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Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen skall studenten:
• kunskap och förståelse för hur entreprenörsföretag finansieras, hur entreprenörer 

lyckas få investerare intresserade och hur finansiering bidrar till företagets framgång
• ha förmåga att förstå de grundläggande drivkrafterna i processen för entreprenöriell 

finansiering och den snabbt föränderliga miljö där entreprenöriell finansiering 
verkar

• kunna tillgodogöra sig avancerade kurser i entreprenöriell finans, baserat på 
tillräckliga kunskaper och färdigheter i ämnet.

 
Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om och förmåga att analysera:
• den entreprenöriella finansieringsprocessen
• hur investerare utvärderar möjligheter och utformar finansiella planer
• förhållandet mellan investeringsbelopp, ägarfraktioner och värdering
• de viktigaste värderingsmetoderna som används i entreprenöriell finans
• avtalsförhållandet mellan entreprenörer och investerare
• hur investerare engagerar sig aktivt i företagen efter att avtalet har undertecknats
• den stegvisa finansieringsprocessen, där företag erhåller finansiering i flera 

omgångar.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 45 högskolepoäng i nationalekonomi eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras i form av skriftlig tentamen. Deltagande i seminarier under kursen är 
obligatoriskt.

Kursens innehåll
Entreprenöriell finans är tillhandahållande av finansiering till unga (nystartade), innovativa, 
tillväxtorienterade företag. Kursen ger en djup förståelse för hela insamlingscykeln, från det 
ögonblick som entreprenören fick sin idé till det ögonblick då investerare lämnar företaget 
och går vidare. Några viktiga frågor inom entreprenöriell finans som undersöks i denna kurs 
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är entreprenörens signalering till investerare, de olika dimensionerna av kontraktering och 
förhandling av avtal och bestämmelser för bolagsstyrning.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

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

ENF200 Entreprenöriell finans 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
ENF101 Entreprenöriell finans 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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