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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna visa:
• grundläggande förståelse för social varseblivning, om hur människor bildar 

uppfattningar om varandra, hur värderingar och attityder formas
• grundläggande kunskaper om det mellanmänskliga samspelets former och villkor
• förståelse för och bakgrunden till betydelsen av icke-verbala kommunikation
• förståelse om de processer som styr konflikter
• grundläggande kunskaper om olika etiska traditioner

 
Färdigheter och kompetenser
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna visa:
• färdigheter i att gestalta problemområden inom mellanmänsklig interaktion
• färdigheter i att analysera sitt eget och andras agerande i samtalssituationer
• färdigheter att reflektera över eget och andras agerande utifrån olika etiska principer

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna reflektera:
• över förhållningssätt i samtalssituationer
• kring problematik kring interkulturell kommunikation
• över etikens betydelse inom mäklar- och finansyrket

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom gruppuppgift, seminarier och individuell uppgift.

Kursens innehåll
Kursen behandlar den mellanmänskliga kommunikationens komplexitet och 
tolkningssvårigheter med utgångspunkt i interaktionen mellan parterna i 
fastighetsförmedlingsprocessen respektive finansyrket och de frågeställningar som kan 
uppkomma.
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• Etik vid fastighetsförmedling respektive finansyrket
• Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering

 
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, Förmedling, kommunikation och etik, uppfyller, inom 
ramen för, Mäklarekonomprogrammet 180 hp, vid Högskolan Väst, kraven för 7,5 
högskolepoäng i ”Fastighetsförmedling”.

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

Mäklarens roll och omvärld 15 hp, MRO100, överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-06-29 14:57


