
 
 

Fastighetsmäklarförbundet lanserar idag en kunskapssatsning för 
sina medlemmar  

Att fastighetsmäklare hela tiden håller en hög kunskapsnivå är av stor vikt för att 
mäklartjänsten skall bli så bra som möjligt och för att konsumenten skall känna så 
stor trygghet som möjligt.  

För att säkerställa detta lanserar FMF idag en kunskapssatsning där vi årligen skall 
kunna säkerställa våra medlemmars kunskapsnivå.  

Idag får varje medlem i Fastighetsmäklarförbundet (FMF) ett personligt test i sin inkorg som innebär 
att man skall genomföra ett prov för att säkerställa sin kunskapsnivå. Frågorna är komplicerade och 
särskilt framtagna av Magnus Melin, en av landets främsta experter inom mäklarjuridik.  

Den som inte klarar testet får därefter en utbildning och får sedan genomföra testet igen. Under 2015 
skall alla medlemmar ha klarat testet och därmed veta att de har de kunskaper som krävs för sitt 
yrkesutövande.  

– Det är viktigt att mäklarna besitter en hög kunskapsnivå för att säkerställa en så god mäklartjänst 
som möjligt. Anlitar man en FMF-mäklare skall man veta att personen i fråga besitter de kunskaper 
som krävs, säger Carolina Stegman, VD Fastighetsmäklarförbundet.  

Vidare berättar hon att mäklaryrket är pressat och många arbetar på ren provisionslön. I takt med att 
förhållandena på mäklarnas arbetsmarknad har blivit tuffare har vi sett en nedåtgående trend på 
närvaron under våra utbildningar. Men likväl är det dock otroligt viktigt att våra medlemmar hela tiden 
upprätthåller färska kunskaper.  

– Idag finns det ju sådan fantastisk teknik som kan göra det mer tideffektivt att upprätthålla en god 
kunskapsnivå och det är detta vi dragit nytta av i vår nya satsning, fortsätter Carolina Stegman. Det 
skall vara enkelt och tillgängligt att säkerställa sina kunskaper och man skall kunna göra det när man 
själv har tid. På så sätt kan vi också nå alla medlemmar oavsett var i landet man befinner sig.  

FMF har lagt fokus på att detta skall inkludera alla medlemmar och inte bara den delen som har 
möjlighet att viga hela dagar åt olika typer av kurser.  

– Mäklarna besitter idag en otroligt djup kunskap inom väldigt många områden och det har varit 
tidskrävande för dem att hela tiden upprätthålla den kunskapsnivå som de når under sin högskole- 
eller universitetsutbildning. Med detta redskap får de dock förutsättningarna för att göra det och det 
känns därför jätteroligt att få skjuta startskottet för denna satsning idag, avslutar Carolina Stegman.  

Carolina Stegman, VD Fastighetsmäklarförbundet, 0760 18 18 68  

Fastighetsmäklarförbundet, FMF, är en politiskt obunden bransch-organisation för cirka 
1000 av landets fastighetsmäklare. FMF har närmare 60 år på nacken och har en 
medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra 
kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och 
säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.  


