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Förkunskaper
Företagsekonomi 60 hp, inklusive Extern redovisning, finansiering och ekonomisk 
styrning I, 15 hp, samt Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II, 15 
hp och Engelska 6, eller motsvarande. 
 
alternativ, 
 
För student som läser kursen som del av Civilekonomprogrammet ska ha: 
Minst 52,5 hp inom företagsekonomi, varav följande kurser måste vara avklarade:

Introduktion till ekonomistyrning 7,5 hp,•
Kalkylering och investeringsbedömning 7,5 hp,•
Extern redovisning 7,5 hp,•
Finansiering och analys 7,5 hp,•

samt, 
Minst 52,5 hp avklarat från följande kurser:

Makroekonomi 15 hp,•
Mikroekonomi 15 hp,•
Ekonomisk Statistik I 7,5 hp,•



Ekonomisk statistik II, 7,5 hp,•
Handelsrättslig grundkurs 15 hp,•
Engelska 6, eller motsvarande.•

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

redogöra för finansieringsteori och finansieringsmetodik, samt tillämpa dessa för 
att analysera och föra avancerade resonemang om finansiella problemställningar

•

utföra avancerad finansiell planering för företag utifrån varierande 
förutsättningar

•

redogöra för grunderna i internationell finansiering och internationella 
kapitalmarknader

•

beskriva kapitalmarknadens funktion och organisation, från ett företags-, 
marknads- och samhällsperspektiv

•

redogöra för grunderna i cash management, samt tillämpa dessa för att optimera 
företags betalningsflöden i varierande situationer

•

tillämpa finansieringsteori samt beprövad erfarenhet för att, inom givna 
tidsramar och med en stringent beskriven och genomförd metod, utföra 
värdering av ett företag, samt redogöra för resultatet i både skriftlig och muntlig 
form

•

genomföra opposition präglad av ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt 
avseende medstudenters rapporter

•

Innehåll
Kursen innehåller:

kapitalmarknader och prissättning av risk•
optimalt portföljval och och the Capital Asset Pricing Model•
kapitalkostnadsberäkningar•
investerarbeteende och kapitalmarknadseffektivitet•
kapitalstruktur vid en perfekt marknad•
låneinstrument och skatter•
obestånd, ledingsincitament och information•
utdelningspolicy•
investeringskalkylering och värdering vid hävstång•
värdering och finansiell modellering•

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarietillfällen, och praktiska övningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift som presenteras muntligt (3 
hp) och en individuell skriftlig tentamen (4,5 hp). 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. Betygskriterier för A-F-skalan 
kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband med kursstart, liksom hur 
sammanvägning och viktning av betyg på enskilda examinerande moment till slutligt 
kursbetyg sker. Grunden för betyg avgörs av studentens måluppfyllelse. 



 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Examinator kan undantagsvis 
bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra 
kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 2FE004, 2FE918, 2FE044:4, 2FE045:4, 2FE085:4 och 
2FE095:4 med 7,5 hp vardera.

Övrigt
I de fall undervisningsspråket i kursen är engelska kommer även examinationer ges på 
engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Berk & DeMarzo. Corporate Finance, Pearson Education. Senaste upplaga. Cirka 
1160 sidor. 
 
Kompletterande material. Cirka 80 sidor. 
 


