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Kursens mål
Kursen syftar till att ge den studerande en introduktion till mäklar-, förmedlaryrket sett ur ett 
etisk och kommunikativt perspektiv samt uppnå en övergripande insikt om dess roll och 
ansvar. Efter kursen skall studenten ha övergripande kunskaper och förståelse för 
regelsystem som redovisas under rubriken kursens huvudsakliga innehåll, som framgår av 
författningar.
Färdighet och förmåga:
Självständigt referera och reflektera kring moment i kursen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik C och Samhällskunskap A med lägst betyg G 
eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen. I examinationen ingår också 
inlämningsuppgifter samt seminarier, några av dessa är inte poängsatta av praktiska skäl.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

De utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare enligt 
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter (FMN 2012:1) om krav för registrering som 
fastighetsmäklare (publicerad i KAMFS 2012:4). och innehåller bland annat krav på 
sammanlagt 30 högskolepoäng i "Fastighetsförmedling".
Denna kurs, Mäklarens roll och omvärld, uppfyller, inom ramen för 
Mäklarekonomprogrammet 180 hp, vid Högskolan Väst, kraven för 11 hp i 
"Fastighetsförmedling".

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).
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Kursens innehåll
Försäkringsförmedlare/mäklare (introduktion till roll och ansvar):
• Lagen om försäkringsförmedling
• Förordningen om försäkringsförmedling
• Relevanta föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen
• Finansinspektionens roll och tillsyn
• God försäkringsförmedlingssed
• Etik och moral

Finansmäklare (introduktion till roll och ansvar):
• Sundhetsreglerna i tillämpliga näringsrättsliga lagar
• Finansinspektionens roll och regelverk
• Tillämplig självreglering
• Etik
• Rådgivarens roll och ansvar
• Information om handeln till kunder
• Rättvis behandling av kund
• Sekretessregler

Fastighetsmäklare (introduktion till roll och ansvar): 
• Fastighets- och bostadsmarknaden
• Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
• Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer
• Fastighetsinformation via offentliga register
• Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv
• Diskrimineringslagstiftningen
• Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering
• Tillsyn: ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen
• Etik och ansvar vid fastighetsförmedling
• Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering
• Interpersonell kommunikation, språkliga och icke-språkliga 

kommunikationsprocesser och förhållningssätt i samtalssituationer
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, Mäklarens roll och omvärld, uppfyller, inom ramen för 
Mäklarekonomprogrammet 180 hp, vid Högskolan Väst, kraven för 11 hp i 
"Fastighetsförmedling".
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