva? 

Vi har ingenting med val av praktikant att göra utan det bestämmer kontoren själva, däremot 

http://www.ne.se/lang/hermeneutik
http://svenskfast.se/Templates/Page____1948.aspx
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så får vi in intresseanmälningar om praktikplats efter företagspresentationer m.m. som vi 

sedan vidarebefordrar till önskat kontor som själv får återkomma till studenten. 

 

Hur upplever ni ert samarbete med Högskolan i Gävle? 

Vi upplever ett starkt samarbete med högskolan och det är tack vare Mats Lövgrens 

engagemang, jätte bra! 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Schemalagd praktik skulle vara möjligt men någon måste administrera det, branschen måste 

kunna skapa fram praktikplatser och CSN ska krävas, men det borde gå. Det är värdefullt att 

göra praktiken under studiens gång.  

 

 

Intervju 2 

Telefonintervju med Jesper Jansson, rekryteringsansvarig för Fastighetsbyrån den 10/3- 

2011. 

 

Har ni någon utformad plan för praktikens uppbyggnad för samtliga kontor inom 

kedjan? 

Ja vi har en plan för samtliga kontor för hur praktiken ska gå till, som en introduktionsplan för 

praktikanten. Den består utav en grundläggande checklista för de samtliga delmomenten som 

ska genomföras av praktikanten enligt fastighetsmäklarnämndens allmänna råd. Men sen kan 

det skilja kontoren sinsemellan om hur de lägger upp det hela och hur många olika handledare 

som praktikanten får följa. 

 

Vad ställer ni för krav på kontoren gällande kvalitén på praktiken? 

Kontoren får lägga upp det hur de vill men vi ställer krav på att praktikanten ska ha varit med 

vid alla delmomenten under en förmedlingsprocess. Vi sköter ingen koll där vi undersöker hur 

kraven följs, det enda vi gör är att skicka ut våra riktlinjer och vår checklista till kontoren när 

de tar in en praktikant.  

 

Vem gör placeringen av praktikanter, ni eller kontoren själva? 

Huvudkontoret sköter ingen form av utplacering, jag tror inte att det skulle bli något bra 

resultat av att kontor som egentligen inte har tiden eller motivationen att ta emot praktikanter 
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ändå skulle vara tvungna att göra det. Så studenten får själv ta kontakt med det kontor som 

den är intresserad av. Men om inget passande hittas så kan vi hjälpa till med att ta emot cv:n 

och ansökningar för att sedan slussa ut dessa till kontor som vi tror kan passa. 

 

Hur upplever ni ert samarbete med Högskolan i Gävle? 

HiG är nog den högskola som vi har mest samarbete med och Mäklardagen är en väldigt stor 

rekryteringsbas för Fastighetsbyrån, där får vi kontakt med många studenter och tar emot 

många ansökningar.  

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

På Karlstads universitet så arbetar de på något liknande sätt där de avsätter tid för studenterna 

att utföra sina 10 veckors praktik. Men det krävs ju då att företagen har möjlighet att ta emot 

praktikanter och att det finns utspridda platser på många kontor runt om i landet. För 

schemalagd praktik så rekommenderar jag att göra luckor i schemat, där studenten kan välja 

att lägga sin praktik och på så sätt blir den också CSN berättigad. 

 

 

Intervju 3 

Telefonintervju med Christian Hjort från huvudkontoret för HusmanHagberg den 14/3- 2011. 

 

Har ni någon utformad plan för praktikens uppbyggnad för samtliga kontor inom 

kedjan? 

Ja vi har en form av plan, praktiken ska självklart följa fastighetsmäklarnämndens riktlinjer 

som grund, men sedan skiljer de åt mellanlik kontoren. Uppläggen mellan kontoren skiljer sig 

beroende på hur stort kontoret är och hur många mäklare arbetar där, detta avgör också om 

praktikanten får följa en eller flera mäklare. 

 

Vi håller just nu på att vidareutveckla en handbok för praktikens utförande så att samtliga 

kontor ska ha något att utgå ifrån, där kan man bocka av de olika delmomenten allt eftersom 

de ha genomförts. 

 

Vad ställer ni för krav på kontoren gällande kvalitén på praktiken? 

Kravet är att följa fastighetsmäklarnämndens riktlinjer som grund i praktikens upplägg. 
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Vem gör placeringen av praktikanter, ni eller kontoren själva? 

Eftersom att vi är en franchiseorganisation som många andra mäklarkedjor idag så är det svårt 

att organisera praktikplatser centralt. Jag hade hand om detta för några år sedan, men det blev 

ofta strul i och med att jag de praktikplatser jag delade ut redan hade blivit tillsatta med 

studenter som sökt direkt till de lokala kontoren. Därför uppmanar vi nu studenter att söka 

praktikplatser direkt hos det kontor som de är intresserad av, men jag kan fortfarande 

rekommendera och informera om vilka kontor som har plats och söker praktikanter. 

 

Hur upplever ni ert samarbete med Högskolan i Gävle? 

Jag anser att samarbetet med HiG är väldigt bra just nu och vi har en bra dialog med Mats 

som är väldigt positiv till att ta in yrket mer i utbildningen. När det gäller det här med 

företagspresentationer så är det självklart bra, men vi har även flera andra föreläsningar som 

vi skulle vilja hålla om verkligheten i mäklarbranschen, vi ska t.ex. snart hålla en om 

marknadsföring. 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Jag ställer mig positiv till schemalagd praktik, och tror att det kan gynna både studenterna och 

mäklarna. Det positiva är att praktiken då blir utspridd över året och inte koncentreras till 

sommaren som ofta är fallet idag. Vi rekommenderar även att praktiken görs 1-2 gånger i 

veckan, löpande under en längre period för att på så sätt få lära sig så mycket som möjligt 

vilket skulle underlättas med en praktik som är mer inbakad under skolterminerna. Men 

problemet är att det blir väldigt många studenter som ska ha praktik samtidigt, vad som skulle 

krävas vid det här fallet i så fall är ett samarbete högskolorna och 

fastighetsmäklarutbildningarna sinsemellan så att dessa luckor i schemat inte sker samtidigt 

för alla skolor. 
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Intervju 4 

Mailintervju med Kristin Mörth från huvudkoret för Skandia Mäklarna. 

 

Har ni någon utformad plan för praktikens uppbyggnad för samtliga kontor inom 

kedjan? 

Ja, vi har en praktikanthandbok, det är en del som praktikanten själv får och en som är ett 

handledarmaterial som den som handleder praktikanten har. Det framgår i materialet vad som 

ska ingå i praktiken det finns även en checklista med för uppföljning. Detta för att både 

handledare och praktikanten ska ha ordning på vad praktiken skall innehålla samt att båda 

skall ha rimliga förväntningar. 

 

Vad ställer ni för krav på kontoren gällande kvalitén på praktiken? 

Kravet vi har är att de skall följa handboken och gå igenom att allt som står i handboken gåtts 

igenom när praktiken är klar. 

 

Vem gör placeringen av praktikanter, ni eller kontoren själva? 

Vi försöker i största möjliga mån tillgodose studenternas önskemål om placering. 

 

Hur upplever ni ert samarbete med Högskolan i Gävle? 

Vi har i dagsläget lite samarbete med Gävle högskola så den kan bli bättre på många sätt. 

Generellt tycker jag att vi skulle samarbeta mer kring innehåll i utbildningen men även 

innehållet i praktiken och praktikens förläggning under utbildningen. 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Jag tror att det skulle vara möjligt, om man gör det på rätt sätt. Jag tror att det då krävs ett 

bredare samarbete mellan högskolorna och företagen, till exempel genom forum där företag, 

studenter och ansvariga från högskolan samarbetar, det kommer också att ställas krav på var i 

Sverige dessa praktikutbildningsplatser skall finnas.  
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Intervju 5 

Mailintervju med Mattias Larsson från huvudkoret för Bjurfors. 

 

Har ni någon utformad plan för praktikens uppbyggnad för samtliga kontor inom 

kedjan? 

Våra krav är praktikanterna ska följa fastighetsmäklarnämndens riktlinjer för praktik för att 

erhålla registrering  

 

Vad ställer ni för krav på kontoren gällande kvalitén på praktiken? 

Varje kontor som tilldelas praktikant utser en faddermäklare som praktikanten följer i alla 

moment. 

 

Vem gör placeringen av praktikanter, ni eller kontoren själva? 

Alla praktikanter delas ut av huvudkontoret. 

Hur upplever ni ert samarbete med Högskolan i Gävle? 

I dagsläget så har vi ett svagt samarbete med högskolan i Gävle. 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Svar saknas. 

 

Intervju 6 

Telefonintervju med etablerings och regionalchefen för norra och mellersta Sverige Mikael 

Lindgren från Länsförsäkringars Fastighetsförmedling den 20/4- 2011. 

 

Har ni någon utformad plan för praktikens uppbyggnad för samtliga kontor inom 

kedjan? 

Nej, vi är nya i fastighetsmäklarbranschen och är ett samarbete mellan 24 olika bolag. 

Eftersom att vi är en franchise kedja så är det upp till varje kontor hur de väljer att lägga upp 

praktiken. Vi har just nu planer på att eventuellt anställa en person framöver som har hand om 

frågor som rör högskolan och fastighetsmäklarutbildningen. 

 

Vad ställer ni för krav på kontoren gällande kvalitén på praktiken? 

Se svaret ovan. 
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Vem gör placeringen av praktikanter, ni eller kontoren själva? 

Studenterna får själva kontakta det kontor som de är intresserad av att ha praktik på. 

 

Hur upplever ni ert samarbete med Högskolan i Gävle? 

Eftersom att vi är nya och endast funnits i fastighetsmäklarbranschen i tre år så har vi inte 

hunnit involvera oss i utbildningen ännu men vi har ambitioner på att så småningom hålla i 

föreläsningar och ha kontakt tätare med studenterna även utöver Mäklardagen. 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Det kan bli lite problematiskt eftersom att det i så fall är så många studenter som vill ha 

praktiken samtidigt men jag tycker att den borde vara berättigad till studiemedel. 

 

7.5.2 Bilaga 2- Intervjuer med fastighetsmäklarstudenter 

 

Intervju 1 

Vart genomförde du din praktik? 

Fastighetsbyrån. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Jag började praktiken efter att år ett på fastighetsmäklarprogrammet var avslutat och fick 

möjlighet att göra hela praktiken där. 

 

Varför valde du att göra den just då? 

För att känna efter så tidigt som möjligt i utbildningen vad yrket innebär. 

 

Varför valde du att göra den just där? 

Jag kände några som arbetade på det kontoret. 

 

Hur fick du din praktik? 

Genom kontakter så blev jag uppringd från kontoret där de erbjöd mig praktik. 

 

Upplevde du några svårigheter att gå från teori till praktik? 

Ja, jag var inte klar med utbildningen då jag hoppade på praktiken men jag fick möjlighet att 
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jobba som mäklarassistent och lärde mig därför massor av det administrativa, jag 

rekommenderar andra att göra den så tidigt som möjligt i utbildningen. 

 

Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

Kontoret hade ingen uppbyggd plan för hur praktiken skulle gå till, då och då var det någon 

av mäklarna som frågade om jag ville följa med på intag eller kontraktsslut.  

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Eftersom att jag samtidigt under praktiken arbetade som mäklarassistent så tillbringade jag 

därför större delen av tiden på kontoret och om jag ville följa med på olika uppdrag så fick jag 

i så fall göra det efter att kontoret stängt. Jag skulle önska att fått vara med på fler visningar 

och intag. 

Vad var det som var extra bra med din praktik? 

Det som var bra med att arbeta som mäklarassistent var just att lära sig allt det administrera, 

dessutom var min praktik betald och därför behövde jag inte ha något sommarjobb vid sidan 

om.  

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Jag önskat att de skulle haft en plan över praktiken och på så sätt haft den mer strukturerad 

och delta i fler visningar. 

 

Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Den optimala handledaren ska ha jobbat ett tag och vara erfaren, ha båda fötterna på jorden 

och bjuda med praktikanten i de olika delmomenten samtidigt som den ska ställa krav på 

praktikanten att visa framfötterna och verkligen visa att den vill jobba som fastighetsmäklare 

efter avslutad praktik. 

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Företagspresentationerna är lite ytliga, det borde vara mer lektioner som företagen håller i 

som tex. säljträning och marknadsföring. 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Schemalagd praktik skulle vara bra och det skulle dessutom vara mer strukturerat. 

 



62 
 

Intervju 2 

Vart genomförde du din praktik? 

Fastighetsbyrån. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Jag började praktiken under de sista månaderna av utbildningen och fortsatte därefter. 

 

Varför valde du att göra den just då? 

Jag ville vänta tills att jag kände mig redo rent teorimässigt innan jag påbörjade praktiken. 

 

Varför valde du att göra den just där? 

Jag började leta praktikplats redan i januari sista terminen och skickade ut ansökan till 

samtliga kontor i Gävle, jag hade önskemål om att få börja på någon av de större kedjorna 

som Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringars 

Fastighetsförmedling. I början av april så ringde jag runt och tjatade om parktik och under 

tiden så ringde en kompis som själv är mäklare för Fastighetsbyrån och tipsade chefen på 

Fastighetsbyrån i Gävle om mig och på den vägen är det. 

 

Hur fick du din praktik? 

Genom kontakter så kom jag in på kontoret i Gävle. 

 

Upplevde du några svårigheter att gå från teori till praktik? 

Något som jag tycker ska ingå i utbildningen är dataprogrammet Vitec som var svårt att lära 

sig, det är även där allting sker som mail, kundregister, prospekt m.m. men man lär sig allting 

eftersom. 

 

Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

Det fanns ingen utformad plan för hur praktiken skulle gå till utan jag fick följa med på allt 

och göra sekreterarjobb. 

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Det var bra att få följa med på allt, praktiken går i första hand ut på att lära känna personen i 

första hand eftersom att det handlar om hur man fungerar i grupp, det är först efter genomförd 
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praktik som man verkligen börjar lära sig saker då man får testa själv. 

 

Vad var det som var extra bra med din praktik? 

Att jag fick vara delaktig i samtliga moment och at praktiken var betald var en klar fördel.  

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Den optimala handledaren ska hålla koll på vad praktikanten deltar i och hur mycket den har 

lärt sig och utformar sedan planen efter det.  

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Svenska Mäklarhuset tog över lite för mycket av föreläsningarna under den sista terminen, det 

skulle vara bra om fler företag kunde hålla i lektionerna.  

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Det vore bra om det gick att ordna praktiken under studietiden men jag tror att det är svårt 

eftersom att det är så många som ska ha praktik samtidigt då. 

 

 

Intervju 3 

Vart genomförde du din praktik? 

HusmanHagberg. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Efter utbildningens slut. 

 

Varför valde du att göra den just då? 

Jag ville vänta till sista året med att göra den då jag hoppades på att få jobb där jag gjorde 

praktiken och kändes som att oddsen att få det var större och jag kunde börja jobba så fort 

praktiken var klar, och där jag fick praktikplats så kunde de bara ta emot från och med april så 

började då med att göra två dagar i veckan för att sen när skolan slutade så gick jag på heltid 

på praktiken över sommaren. 
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Varför valde du att göra den just där? 

Jag ville göra min praktik i sundsvall eftersom jag kommer därifrån och då blev det att jag 

valde just HusmanHagberg eftersom det fanns plats där och de verkade som ett bra kontor. 

 

Hur fick du din praktik? 

Jag pratade med kontorschefen för kontoret på mäklardagen året innan jag började min 

praktik och då visade det sig att de behövde lite folk så vi bestämde att jag skulle höra av mig 

när det började bli dags. 

 

 

Upplevde du några svårigheter med att gå från teori till praktik? 

Svårigheter är nog fel ord men det är ju stor skillnad på det man lär sig i skolan och hur 

arbetet verkligen fungerar, så det var ju en omställning och man lärde sig väldigt mycket 

under praktiken. 

 

Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

Nej den var ganska oplanerad, tog de olika momenten eftersom de dök upp. 

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Ja det tycker jag nog, kanske lite fler intag för att se hur man kan göra och få lite tips inför 

sina egna. 

 

Vad var det som var extra bra med din praktik? 

Det var bar att få följa med mäklarna ut på de olika momenten och eftersom få göra lite av 

momenten själv.  

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Svårt att säga konkret vad som skulle kunna förbättras, kanske noggrannare genomgång av 

varje moment och hur man ska hantera alla papper. Nu blev det mer att man fick se dem 

genomföra var och sen fick man försöka själv med övervakning. Men man kanske skulle ha 

lärt sig ytterligare om man fått sätta sig ned och diskutera med mäklaren och få chans att 

ställa mer frågor. Men det kan samtidigt vara svårt för en mäklare att hinna med.  
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Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Svårt att säga, det är nog väldigt individuellt hur man tycker att en handledare ska vara då alla 

lär sig bäst på olika vis. Men för mig ska han/hon nog ha lätt för att förklara saker och 

noggrann i beskrivningen hur man gör saker och varför man gör dem på det sättet. Låta en 

vara med och observera, därefter gå igenom enskilt hur varje moment går till och sedan låta 

praktikanten försöka under bevakning. Självklart ska höga krav ställas på en praktikant. Det 

är en tid då man ska visa vad man går för och hur duktig man kan bli, inte är utan har 

potential till att bli. För att under praktiken är man nybörjare så det är viktigt att man som 

handledare kan se skillnad på det och se potentialen i personen och se vart man ska sätta in 

lite extra stöd för att få ut en så bra fastighetsmäklare som möjligt.  

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Jag tycker de idag har ett ganska bra samarbete men främst genom de olika 

studentorganisationerna. Så skolans och mäklarbranschens samarbete skulle kunna bli bättre, 

de skulle kunna involvera fler mäklare i utbildning och e lite föreläsningar i olika kurser som 

hålls av aktiva mäklare där de kan förklara vad man använder den kunskap man lär sig i just 

den kursen till ute i arbetslivet. Sen om praktiken skulle bli en egen kurs vore det ju ultimat 

om högskolan hade bättre kontakt med de olika firmorna för att lättare kunna hjälpa sina 

studenter med att hitta lämpliga praktikplatser. Jag tycker inte det ska vara 

elevorganisationernas jobb. Självklart är det bar att de finns och de är bra att det anordnas 

olika träffar mellan studenter och arbetslivet men det är så långt elevorganisationernas arbete 

ska gå och inte längre tycker jag. Sen borde högskolan ta sitt ansvar och göra resten. 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Fördelen är ju att man skulle kunna få ersättning under praktiken, vilket är väldigt svårt att få 

idag. Det gör att man har svårt att hitta en bra tid att genomföra praktiken vilket gör att många 

gör den under skoltiden och därför känner sig stressade att hinna med, eller under sommaren 

och då inte får in några pengar vilket gör att man stressar över det. Nackdelarna är att det kan 

vara svårt att hitta praktikplatser åt så många under en begränsad tid på ställen där dem 

faktiskt vill jobba och där de har möjlighet att bo eller inom pendlingsavstånd. Då tycker jag 

snarare att det borde ligga som en egen kurs som man kunde läsa in när man själv ville, även 

under sommaren. 
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Intervju 4 

Vart genomförde du din praktik? 

HusmanHagberg. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Jag gjorde den direkt efter utbildningen. 

 

Varför valde du att göra den just då? 

Tiden fanns inte innan eftersom att jag ville göra den i Stockholm och under studietiden 

bodde i Gävle och ville även få ut så mycket av studentlivet som möjligt och inte bo i 

Stockholm i tio veckor. 

 

Varför valde du att göra den just där? 

Tyckte att HusmanHagberg verkade vara ett bra företag samt att jag ville börja jobba där jag 

var uppväxt.  

 

Hur fick du din praktik? 

Jag pratade med kontorschefen för kontoret på mäklardagen året innan jag började min 

praktik och då visade det sig att de behövde lite folk så vi bestämde att jag skulle höra av mig 

när det började bli dags. 

 

Upplevde du några svårigheter med att gå från teori till praktik? 

Jag gick in på kontoret och lämnade mitt cv och fick därefter komma på intervju. 

 

Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

Nej det tror jag inte, det var mer att de kom på uppgifter eftersom men ingen specifik plan, jag 

fick följa med den som hade saker att göra och sitta bredvid och titta men även hålla i 

visningar själv samt göra en hel del administrativt själv. 

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Ja i allt utom deklarationsdelen men det var inte så konstigt då det inte var deklarationsdags 

då.  
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Vad var det som var extra bra med din praktik? 

Att jag fick vara med på alla delar i säljprocessen. 

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Kanske att ha just en plan, att kan t.ex. får följa med på si och så många visningar, intag etc. 

 

Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Engagerad och positiv, inte tycka att man ställer dumma frågor etc. Jag tycker att handledaren 

ska ställa krav på att praktikanten ska utföra alla delar och vara med på så mycket som 

möjligt. 

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Jag tycker ändå att HiG har gjort det bra, sen tycker man kanske att praktiken ska var i 

utbildningen, alltså avsatt tid för det, men det kan i praktiken vara svårt att lösa och det är i 

sådana fall något som alla högskolor måste införa i samarbete med företagen. 

Högskolemäklarna gör ett jättebra jobb med att få dit företag och det är verkligen ett bra sätt, 

vilket jag tror mäklarprogrammet generellt är mycket bättre på än andra utbildningar.  

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Det skulle vara bra om det fanns avsatt tid under utbildningstiden för att genomföra praktik så 

att man inte har alla veckor kvar att göra när man gjort klart utbildningen.  

 

 

Intervju 5 

Vart genomförde du din praktik? 

Länsförsäkringar Fastighetsmedling. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Då jag har valt att studera ett tredje år fann jag det lämpligt att starta praktiken då 

mäklarkurserna var färdiga, dels hade man lite "kött på bena" dels ville jag göra praktik där 

jag eventuellt i framtiden ville arbeta. Av den anledningen kändes det enklare att börja på 

sommaren då man kunde börja med några veckor i sträck istället för någon dag här och där. 

Har fortfarande en del praktik kvar som ska genomföras under sista terminen. 
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Varför valde du att göra den just då? 

Se svaret ovan. 

 

Varför valde du att göra den just där? 

Jag fick en bra bild av kedjan redan från början och det är dem jag vill arbeta för, då jag tror 

starkt på varumärket och helheten. Sökte praktikplats på lämpliga kontor i Stockholms 

närförort och var även på intervju för ett annat kontor men då min blivande chef hörde av sig 

och sa att jag var välkommen dit kändes det helt rätt.  

 

Hur fick du din praktik? 

Jag mailade en praktikförfrågan och fick komma på intervju. 

 

Upplevde du några svårigheter att gå från teori till praktik? 

Ja och nej. Förmedlingskursen knöt samman utbildningen på ett bra sätt, men självklart är det 

mycket som kommer till som böcker inte kan förbereda en för.  

 

Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

Nej, det fanns ingen specifik plan. De hade inte haft så många utomstående praktikanter 

tidigare då kontoret är ett familjeföretag som relativt nyligen blivit franchise. De undrade över 

hur jag ville lägga upp det och vi kom fram till att bäst var att medverka på så mycket som 

möjligt i hela förmedlingsprocessen. 

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Ja absolut, men jag har mer att lära mig och praktik kvar att göra. 

 

Vad var det som var extra bra med din praktik? 

Alla på kontoret var väldigt trevliga och hjälpsamma, skulle de iväg på något uppdrag så fick 

man mer än gärna följa med. 

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Jag skulle föredra lite mer struktur över vad som skulle göras varje dag.  

 

Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Som praktikant blir man utan tvekan bedömd i allt man gör och man vill ju göra bra ifrån sig, 
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men det får inte förhindra att man är frågvis. Hade själv kanske velat få mer kritik vad som 

var bra eller dåligt i det man gjorde. I och med att jag började min praktik under 

sommarmånaderna när mäklarna kom och gick från sin semester så låg det mycket i egna 

händer att hänga på och medverka när det passade. Det blev även en hel del kontorssysslor, 

ringa banker, förbereda inför tillträden, säljande text till prospekt m.m. Min blivande chef 

som jag fått följa till mestadels är en grym mäklare och det är ett sant nöje att betrakta hur han 

arbetar! 

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Jag tycker att högskolemäklarna gör ett grymt bra jobb, mäklardagen hjälper många studenter 

att komma i kontakt med företagen. Att företagen även kommer upp och presenterar sig själva 

och det de står för under skoltiden skapar möjligheter för oss studenter att känna av vart vi 

själva skulle passa in. Att Gävle satsat på mer sälj utöver grundplanen är bra, dock skulle det 

vara önskvärt att även använda sig av mäklare som INTE är från Stockholm. Stockholm utgör 

inte hela Sverige och marknaderna ser helt olika ut, storstad/landsbygd. Alla studenter har ju 

inte tänkt flytta till huvudstaden efter studierna utan skulle behövas även lite annat tänk. 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Då praktiken är obligatoriskt är det lite märkligt att den inte ingår i undervisningen idag. 

Finner det visserligen till viss del bra att man själv får ansvara för sin egen praktik, då mina 

förväntningar var att praktiken skulle leda till anställning. Om praktiken schemalagdes kanske 

praktikplatserna skulle lottas ut bland studenterna som det görs på många andra utbildningar. 

Att schemalägga vissa tidpunkter då praktiken skall genomföras skulle kanske även innebära 

svårigheter för företagen att anpassa sig till. Schemalagd praktik på valfritt kontor uppdelad 

på tre x tre veckor under de fyra obligatoriska terminerna vore egentligen det optimala att lösa 

praktiken på. Jag anser att praktiken definitivt ska vara berättigad till studiemedel. 
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Intervju 6 

Vart genomförde du din praktik? 

Bjurfors. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Sommaren mellan andra och tredje året gjorde jag fem veckors praktik. 

 

Varför valde du att göra den just då? 

Det skulle kännas bra att få en inblick i mäklaryrket innan sista året.  

 

Varför valde du att göra den just där? 

Kontoret låg på hemorten. 

 

Hur fick du din praktik? 

Jag ringde kontoret och fick komma på intervju. 

 

Upplevde du några svårigheter att gå från teori till praktik? 

Det är stor skillnad mellan teorin och praktiken men man lär sig eftersom.  

 

Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

Nej praktiken var oplanerad, jag fick delta i de olika momenten utefter som de dök upp, jag 

fick även arbeta som mäklarassistent.  

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Nej borde fått vara med mer under varje del av förmedlingsprocessen. 

 

Vad var det som var extra bra med din praktik? 

I och med att jag fick arbeta som mäklarassistent så fick jag lära mig att hantera telefonen 

gentemot kunderna. 

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Det skulle vara bra om man fick delta i varje moment flera går tills att man kände sig säker. 
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Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Den optimala handledaren ska hela tiden förklara vad den gör och kunna ställa krav på 

praktikanten vad den ska lära sig och vad den sa kunna utefter utbildningstiden, mäklaren ska 

även bjuda med praktikanten under alla moment. 

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Bra, men jag tycker att det ska vara fler studentkvällar, företagspresentationer, att föret ska 

vara mer inblandad i utbildningen och det borde finnas fler studentambassadörer.  

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Jag tycker att det skulle vara bra men frågan är i så fall hur de skulle gå till? 

 

 

Intervju 7 

Vart genomförde du din praktik? 

Re/Max. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Jag påbörjade praktiken under sista terminen. 

 

Varför valde du att göra den just där? 

Jag valde Re/Max för att jag har planer på att senare jobba utomlands och det är ett av få 

företag i Sverige man kan göra det med.  

 

Hur fick du din praktik? 

Jag skickade in en ansökan till den rekryteringsansvarige för Re/Max och fick sedan komma 

på intervju, där rekommenderade de mig att gå deras säljkurs för nya fastighetsmäklare. Jag 

började säljkursen, deras succseed-progam och fick därigenom många kontakter, tips om 

praktikplats och nummer till olika kontorschefer.  

 

Upplevde du några svårigheter att gå från teori till praktik? 

Nej det var inte speciellt svårt men jag var förberedd på att allting skulle vara nytt och det tog 

ett tag att komma in i det.  
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Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

De hade absolut ingen plan för min praktik när jag kom dit, men de frågade mig om jag hade 

någon plan som jag var tvungen att följa. Så då skrev jag ut den här checklistan som finns på 

FMN:s hemsida. Men det var ett relativt nyöppnat kontor så jag förstår om de inte hade någon 

utarbetad plan att gå efter.  

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Ja, jag fick vara med i alla delmoment och om det var något som jag kände mig osäker på så 

såg jag till att de gick igenom det med mig igen. 

 

 

Vad var det som var extra bra med din praktik? 

Under succeed-programmet som jag gick innan ja påbörjade utbildningen lärde jag mig 

massor som jag tog med mig under praktiken. 

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Jag hade önskat lite mer struktur så att jag skulle veta vad jag skulle göra. 

 

Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Jag har förstått att det kan vara störande med en praktikant som hänger efter en hela tiden, och 

det ibland kan vara svårt för mäklaren att hinna förklara allt han/hon gör när den går igenom 

något, så det är ofta man som praktikant bara får vara med och titta och senare kanske få det 

förklarat för sig lite mer utförligt. Alltså, det tar tid att lära en praktikant och det tar tid att lära 

sig. Jag rekommenderar att ha tålamod och “leka” sig fram på egen väg, speciellt med 

dataprogrammet Vitec, visar då även sin vilja för kontoret. Den optimala handledaren ska 

kunna ta sig tid för att visa praktikanten och förklara allt den gör, den ska även bjuda med 

praktkanten i de olika uppdragen och låta den genomföra enklare uppgifter.  

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Jag har inte upplevt eller haft nytta av samarbetet mellan Re/Max och Högskolan. Vad jag 

däremot saknade i utbildningen som jag märkt skulle vara till stor nytta i arbetslivet är 

psyklogi. Jag har stött på en del konstiga situationer och fått fungera psykolog för de kunder 

som delat med sig av sina problem. 
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Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Både ja och nej till schemalagd praktik. Vissa uppdrag tar mycket längre tid än andra och då 

kanske man inte får chans att vara med under hela förmedlingsprocessen vilket jag tycker är 

väldigt viktigt. Jag tycker att man ska dela upp praktiken där man under första året lär sig de 

dataprogram som tillhör en mäklares vardag och sedan andra året följa med på intag och möta 

kunderna. 

 

 

 

Intervju 8 

Vart genomförde du din praktik? 

Re/Max. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Sista terminen i utbildningen. 

 

Varför valde du att göra den just då? 

Passade bäst in med studierna, ville ha den avklarad till sommaren ifall man hittar en ledig 

mäklartjänst. 

 

Varför valde du att göra den just där? 

Rekommendationer av skolan och andra som anlitat företaget för köp/försäljning av bostad 

 

Hur fick du din praktik? 

Jag pratade med företaget efter en gästföreläsning på högskolan. 

 

Upplevde du några svårigheter att gå från teori till praktik? 

Nej, tvärt om.  

 

Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

Nej. Efter samtal med handledaren och chefen togs beslutet att läsa igenom 

Fastighetsmäklarförbundets råd inför praktik. Följer nu deras lista på saker jag skall delta i 
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och vad de har för skyldigheter. Tycker ändå att jag får pusha lite för att få igenom de saker 

jag själv känner mig osäker på men får oftast svaret att det är pga. att jag inte är van med yrket 

ännu. 

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Ja, efter tillsägelse. De vill gärna visa mig saker men det är sällan jag får göra något själv. 

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Att dem är mer förberedd på hur det skall fungera och vad de har för skyldigheter mot mig 

som praktikant. 

Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Ordningsam, förberedd, motiverade och förstående. Vilja att man skall göra saker som 

praktikant inte vara en ”tittare”. 

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Bra, men det skulle vara lite bättre om de tog reda på vilka mäklare som är bra att göra sin 

praktik hos, kvalitén tänker jag då på. Hur mycket jag får göra själv och inte följa med på. 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Fördelar: Man får använda teorin i praktiken och får därmed inblick i hur arbetet fungerar och 

vad man behöver för kunskaper, skapar tillfällen för extra arbete/anställning under eller efter 

utbildningen. Nackdelar: Man kan tappa lusten att plugga och slutar om man är i en svacka. 

Eventuellt längre utbildningstid. 

 

 

Intervju 9 

Vart genomförde du din praktik? 

SkandiaMäklarna. 

 

När under utbildningen gjorde du din praktik? 

Sommaren efter att jag var klar med utbildningen. 

 

Varför valde du att göra den just då? 
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Jag hade inte helt bestämt mig för om jag skulle bli mäklare eller fastighetsekonom samt att 

jag ville ha den på det kontor jag ville fortsätta min anställning, då all kunskap skulle vara 

färsk i minnet. 

 

Varför valde du att göra den just där? 

Jag fick förtroende för kontorschefen som la upp intervjun på ett mycket mänskligt sätt. 

 

Hur fick du din praktik? 

Jag skickade in en ansökan till kontoret jagar intresserad av. 

Upplevde du några svårigheter att gå från teori till praktik? 

Det var ganska stora skillnader, förmedlingskursen var en bra övergång från teori till praktik 

då den ligger mycket nära verkligheten. 

 

Hade kontoret någon utformad plan för hur praktiken skulle genomföras? 

Ja, tanken var att jag skulle få följa med alla under alla momenten. 

 

Tycker du att du fick vara tillräckligt delaktig inom varje delområde? 

Vissa mäklare var väldigt öppna och lät mig delta under förmedlingsprocesserna medan andra 

såg mig mer som en belastning. 

 

Vad var det som var extra bra med din praktik? 

Att jag fick vara med på alla momenten. 

 

Vad tycker du skulle kunna förbättras? 

Att få ersättning för att jag faktiskt var en tillgång till för kontoret, att få ett större ansvar och 

följa en affär hela vägen, nu hoppade jag mellan flera. Att ha en handledare istället för alla på 

kontoret.  

 

Hur skulle du beskriva den optimala handledaren? 

Låter mig vara med på allt och i hela processen, samt att jag får sköta vissa delar själv (de 

som är tillåtna). Att jag får ha ett objekt som mitt eget fast att handledaren hela tiden 

övervakar att det sker på ett korrekt sätt. Arbetet ska skötas professionellt, och att hon/han 

finns tillgänglig under hela perioden. Det är många frågor och funderingar under starten så 

tillgänglighet och en plan för hur man ska komma igång. Något som ger en indikation på att 
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chefen kommer satsa på just mig och att man känner det förtroendet. Viktigt att få hjälp i 

början.  

 

 

Hur upplever du samarbetet mellan Högskolan i Gävle och fastighetsmäklarbranschen? 

Bra, kan alltid utvecklas, och med fler företag. Men i jämförelse med andra tror jag HIG 

ligger i framkant 

 

Vad anser du om schemalagd praktik under utbildningen? 

Vissa tider finns det mindre att göra då det kan det bli långtråkig, därför är det i vissa fall 

bättre att vara med under bara de tider det finns saker att göra. 

 

 

7.5.3 Bilaga 3- Intervjuer med utbildningsansvariga 

 

Intervju 1 

Telefonintervju med programledare Tommy Bergquist för fastighetsekonomprogrammet vid 

Karlstads universitet den 19/4- 2011. 

 

Det står på er hemsida att det finns möjlighet till att göra fyra veckors praktik under 

utbildningstiden, i form av en valbar kurs, hur går det till? 

Efter önskemål från tidigare programstudenter om att praktiken ska ingå i utbildningen så 

kommer vi nu till hösten införa en praktikkurs under termin fem i utbildningen som innebär 

fyra veckors praktik inom programmets ram. 

 

Hjälper skolan till med att ordna praktikplatser? 

Studenterna får själva söka praktik där de önskar eftersom att det är svårt för skolan att ordna 

med praktik för så många studenter samtidigt. Dessutom tror vi att det är bra att studenten får 

ordna med detta själv så den hamnar där den önskar. 

 

Är det obligatoriskt eller valfritt att göra praktik under studietiden? 

Om någon student väljer att inte göra sin praktik så får denne göra en praktikuppgift/uppsats 

motsvarande 6p, t.ex. göra en undersökning om försäljningspriset på en fastighet blir högre 
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när försäljaren använder sig av en fastighetsmäklare än om han ska sälja privat. Sen vill jag 

understryka att vi har ett fastighetsekonomprogram vilket innebär att man kan välja att bli 

fastighetsmäklare om man vill eller bara rikta in sig på fastighetsekonomi det innebär då att 

man inte är bunden att göra sin praktik hos ett fastighetsmäklarföretag utan man kan lika 

gärna göra den på en bank om man hellre önskar det. Om man väljer att göra sin praktik som 

en kurs under dessa fyra veckor så följs den av en examination. Denna utförs i form av att 

praktikanten skriver en loggbok över hur praktiken går till dag för dag samt vilka 

arbetsuppgifter som han/hon får göra, för att sedan koppla det till vilka likheter och skillnader 

som finns mellan teorin och praktiken. De slutsatser som studenten sedan kommer fram till 

redovisas efter avslutad praktik. 

Är det många som väljer att göra praktiken som en valbar kurs? 

Eftersom att vi startar kursen först i höst så har jag inga riktiga siffror över det men en ren 

gissning är att de flesta väljer att göra sin praktik och om det skulle vara så att många i stället 

väljer att skriva arbetet så anser jag att vi har misslyckats med att marknadsföra fördelarna 

och syftet med detta.  

 

Vet du hur denna utformning, med praktiken som en kurs, tas emot av branschen eller 

av studenterna? 

Nej jag vet bara vad de föregående studenterna har haft för önskemål om förändringar så jag 

hoppas att denna utformning kommer att leva upp till dessa önskemål och att de nuvarande 

studenterna kommer att uppskatta upplägget. Men efter att det första kurstillfället genomförts 

i höst så kommer vi att genomföra en utvärdering och om vi då upptäcker några missnöjen 

eller problem, så kommer vi givetvis arbeta med att lösa dessa. Har inga konkreta åsikter från 

branschen, däremot så tror jag bara att dem ser det som en bra chans att få kontakt med 

studenter som kan leda till framtida anställningar. Säkert kan det bli ganska mycket för en del 

företag med att ta emot praktikanter hela tiden, jag menar när det finns i högstadiet, gymnasiet 

och högskolan. Men dem praktikanter som kommer från högskolan borde tas emot med större 

entusiasm från företagens sida, då dessa med större sannolikhet leder till anställning.  
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Intervju 2 

Mailintervju med programansvarig för fastighetsmäklarprogrammet Tommy Gerdemark. 

 

Vi läste i en tidigare uppsats att du sagt att det skulle vara möjligt med co-op 

utbildningar och att det skulle smitta av sig på mäklarutbildningen, kan du fortfarande 

se detta? 

Såkallade Coop-utbildning är inte aktuellt för Fastighetsmäklarprogrammet i Gävle. Det är 

endast praktiskt genomförbart för ett program med färre antal studenter (kanske max 30 

studenter). Under en Coop-utbildning ska varje student erbjudas betald praktik i sammanlagt 

ett års tid (utspritt på fyra år). 

 

Karlstads universitet har i utbildningen praktik som en valbar kurs, tror du att det 

skulle vara möjligt att införa på mäklarutbildningen? 

Nej inte inom ramen för nuvarande upplägg av utbildningen där den teoretiska behörigheten 

är samlad till programmets två första år. Det är ett koncept som vi är nöjda med och som vi 

åtminstone i det här läget inte är beredda att ompröva. 

Praktik som en kurs förutsätter också att det finns examinerande delar (t ex reflekterande 

skriftliga rapporter från praktiken). De examinerande delarna riskerar att inkräkta på 

Fastighetsmäklarnämnden beskrivning av vad praktiktiden ska bestå av. För att hinna med de 

examinerande delarna och också fullgöra tio veckors verklig praktik skulle en sådan kurs 

behöva bli minst 22,5 hp. 

 

Tror du att det annars skulle vara möjligt att införa praktiken som en sommarkurs med 

CSN? 

Det skulle säkert vara fullt möjligt med en sommarkurs (reservation dock för ovanstående). Vi 

vill dock hellre satsa på att göra våra studenter så attraktiva på arbetsmarknaden att 

mäklarföretagen erbjuder praktikplatser med rimlig lön i syfte att så småningom anställa 

praktikanten i fråga. Det är en mycket trevligare situation för alla parter. Studenter ska känna 

sig efterfrågade och välkomna av företagen (men samtidigt naturligtvis visa företagen att de 

kan erbjuda dem något) och inte få en praktikplats bara för att företagen vill vara vänliga och 

ta emot dem. Våra studenter ska vara så attraktiva att företagen gärna betalar dem för att göra 

sin praktik hos just dem. Det är mycket roligare, mer framåtsträvande och mer konstruktivt att 

jobba mot ett sådant mål än att jobba för en praktikkurs där CSN betalar. 
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Skolan ska i samarbete med studentföreningen Högskolemäklarna arbeta för att skapa så 

många kontaktytor gentemot branschen som möjligt. Däremot (vilket inte minst branschen 

själva driver) är det studenternas egen uppgift att visa framfötterna och ordna sina 

praktikplatser. I ett säljyrke som fastighetsmäklare är det ett första tillfälle upp till bevis. 

 

Finns det några planer i nuläget på schemalagd praktik? 

I dagsläget finns inga planer på schemalagd praktik inom ramen för 

Fastighetsmäklarprogrammet i Gävle. 

 

7.5.4 Bilaga 4- Fastighetsmäklarnämndens allmänna råd 

 

Allmänna råd från Fastighetsmäklarnämnden FMN 2006:1  

 

Förord 

Fastighetsmäklarnämnden får ofta frågor om innehållet i den yrkespraktik som krävs, förutom 

teoretisk utbildning, för att en person skall kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med 

fullständig registrering. Med anledning av detta har nämnden utarbetat allmänna råd beträffande 

den praktiska utbildningen.  

Allmänna råd är inte bindande för vare sig den utfärdande myndigheten eller enskilda. Ett allmänt 

råd definieras som generella rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas i 

olika hänseenden.  

Dessa allmänna råd är avsedda att vara en handledning gällande den praktiska utbildningens 

innehåll och omfattning för personer som har för avsikt att genomgå den praktiska utbildningen 

(praktikanter) liksom för de fastighetsmäklare som åtar sig att vara handledare för en praktikant.  

Dessa allmänna råd är beslutade av Fastighetsmäklarnämnden den 13 december 2006.  
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Praktikens innehåll och omfattning 
Föreskriften  Enligt 8 § Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (FMN 2008:1) om krav för 

registrering som fastighetsmäklare krävs för fullständig registrering, förutom 

bevis om tillfredställande teoretisk utbildning, även bevis om att sökanden har 

tillfredställande praktisk utbildning. Sådant bevis utgörs av intyg om att 

sökanden, under eller efter den teoretiska utbildningen, under minst tio veckor 

genomgått handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare med full-

ständig registrering.  

Kommentar  Praktiken kan delas upp i flera perioder och behöver inte genomföras hos en och 

samma fastighetsmäklare.  

Det kan vara en god idé att en del av praktiken görs i början av studierna för att 

praktikanten skall ges tillfälle att reflektera över sitt yrkesval.  

Allmänna råd Praktiken bör bestå i att praktikanten följer en mäklare vid samtliga moment 

som normalt ingår i ett förmedlingsuppdrag. Praktikanten bör således vara med 

och iaktta mäklarens arbete vid åtminstone följande moment.  

  

 Intag  

 

 Iordningställande av material för marknadsföringen  

 

 Upprättande av objektsbeskrivning  

 

 Visning  

 

 Budgivning  

 

 Förberedelser för kontraktskrivning  

 

 Upprättande av boendekostnadskalkyl  

 

 Kontraktskrivning  

 

 Hantering av deponerade medel  

 

 Förberedelser för tillträdet  

 

 Tillträdet  

 

 Arkivering av handlingar  
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Det bör understrykas att praktikanten över huvud taget inte skall utföra något självständigt 

arbete. Det kan vara lämpligt att praktikanten bär en skylt av vilken det framgår att 

praktikanten är just praktikant. Vid ansökan om registrering skall praktikanten förete ett intyg 

om att praktik genomgåtts under handledning av en registrerad fastighetsmäklare. 

Praktikintyget undertecknas lämpligen vid praktikperiodens slut av den fastighetsmäklare som 

åtagit sig att vara handledare för praktikanten. På Fastighetsmäklarnämndens webbplats finns, 

under avdelningen Blanketter, en särskild blankett för detta ändamål; se bifogad blankett. 
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