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Kursens mål
Huvudsyftet med denna kurs är att få förståelse för hur förhållandet risk och avkastning 
värderas för att utföra rätt typ av analyser och fatta välgrundade finansierings- och 
investeringsbeslut för fastigheter.
Efter genomgången kurs förväntas studenten att ha fördjupade kunskaper om:
• hur risk och avkastning värderas i samband med de olika sätten att investera och 

låna
• hur man utför rätt sorts analys och fattar välgrundade finansierings- och 

investeringsbeslut för fastigheter
• hur man analyserar investeringar i inkomstgenererande fastigheter såsom 

lägenheter, kontorsbyggnader, köpcentra
Specifikt efter avslutad kurs förväntas studenten ha kunskap om och förmågan att analysera:
• rättsliga frågor kopplade till fastighetsinvestering och finansiering
• hur bostadslån är strukturerade
• hur skatt påverkar avkastningen
• hur fastighetsprojekt finansieras under utvecklingsperioden
• olika alternativ för fastighetsfinansiering och investeringsinstrument såsom joint 

ventures, andrahandsmarknad och fastigheterinvesteringsfond (REIT)
• diversifieringsfördelar med att inkludera fastigheter i en portfölj samt sätt att 

diversifiera inom fastighetsportföljen (inklusive internationell investering)

Behörighetskrav
60 hp varav 45 hp i nationalekonomi inklusive:
CFB300-Corporate Finance
FIE100-Finansiell ekonomi eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras med en avslutande individuell skriftlig salstentamen.

Kursens innehåll
Följande huvudmoment kommer att behandlas under kursen:
• rättsliga begrepp rörande fastighetsinvesteringar
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• grundläggande fastighetsfinansiering
• hypotekslån med fast, justerbar och rörlig ränta
• prissättning, investering och skatteöverväganden gällande familjeboende
• teckning och finansiering av bostadsfastigheter
• investeringsanalys, värdering och beskattning av inkomstgenererande fastigheter
• riskanalys
• finansiering av affärsfastigheter
• organisationsformer och joint ventures för strukturering av fastighetsinvesteringar
• andrahandsmarknaden för bolån
• fastighetsinvesteringsfonder (REITs)
• portföljöverväganden vid fastighetsinvesteringar

 
Övrigt
De utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare enligt 
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering av fastighetsmäklare 
(KAMFS 2013:3) innehåller bland annat krav på sammanlagt 30 högskolepoäng i ”
Fastighetsförmedling”. Denna kurs, Fastighetsfinansiering, uppfyller, inom ramen för, 
Mäklarekonomprogrammet 180 hp, vid Högskolan Väst, kraven för 3 högskolepoäng i ”
Fastighetsförmedling”.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

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
FHF200

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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