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Finansiell analys och värdering 7,5 högskolepoäng
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Grundnivå, R0027N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G VG Företagsekonomi Företagsekonomi

Ingår i huvudområde

Företagsekonomi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt minst 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet 
företagsekonomi, varav följande kurser måste ingå; Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N) 7,5 hp, 
Marknadsföring, grundkurs, (M0015N) 7,5 hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern 
styrning (R0009N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Bo Karlsson

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 
Kunskap och förståelse
• Kunna redogöra för metoder för investeringskalkylering med hänsyn till den risk som är kopplad till kalkylränta och 
känslighetsanalyser
• Kunna redogöra för centrala begrepp och samband inom finansiell teori
 
Färdighet och förmåga
• Med utgångspunkt från finansiell information upprätta kassaflödesanalys
• Använda kassaflödesanalys för att granska, analysera och presentera hur internt och externt genererade likvida 
medel används för finansiering av verksamheten
• Med utgångspunkt från finansiell information och med särskild inriktning på balans- och resultaträkning beräkna 
kapitalbehov och genomföra en nyckeltalsanalys
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Använda den finansiella analysen för att värdera och kritiskt granska organisationens finansiella position och ta 
ställning till olika valmöjligheter för densamma
 
 

Kursinnehåll
Kursen utgår från ett finansiellt perspektiv där studenten ska analysera, värdera och kritiskt granska företag och 
organisationers finansiella prestationer. I kursen riktas särskilt fokus mot investeringskalkylering, kassaflödesanalys, 
nyckeltalsanalys samt finansiell teori. Särskilt uppmärksammas vinstdrivande företag och organisationer. I kursen 
ingår också bedömning och värdering mot bakgrund av de olika analysverktyg som behandlas.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen består av fyra sammanhängande områden (investeringskalkylering, kassaflödesanalys, nyckeltalsanalys och 
finansiell teori) som är centrala för att skapa en helhetsbild av finansiell analys och värdering. Undervisningen 
innehåller föreläsningar, lektioner samt seminarier. Föreläsningarna ger en teoretisk genomgång som sedan 
beroende på område följs av en eller flera lektioner där fokus är på tillämpning av analysmodeller. För varje 
delområde ges studenten möjlighet att analysera ett företag och skapa en rapport för diskussion i seminarieformat. 
Genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen motsvarande 7,5 högskolepoäng. På tentamen ges betygen U, G, VG. 
Tentamen avgör slutbetyget på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.  
 
Ersätter kursen Företagsanalys (R0007N).  
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R0007N eller kurs med liknande innehåll.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Pär Falkman, Marie Lumsden, Jan Marton, Stefan Pauli (2014). Kassaflödesanalys – en introduktion med övningar 
och lösningar, Studentlitteratur. 
Sven Erik Johansson och Mikael Runsten (2017). Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt, Studentlitteratur. 
Ted Lindblom och Stefan Sjögren (2020). Investeringsbedömning och modern finansiell teori, Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig tentamen U G VG 7,5 Obligatorisk H21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17
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