AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS
EKONOMPROGRAM

EFI250

Finansiell ekonomi 2: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Finance 2: Intermediate Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska institutionen 2014-09-26 och senast
reviderad 2018-06-08. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-03,
höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Avdelningen för Handelshögskolans ekonomprogram
Medverkande institution
Institutionen för nationalekonomi med statistik
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 kunskaper motsvarande Finansiell ekonomi 1 (EFI200).
Lärandemål

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

Kursen är indelad i fyra delkurser om vardera 7,5 hp: Financial History (EFI251),
Managerial Economics (EFI252), Incomplete Financial Markets (EFI254) samt
Rättsliga aspekter på företagsfinansiering.

Delkurser
1. Finansiell ekonomisk historia (EFI251) (Financial History EFI251), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
Alla rika länder har väl utvecklade finansiella system och betydelsen av finansiella
system för ekonomisk tillväxt är väl belagd i empirisk forskning. Samtidigt visar
historien att finansiella system återkommande har drabbats av kriser och
finansiella aktörer har ofta kritiserats i den offentliga debatten för kortsiktighet
och girighet. Med andra ord, finansiella system är på många sätt kapitalismens
själva kärna och ett studium av dessa system väcker centrala frågor: Varför är
finansiella system viktiga? Varför inträffar finansiella kriser? Vilka idéer och
ideologier ligger bakom olika former av finansiella teorier och regleringar?
Delkursen erbjuder studenterna verktyg för att analysera dessa frågor.
Delkursen analyserar hur samspelet mellan finansiell teori, reglering och
marknadsbeteenden utvecklats sedan 1800-talets början. Delkursen fokuserar på
perioder och händelser som har producerat debatt och lagstiftning som lämpar sig
för analys med delkursens teoretiska ramverk. Delkursen fokuserar också på den
idéhistoriska utvecklingen och på utvecklingen av nya marknader och finansiella
instrument. Delkursen ger inte bara studenterna en fördjupad historisk
referensram, utan studenterna får också träning i att identifiera, analysera och
förhålla sig till finansiell utveckling i en större samhällelig kontext.
Lärandemål
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
1. beskriva den historiska utvecklingen i termer av finansiellt tänkande och
teoribyggande;
2. använda historiska exempel för att beskriva den finansiella sektorns roll i
ekonomiska utvecklingsprocesser;
3. analysera finansiella kriser i termer av händelser, krishantering och
regleringar;
4. författa och presentera argumenterande text inom ramen för delkursens
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innehåll;
5. identifiera och jämföra idéer och ideologier bakom olika former av finansiell
reglering.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2

Färdighet och förmåga

3+4

Värderingsförmåga och
förhållningssätt

5

Kommentar

Former för undervisning
Delkursen utgörs av föreläsningar och seminarier. Delkursen avslutas med en
skriftlig tentamen, men parallellt med föreläsningar arbetar studenterna även med
inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras på fyra obligatoriska
seminarier.
Former för bedömning
Delkursen avslutas med en skriftlig tentamen. Lärandemål 1 och 2 examineras
genom denna tentamen, samt till viss del även lärandemål 3. Parallellt med
föreläsningarna arbetar studenterna även med inlämningsuppgifter som
presenteras och diskuteras på obligatoriska seminarier. Lärandemål 4 och 5
examineras på detta sätt, samt till viss del även lärandemål 3.
Inlämningsuppgifterna görs både i grupp och individuellt. Om en student är
förhindrad att delta i ett seminarium, eller om studenten är alltför passiv, ombeds
studenten inkomma med en kompletteringsuppgift enligt instruktion från ansvarig
lärare.
Betyg
Inlämningsuppgifterna (inklusive deltagande i seminarier) är värda sammanlagt 40
poäng. Den avslutande tentamen är värd 60 poäng. För betyget Godkänd krävs
minst 20 poäng på inlämningsuppgifterna och minst 30 poäng på tentamen. För
betyget Väl Godkänd krävs minst 75 poäng totalt, varav minst 20 poäng på
inlämningsuppgifterna och minst 30 poäng på tentamen.
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2.

Industriell ekonomi (EFI252) (Managerial Economics EFI252), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
Delkursen ger en introduktion till att tillämpa kvantitativa metoder (matematisk
programmering och statistik) för att lösa interna (produktionsorienterade) och
externa (marknadsrelaterade) beslutsproblem i företag. Delkursen behandlar bl.a.
grunderna i beslutsteori under risk och osäkerhet samt spelteori med fokus på de
vanligaste spelteoretiska ansatserna för att lösa strategiska problem.
Lärandemål
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
1. behärska och tillämpa kvantitativa metoder och modeller för att analysera
företagsekonomiska beslutsproblem;
2. beskriva och förklara ekonomiska principer bakom operativt och strategiskt
beslutsfattande i företag och andra organisationer;
3. tillsammans med andra studenter, att utifrån ostrukturerad information
identifiera, formulera, lösa och analysera praktiska beslutsproblem.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2

Färdighet och förmåga

3

Kommentar

Värderingsförmåga och
förhållningssätt
Former för undervisning
Föreläsningar, lektioner samt inlämningsuppgifter.
Former för bedömning
Skriftlig salstentamen samt två inlämningsuppgifter. Lärandemål 1 och 2
examineras genom salstentamen och lärandemål 3 examineras genom
inlämningsuppgifter.
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Betyg
För betyget Godkänd på delkursen krävs minst 50% av totalt antal poäng på
tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Tentamen är utformad så att
studenten behöver uppfylla kraven för både lärandemål 1 och 2 för att få 50% av
totalt antal poäng på tentamen. För betyget Väl Godkänd krävs minst 75% av
totalt antal poäng på tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

3.

Inkompletta finansiella marknader (EFI254) (Incomplete Financial Markets
EFI254), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
De flesta teorier vilka tidigare behandlats inom finansiell ekonomi baseras på det
implicita antagandet om kompletta marknader och att samtliga tillgångar kan
handlas på en marknad. Detta är mycket starka antaganden eftersom viktiga
tillgångar, såsom humankapital (t ex lön, pension) eller framtida projekt utgör en
stor andel av den totala portföljen. Dessa verkliga begränsningar av en ekonomi
leder till allokering och priser vilka inte är konsistenta med prissättningsmodeller
såsom "Capital Asset Pricing Model" (CAPM).
I denna delkurs visar vi att introduktionen av optioner kan leda till "nästan"
kompletta marknader. Därför är det viktigt att de antaganden vilka ligger till
grund för optionsprissättning är giltiga. Ett sådant viktigt antagande är
möjligheten att kunna "sälja kort", det vill säga försäljning av tillgångar som inte
ägs av säljare. I delkursen behandlas även när motsatsen gäller, till exempel när
individer inte kan belåna sina framtida löneintäkter eller värdering av
personaloptioner där den underliggande tillgången inte får säljas.
I delkursen ger vi också en bakgrund till "Real-option" till exempel metoder för
utvärdering av investeringar där möjligheten finns att postponera startdatum,
expandera eller att överge investeringen. Delkursen behandlar grundläggande
teorier inom ovan nämnda områden/problem men där fokus ligger på
professionella implementeringar av lösningar till dessa problem.
Lärandemål
Efter godkänd delkurs skall studenten kunna:
1. Värdera ett projekt (Real-options) där en del av projektets värde kan komma
från en utveckling av projektet.
2. Genomföra en tillgångsallokering där denna är beroende av hur värdet av
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humankapital (lön) samverkar med aktiemarknaden.
3. Värdera optioner vilka ej får kurssäkras (hedgas).
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2+3

Färdighet och förmåga

1+2+3

Kommentar

Värderingsförmåga och
förhållningssätt
Former för undervisning
Föreläsningar och inlämningsuppgifter.
Former för bedömning
Målen examineras på två sätt:
Två skriftliga rapporter (0-20 poäng för varje rapport)
Salstentamen (0-60 poäng)
Mål 1 och 2 examineras delvis genom skriftliga rapporter. Samtliga mål
examineras genom salstentamen.
Betyg
För betyget Godkänd på delkursen krävs minst 50 poäng varav minst 30 poäng
från salstentamen. För betyget Väl Godkänd krävs minst 75 poäng varav minst 45
poäng från salstentamen.

4.

Rättsliga aspekter på företagsfinansiering (EFI253) (Securities Law EFI253), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
Delkursen syftar till att ge fördjupad kunskap om den rättsliga reglering som
omgärdar företagens finansiering. Delkursen tar sin utgångspunkt i de rättsliga
förutsättningarna för olika typer av företags utnyttjande av olika
finansieringsformer. De juridiska problem som under delkursens gång därvid
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behandlas ur ett funktionellt perspektiv har i traditionella rättsområdestermer sin
hemvist inom bland annat avtalsrätten, bolagsrätten, börsrätten, exekutionsrätten,
konkursrätten, kontraktsrätten, krediträtten, köprätten och avtalsrätten.
Lärandemål
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
1. Visa kunskaper om:
(i) de centrala delarna av den funktionellt sammanhängande rättsliga reglering som
omgärdar företagens finansiering.
(ii) de rättsliga förutsättningarna för hur olika typer av företag kan finansiera sig
med hjälp av olika finansieringsformer.
2. Kunna tillämpa i 1 ovan nämnda reglering på ett antal i
finansieringssammanhang vanligt förekommande och/eller principiellt
betydelsefulla rättsliga problem.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1

Färdighet och förmåga

2

Värderingsförmåga och
förhållningssätt

1+2

Kommentar

Former för undervisning
Lektioner och övningar.
Former för bedömning
Samtliga lärandemål examineras genom en salstentamen i slutet av delkursen.
Betyg
För betyget Godkänd på delkursen krävs minst 50 % av totalt antal poäng på
tentamen. Tentamen är utformad så att studenten behöver uppfylla kraven för
både lärandemål 1 och 2 för att få 50 % av totalt antal poäng på tentamen. För
betyget Väl Godkänd krävs minst 75 % av totalt antal poäng på tentamen.

EFI250 Finansiell ekonomi 2: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng / Finance 2: Intermediate Course, 30
credits
Grundnivå / First Cycle

8/ 8

Former för undervisning

Former för undervisning finns angivet under respektive delkurs.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Financial History (EFI251), Managerial Economics (EFI252) och Incomplete Financial
Markets (EFI254) ges på engelska. Rättsliga aspekter på företagsfinansiering (EFI253)
ges på svenska.
Former för bedömning

Former för bedömning finns angivet under respektive delkurs.
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 betyget Godkänd på samtliga fyra delkurser. För
betyget Väl Godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på tre av kursens fyra
delkurser samt lägst betyget Godkänd på resterande delkurs.
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.

EFI250 Finansiell ekonomi 2: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng / Finance 2: Intermediate Course, 30
credits
Grundnivå / First Cycle

