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Svensk Fastighetsförmedlings årliga
stipendium utdelat

Svensk Fastighetsförmedlings stipendium delas ut en gång per år för att öka
kunskapen om arbetet som fastighetsmäklare och skapa förbättringar inom
branschen som är till godo för såväl mäklare som köpare och säljare på
bostadsmarknaden. 

Det är tredje året i rad som stipendiet delas ut samarbete med Högskolan i
Gävle. Malin Blomstedt och Sofie Pettersson mottog stipendiet på vardera 10
000 kronor på Mäklardagen på Gävle Högskola i går. Malins och Sofies C-
uppsats var den bästa av de nominerade enligt stipendiekommittén där
representanter från både Högskolan i Gävle och Svensk Fastighetsförmedling
medverkade.

– Uppsatsen som fått B i betyg är välskriven och frågeställningen har hög
relevans. Den lämnar även ett kunskapsbidrag till branschen genom att
påvisa ledarskapets betydelse inom mäklarbranschen och vikten av den
interna marknadsföringen inte tjänsteförsäljning, säger Elisabeth Fogelström,
rekryteringschef på Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag



av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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