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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap om:
• grundläggande ekonomiska begrepp
• fastighetsmarknadsanalys enligt Ratcliff
• fastighetsmarknadens särdrag
• ekonomisk hållbarhet i regionala samhällsbyggnadsprocesser, med inriktning mot 

cirkulär hushållning av resurser
• organisationsformer och organisering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa:
• Färdighet att hantera begrepp och innehåll i investeringskalkyler samt tillämpa 

tidsvärde av pengar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa:
• Förmåga att reflektera över fastighetsmarknadens funktion och betydelse för 

samhällsbyggnadsprocessen över tid

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 3c. 
(Områdesbehörighet 8 / A8)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig rapport.
Skriftlig uppgift i grupp samt aktivt deltagande i posterseminarium.
Skriftlig uppgift i grupp samt aktivt deltagande i seminarium.

Kursens innehåll
Introduktion översikt ekonomi. Grundläggande företagsekonomiska begrepp.
redovisning med inriktning mot fastighet. Organisationsformer och organisering.
Generell marknads- och pristeori tillämpad på fastigheter. Omvärldsanalys fastighet/
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fastighetsmarknad samt dess funktion, regelverk, verktyg och aktörer. Investeringskalkyl 
fastighet.
Miljöekonomi och hållbarhet inriktning mot fastighet.
Kunskapsmålet om hållbarhet och målet om värderingsförmåga och förhållningssätt omsätts i 
verklighetsbaserade case.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
FEG100

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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