
 

FAQ Kvalificerad Mäklarassistentutbildning 
 
 
Hej! Vad roligt att du är intresserad av vår utbildning till Mäklarassistent!  
 
Här är några vanliga frågor och svar gällande utbildningen. Har du ytterligare funderingar så är du 
välkommen att ställa dem till utbildning@maklarsamfundet.se  eller direkt till mig på 
helena.ahlgren@maklarsamfundet.se.  
 
Mvh Helena Ahlgren  
Administratör Utbildningssektorn 
 
 
Hur sker  
undervisningen? Utbildningen sker digitalt via Zoom. 
 
Vad behöver jag?  Zoom. Dator med fungerande kamera/mikrofon. Gärna möjlighet till 

avskildhet. 
 
Måste jag vara  
med på lektionerna?  Ja vi har obligatorisk närvaro på våra lektioner de schemalagda dagarna, 

se ansökningsblanketten för datum. Det är då heldagar ca 9-16.30. 
 
Hur får man information 
under kursen?  All information finns på vår sida i Mäklarakademin. Löpande 

information om händelser eller förändringar etc sker via mej samt 
genom en gemensam FB-grupp. 

 
Måste man läsa hela  
boken i varje ämne?  Nej, du får läsanvisningar för varje kurs. 
 
Hur tentar man?  Tentorna ligger i Mäklarakademin och vi kör dem tillsammans via Zoom 

med kameran påslagen. 
 
Får man hjälp om man  
inte klarar tentan?  Ja vi släpper inte någon som fått underkänt. Man får göra omtenta. 
 
 
Varför ska jag välja just 
 er utbildning?  Liveföreläsningar där du kan integrera och ställa frågor. 

Du har kontakt med våra föreläsare under hela kursen. 
Vår utb baseras på mäklarutbildningen som vi höll i tidigare. 
Våra föreläsare är väletablerade i branschen. 
Vi har 85 % av alla mäklare anslutna till oss = jobbmöjligheter. 
Vi är involverade och alltid uppdaterade i beslut som påverkar 
mäklarbranschen. 
Du har möjlighet till personlig kontakt med mig, Helena, via samtal, sms 
eller mejl för råd och stöd. 

   
 
Hur mycket tjänar man?  Alltifrån 24 000 – 38 000 beroende på uppgifter, ålder och erfarenhet.  
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Är det lätt att få jobb? Vill du börja arbeta som assistent så får du den bästa förutsättning om 
du går vår utbildning, men det är svårt att säga hur lätt det är att få jobb 
då det skiljer sig mycket mellan städer och hur kontoren arbetar. 
Genom att gå vår utbildning blir du dessutom attraktiv i 
fastighetsförvaltarbranschen.  

Är allt på distans?  Ja 

 

Är man själv i sina studier?  Nej, vi har en grupp på Facebook där man kan ställa frågor till sina 
kollegor och diskutera saker. Sen finns Akademin där man kan ställa 
frågor till föreläsaren. Men annars, ja du läser själv om du inte väljer att 
ta kontakt med några och t ex studera ihop via zoom eller liknande. 

 
Behöver jag visa betyg?  Nej, men du ska ha klarat av gymnasiet.  
 
Behöver jag förkunskaper? Nej men det är av största vikt att du kan ta till dig information, både 

under studierna och i din roll som assistent.  
 
Är det bara unga människor 
som får jobb som  
assistenter?   

Nej inte alls, det handlar nog mycket om på sammansättningen i 
personalen och det kan nog skilja sig en del från kontor till kontor. Att få 
någon med stor livserfarenhet kan vara en fantastisk tillgång.  

 
Kan man dela upp  
betalningen och när kommer  
fakturan/fakturorna?  Ja du kan få dela upp i fyra fakturor. De kommer isf inför varje delkurs. 

Allt måste vara betalt innan du avslutar. Väljer du att ta allt på en 
faktura så betalas den i början av kursen. 

 
Kan man få CSN?  Nej 
 
Kan jag stämpla samtidigt? Lite olika, hör med din A-kassa. Kursen sträcker sig 7 månader.  
 
Kan man jobba samtidigt? Ja, utbildningen är på 20 %. Du måste ta ledigt under 

föreläsningsdagarna och själv ta ansvar för att avsätta tid för studier.  
 
 
Vad är det för kursmaterial  
och ingår det i kostnaden?  Ja det ingår. Inför varje delkurs så får du kursmaterialet utskickat till dig. 

Kurskompendium (föreläsarens PP-presentation mm) och bok/böcker 
kommer till samtliga kurser. De kommer i separata försändelser 
antingen via PostNord, Schenker (avisering via sms/mejl) eller annan 
aktör.  


