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Kursens mål
Kursens huvudsakliga mål är att ge kunskap om forskningsmetoder och metodik inom 
ämnesområdena nationalekonomi och finansiering samt att utveckla studenternas förmåga 
att utforma och utföra vetenskapliga forskningsstudier.
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha kunskap om
• vanligt använda forskningsmetoder i nationalekonomi och finansiering
• datainsamling och dataanalys i nationalekonomisk och finansiell forskning

Specifikt efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmågan att
• tillämpa några ekonometriska och statistiska tekniker i nationalekonomi och 

finansiering genom användandet av verkliga data
• erhålla data med hjälp av en forskningsdatabas
• använda någon statistisk/ekonometrisk programvara för analys av både 

tvärsnittsdata och tidsseriedata

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfodringar om 60 hp varav 45 hp i nationalekonomi inklusive
godkänt resultat från följande kurs/kurser:
CFB300 - Corporate Finance, 7.5 hp och
FIE100 - Finansiell ekonomi, 7.5 hp eller motsvarande.
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
CFB300-Corporate Finance och
 FIE100-Finansiell ekonomi eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen. 
Inlämningsuppgifter (1 hp) U/G
Salstentamen (6.5 hp) U/G/VG

Kursens innehåll
Kursen innehåller följande huvudmoment:
• forskningsmetodikens grund
• förstå och färdigställa data för analys
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• grundläggande finansiella statistiska metoder inklusive korrelation, autokorrelation, 
hypotestest, variansanalys samt regressions- och tidserieanalys

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Arbetsintegrerat lärande
Kursen innehåller problemlösning baserade på verkliga data.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

EFF400 Ekonomiska och finansiella forskningsmetoder 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
EFF401 Ekonomiska och finansiella forskningsmetoder 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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