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 HT 2022 
 
 
 
 
 
Kursbeskrivning 
 
FINANSMARKNAD OCH KREDIT, 15 hp 
 
Kursen ingår i studieåret Finansmarknadens juridik  
 
Sedan HT 2011 kan man välja att delta i ett sammanhållet studieår avseende juridiken på 
finansmarknaden bestående av två specialkurser under hösten och examensarbete under våren. 
Specialkurserna består av FINANSMARKNAD OCH KREDIT, 15 hp och 
INSOLVENSRÄTT MED SAKRÄTT, 15 hp. Kurserna ger en god förståelse av 
finansmarknadens funktion och reglering samt av den civilrätt och insolvensrätt som är relevant 
på finansmarknaden och i samband med insolvens generellt. Även det internationella 
perspektivet beaktas. Examensarbetet ska ansluta till studieårets ämnesområden. Studieåret 
skapar teoretisk och praktisk förståelse för de transaktioner och frågeställningar som jurister 
verksamma inom området ställs inför samt kontakt med framtida arbetsgivare såsom 
advokatbyråer, myndigheter och företag. Som lärare engageras i hög grad praktiker från 
advokatbyråer, domstolar, finansiella institut och myndigheter.    
 
Kursföreståndare: Kelly Chen och Sara Göthlin 
 
Kurstid: HT 2022 period A 
 
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp avseende obligatoriska 
kurser inom juristprogrammet. 
 
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge deltagarna goda kunskaper om de 
finansiella marknaderna och aktörerna med en träning av metodologiska färdigheter. 
De speciella förhållandena på finansmarknaderna gör att såväl offentligrättsliga som 
privaträttsliga frågor diskuteras och i ett visst komparativt perspektiv (både europeiskt och 
internationellt). Detta innebär, att de finansiella aktörerna behandlas, liksom reglering och 
övervakning av det finansiella systemet. Inlåningsverksamhet och utlåningsverksamhet är 
föremål för särskild belysning liksom betalsystemet. Vidare behandlas frågor om bankers 
rådgivningsansvar, frågor om garantigivning och borgen där banker är inblandade. Frågor om 
finansmarknadernas påverkan på klimatet och hållbarhet inom finanssektorn berörs. Med tanke 
på de speciella förhållanden som råder inom denna del av rättsordningen kommer även vissa 
insolvensrättsliga frågor att beröras och ett visst IP-rättsligt perspektiv kommer att ges. 
 
Undervisning: Undervisning ges i form av diskussionsföreläsningar och seminarier och 
omfattar ca 60 timmar. Undervisningen ges digitalt 2021. Ett stort antal praktiskt verksamma 
personer från bank och myndigheter kommer att medverka. Studenterna förutsätts ha goda 
kunskaper i engelska, då mycket av kurslitteraturen är på engelska. 
 
Examination: Hemtenta under kursens gång och egen uppsats, som inlämnas vid kursens slut. 
Vid hemtentamen tillämpas inte de ordinarie examinationsalternativen som står i institutionens 
riktlinjer. I stället är alla hjälpmedel tillåtna – utom samarbete eller kommunikation med andra. 
Alla fall av misstänkt otillåtet samarbete, plagiat, eller andra brott mot ordningsföreskrifterna 
anmäls till Disciplinnämnden. 
 



E-post: finkre@juridicum.su.se 
 
Kursadministratör: Simon Tell, rum C798, tel: 08-16 35 43 
 


