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Kursens mål
Kursen syftar till att presentera teoretisk och praktisk kunskap om investeringsbedömning 
och finansiell styrning.
 
Kursens lärandemål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. förklara innebörden av centrala begrepp som berör området investeringsbedömning och 
finansiering
2. ha kunskap om hur företag kan finansiera sin verksamhet
 
Färdighet och förmåga
3. självständigt kunna söka och samla empiriska data samt värdera olika modeller för 
bedömning av investeringsprojekts lönsamhet och företags kapitalbehov
4.tillämpa olika modeller för bedömning av investeringsprojekts lönsamhet och företags 
kapitalbehov
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. visa en väl utvecklad förmåga att självständigt och med kritiskt förhållningssätt kunna 
tolka och diskutera information inom ramen för ämnesområdet och använda denna för att 
kunna fatta ekonomiska beslut

Behörighetskrav
Samhällskunskap A samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi 
innefattande kursen ESA106 Ekonomistyrning 7,5 högskolepoäng eller motsvarande 
kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- en skriftlig salstentamen (lärdemål 1, 2 och 4)
- en skriftlig inlämningsuppgift som redovisas muntligen vid seminarium. Uppgiften görs i 

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-10-12 13:06



KURSPLAN

Kurskod: IFS200

grupp. (lärandemål 3, 4, 5)

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

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
INVU15

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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