AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS
EKONOMPROGRAM

EFI200

Finansiell ekonomi 1, 30 högskolepoäng

Finance 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska institutionen 2014-06-12 och senast
reviderad 2018-12-05. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-01-21,
vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Avdelningen för Handelshögskolans ekonomprogram
Medverkande institution
Företagsekonomiska institutionen
Inplacering

Kursen är en 30 högskolepoäng (hp) fristående fortsättningskurs på grundnivå. Kursen
ingår också i Handelshögskolans ekonomprogram, analytisk inriktning, för studenter
som valt huvudområde Finansiell ekonomi.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Handelshögskolans ekonomprogram (S1HEM)
och 2) Handelshögskolans ekonomprogram (S1EPG)
Huvudområde

Fördjupning

Finansiell ekonomi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser: Nationalekonomi grundkurs, 30 hp,
Företagsekonomi grundkurs 30 hp, Statistik grundkurs 15 hp, eller motsvarande. Det
vill säga totalt 75 hp varav minst 60 hp skall vara godkända.
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Lärandemål

Lärandemål finns angivna för respektive delkurs under rubriken "Innehåll".
Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser om vardera 7,5 hp: Metoder för ekonomisk analys,
Externredovisning 2, Mikroteori samt Finance 1.
Delkurser
1. Metoder för ekonomisk analys (Methods in Economics), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen ger en beskrivning av matematiska metoder och hur de tillämpas inom
den ekonomiska teorin. Vidare syftar delkursen till att studenterna, genom att
bekanta sig med ett antal matematiska metoder, står väl rustade för att vid ett
senare tillfälle eventuellt fördjupa sina kunskaper.
Lärandemål
Efter godkänd delkurs förväntas studenten kunna:
1. lösa matematiska uppgifter inom centrala delar av algebra, analys.
finansmatematik samt sannolikhetslära.
2. lösa matematiska uppgifter såväl med hjälp av miniräknare, som utan hjälp av
miniräknare.
3. tolka ett ekonomiskt eller samhälleligt problem och avgöra vilken matematisk
metod som passar för att lösa problemet.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till delkursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2

Färdighet och förmåga

3

Värderingsförmåga och förhållningssätt
De delområden som behandlas är: ekvationssystem, grundläggande algebra, ickelinjära ekvationer, funktioner, geometriska serier, nuvärde, grundläggande analys,
optimering av funktioner, differentialer, grundläggande sannolikhetslära,
stokastiska variabler, väntevärden och spridningsmått.
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2.

Externredovisning 2 (Intermediate Financial Accounting), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen fokuserar på teoretiska aspekter av de mätproblem som uppstår när
extern redovisning ska användas för att avbilda och beskriva verksamheten i ett
företag. Sådana teoretiska aspekter inkluderar övergripande strukturer och
principer i den externa redovisningen. Aspekterna behandlas från ett
produktionsperspektiv i avsnittet redovisningsteori, och från ett
användarperspektiv i avsnittet företagsanalys. Detta kompletteras av de frågor
som uppstår i samband med reglering av extern redovisning. Avsnittet avslutas
med frågor rörande revision.
Reglering handlar om vilka regleringar som finns och varför reglering finns, samt
vilken kostnad och nytta som reglering medför i ekonomin. Olika sätt att reglera
behandlas, liksom vilka regler som svenska och andra företag idag måste följa. I
avsnittet om redovisningsteori fokuseras på vilka underliggande strukturer som
finns inom redovisningen, samt hur dessa strukturer avspeglas i ett antal aktuella
redovisningsregler. Företagsanalys behandlar hur användare av årsredovisning
påverkas av företagens (och reglerarnas) redovisningsval, samt hur gjorda val
avspeglas i faktiska årsredovisningar.
Vidare ingår ett tekniskt orienterat avsnitt i delkursen, med särskild fokus på
koncernredovisning. I det avsnittet lär sig studenten hur koncernredovisning
upprättas, samt vilka ekonomiska idéer som ligger bakom metoderna för att
producera koncernredovisning.
Delkursen innehåller moment som ska stärka studenternas generiska kunskaper.
Analytiska färdigheter förvärvas vid lösning av teoretiska och praktiska uppgifter.
Muntlig och skriftlig kommunikationsfärdighet samt träning i
informationssökning förvärvas via inlämning av en skriftlig rapport som
kombineras med muntlig presentation och diskussion i seminariegrupp.
Lärandemål
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
1. beskriva grundläggande tankar bakom redovisning (t.ex. principer och
regleringsfrågor). Vidare ska studenten kunna analysera hur principer/idéer
avspeglas i existerande redovisningsregler. Studenten ska också urskilja hur
redovisningsval i företag påverkar bokslutet och därigenom kunna använda de
finansiella rapporterna för att utvärdera företagets finansiella ställning. Vidare
ska studenten kunna förklara vilka ekonomiska incitament företagsledningen
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kan ha för sina redovisningsval;
2. med årsredovisningen som grund analysera hur olika redovisningsval har
påverkat siffrorna i balans- och resultaträkning och använda de finansiella
rapporterna för att utvärdera företagets finansiella ställning muntligt och
skriftligt;
3. kunna producera ett enklare koncernbokslut, samt förklara syftet med, och
underliggande tänkesätt bakom, koncernredovisningen.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till delkursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+3

Färdighet och förmåga

2

Värderingsförmåga och förhållningssätt 1
Former för bedömning
Examinationen består av ett praktikfall samt en tentamen. Tentamen är indelad i
två avsnitt och respektive avsnitt är kopplade till lärandemål 1 och 3. Praktikfallet
är kopplat till lärandemål 2. Lärandemål 2 examineras endast vid ett fastställt
tillfälle under kursperioden.
Betyg
För betyget G krävs G på de tre lärandemålen och minst 25 på tentamensdelen
samt minst 5 poäng på praktikfallet. Om studenten har uppnått mer än 25 poäng
på tentamen men inte är godkänd på lärandemål 1 eller 3 kan studenten välja att
endast göra om det underkända lärandemålet eller att göra om hela tentamen. För
betyget VG krävs G på samtliga lärandemål samt minst 45 poäng av kurspoängen.
En förutsättning för att uppnå VG är att inget lärandemål har uppnåtts via
komplettering i efterhand av praktikfall eller omtentamen av ett enskilt
lärandemål.
3.

Mikroteori (Microeconomic Theory), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin.
Teorin för de enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas
och knyts samman i teorin för den allmänna jämnvikten. Avvikelser från den
fullkomliga konkurrensmodellen i form av till exempel konkurrensbegränsningar
och externaliteter studeras. Teorierna utformas till en del med abstrakta symboler
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och externaliteter studeras. Teorierna utformas till en del med abstrakta symboler
och i matematisk form i högre grad än i grundkursen.
En kurs i mikroteori är en god inkörsport till andra något mer specialiserade
kurser som finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi, vilka i sin tur
kan leda till uppsatsskrivande där teorier och statistiska metoder användes.
Lärandemål
Efter godkänd delkurs förväntas studenten kunna:
1. redogöra för centrala begrepp, definitioner och resultat inom ett flertal
områden, såsom; t ex individens konsumtionsval och arbetsutbud och
företagens val av produktionsvolym och efterfrågan på arbetsinsatser under
olika marknadsförutsättningar. Även kunna redogöra för teorier om
konkurrens och konkurrensbegränsningar som oligopol och
monopolmarknader, samt externa effekter, kollektiva varor och Paretoeffektivitet;
2. analysera mikroekonomiska problem relaterade till lärandemål 1 algebraiskt,
skriftligt och med hjälp av diagram.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till delkursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2

Färdighet och förmåga

2

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Former för bedömning
Delkursen avslutas med skriftlig tentamen. Inlämningsarbeten kan förekomma.

4.

Finance 1 (Finance 1), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen utgör en fördjupning i finans och fokuserar på investerings- och
finansieringsbeslut under risk. Centrala områden i delkursen är fastställande av
kapitalkostnad och kapitalstruktur, prissättning av finansiella instrument och
bedömningar av realinvesteringar.
Det övergripande målet är att studenten efter avslutad delkurs skall ha tillägnat sig
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verktyg, metoder och teoretiskt baserade modeller för att analysera och verkställa
finansiella beslut.
Lärandemål
Efter godkänd delkurs skall:
1. studenten kunna påvisa en utvecklad kunskap om, och förståelse för, centrala
praktiska och teoretiska koncept inom ämnet finans.
2. studenten kunna påvisa färdigheter i att systematiskt tillämpa metoder för
utvärdering av investeringar och finansiella instrument.
3. studenten kunna kritiskt utvärdera och diskutera problem relaterade till
strategiskt finansiellt beslutsfattande.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till delkursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1

Färdighet och förmåga

2

Värderingssätt och förhållningssätt

3

Former för bedömning
Lärandemål 1 examineras genom skriftlig tentamen.
Lärandemål 2 examineras genom skriftlig tentamen och praktikfallsarbete i grupp.
Lärandemål 3 examineras genom praktikfallsarbete i grupp.

Former för undervisning

Föreläsningar, övningar och praktikfall med skriftlig och muntlig presentation.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Undervisningsspråk för delkurserna framgår av respektive delkurs
syllabus/studieanvisning.

Former för bedömning

Samtliga delkurser avslutas med skriftlig salstentamen. Inlämningsarbeten och/eller
muntlig examination kan förekomma enligt respektive delkurs syllabus/studieanvisning.
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En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
(HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution.
I de fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd på kursen krävs betyg Godkänd på samtliga delkurser. För
betyget Väl Godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på tre av kursens fyra
delkurser samt Godkänd eller Väl Godkänd på den återstående delkursen.
Kursvärdering

Efter avslutad kurs kommer utvärdering att ske i enlighet med Handelshögskolans
ekonomprograms regler för kursvärderingar. Resultatet av värderingen och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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