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Kursens mål
Syftet med kursen är att skapa en förståelse för innebörden och funktionen med de 
övergripande normer (lagar, regler, föreskrifter, sedvanjor etc) som reglerar 
fastighetsmäklarens respektive finans- och försäkringsförmedlarens uppdrag. Vidare syftar 
kursen till att skapa förståelse för tillsynsmyndigheternas arbete med tillståndsgivning och 
tillsynsverksamhet.
Kunskap och förståelse
 Studenten ska efter avslutad kurs kunna uppvisa:
• Kunskap om och förmåga att identifiera de relevanta regler som gäller för mäklar- 

och förmedlingsverksamhet
• Kunskap om de myndigheter som övervakar respektive marknad

Färdighet och förmåga
 Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• Skriftligt och muntligt framställa beskrivningar av enskilda reglers tillämplighet och 

relevans för mäklar- och förmedlaruppdraget
• Tillämpa reglerna i fingerade praktiska frågeställningar
• Utvärdera och motivera tillsynsmyndigheters regler och sanktioner

Behörighetskrav
Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen samt inlämningsuppgift och seminarium.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd

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.

Nivå

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2020-08-27 14:21



KURSPLAN

Kurskod: JFM201

Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Undervisningen tar sin utgångspunkt i diverse områden juridiska regler och 
myndighetsföreskrifter varav de mest centrala räknas upp nedan (listan är ej fullständig).

Regler och områden på finansområdet
• Penningtvätt- och rådgivningslagstiftning (lag och FFFS)
• Marknadsmissbruk- och insiderlagstiftning (lag och FFFS)
• Rådgivningsmötet

Regler och områden på fastighetsmäklarområdet
• Fördjupning i god fastighetsmäklarsed
• Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsdistribution
• Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed
• Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken
• Överlåtelser av sådana objekt som nämns i 1 § fastighetsmäklarlagen
• Penningtvättslagen, Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism samt Fastighetsmäklarinspektionens 
allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kursens innehåll är:
Introduktion till kursen, immateriella tjänster och avtalsrätt
Under detta avsnitt presenteras kursupplägget, innehållet och litteraturen. Dessutom 
introduceras den immateriella tjänstens särart. Vi går också igenom den allmänna 
avtalsrätten. Rollen som mäklare/förmedlare kräver bl a kunskap i att utforma klausuler och 
att kunna förebygga tolkningsproblem.
Allmän fastighetsrätt
Under detta avsnitt går vi igenom de regler som gäller vid överlåtelse av fast egendom. Även 
panträtt i fast egendom och servitut diskuteras. Syftet med avsnittet är att 
fastighetsförmedlingsavsnittet ska bli lättare att förstå då stora delar av det omfattar fast 
egendom
Författningarna och de allmänna råden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.
För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism har det införts regler om 
åtgärder mot mot detta i ett stort antal länder världen över. För såväl fastighetsmäklare som 
personer som sysslar med finansiell rådgivning mm gäller regelverket. Det är också så att bl a 
nämnda yrkeskategorier är skyldiga att agera på visst sätt. Om inte detta göras kan de dels 
straffas och dels få någon form av påföljd utifrån det regelverk som styr yrket. Det är utifrån 
denna lagstiftning som det sk kundkännedomskravet kommer.
Nyttjanderätt till fast egendom
Under detta avsnitt studerar vi de olika typerna av avtal för nyttjanderätter hyra och arrende 
samt tomträtt.
Bostadsrätt
En överlåtelse av bostadsrätt är en överlåtelse av lös egendom. Bostadsrättsöverlåtelsen kan 
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till sin karaktär lite slarvigt beskrivas som en motsvarighet till en överlåtelse av en aktie eller 
en andel i en ekonomisk förening men då som en andel av en specialform av ekonomisk 
förening. Bostadsrätten är ett helt annat objekt än en fastighet, men delar av överlåtelserna är 
väldigt lika varandra.
Inskrivning i praktiken
Här görs en genomgång av hur inskrivning av förvärv och olika rättigheter görs. Vilka som 
formkrav gäller. Vad som blir konsekvenser av felaktiga handlingar osv
Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsdistribution
Detta avsnitt tar upp försäkringsförmedlarens roll och ansvar utifrån centralt regelverk. 
Dessutom ingår en genomgång av försäkringsavtalslagen.
Fastighetsbildning
Jordabalken uttrycker i 1:1 ”Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser” och att ”
Sämjedelning är utan verkan”. Detta avsnitt ger en introduktion till fastighetsbildning, något 
som studeras djupare i kursen fastighetsrätt. Fastighetbildningslagens tillämpare är 
lantmätarna som är företrädare för lantmäterimyndigheten. Den lag som framförallt är 
intressant är fastighetsbildningslagen, men detr finns angränsande regleringar som kan vara 
intressanta.
Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning integrerat med Fördjupning i god 
fastighetsmäklarsed och Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed samt 
Mäklaruppdraget från intag till avslut
 
Övrigt
De utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare enligt 
Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:3) om registrering som 
fastighetsmäklare innehåller bland annat krav på sammanlagt 30 högskolepoäng i 
"Fastighetsförmedling". Denna kurs, Juridik för mäklare, uppfyller, inom ramen för 
Mäklarekonomprogrammet 180 hp, vid Högskolan Väst, kraven för 6 hp i 
"Fastighetsförmedling”.
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