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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Finansiell Planering 

Ladokkod: 
SF!011 

Antal högskolepoäng: 
7,5 HP 

Period (ex P1 2018): 
VT20-3 

Inom program alt. fristående kurs: 

Textilekonomprogrammet och Dataekonomprogrammet 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

Svarsfrekvensen var ca 20 % 26(124) vilket tyvärr blev lite lågt när enkäten genomfördes i 
Pingpong och undervisning bedrivs via zoom.  

 

Studenternas resultat och prestationer 
Resultatet för studenterna från textilekonomprogrammet och dataekonomprogrammet efter 
tentamen var följande:  
 

Betyg Antal % 

VG 64 52 

G 29 29 

Ej avklarad 29 29 

Totalt 122 100 

 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Kursen innehåller följande huvudmoment: 

 

 Analys av olika investeringsproblem, samt användning av olika kalkylerings-metoder som 
hjälpmedel vid investeringsbeslut 
 

 Olika metoder att mäta och styra ett företags rörelsekapitalbindning, samt ge en  beskrivning av 
ett företags cash-management funktionen 

 Val av finansieringsalternativ samt beräkning av kapitalkostnader.  

 En grundläggande beskrivning av ett företags finansiella miljö i syfte att öka förståelsen för de 
möjligheter företag i denna miljö har att planera sin kortsiktiga och långsiktiga finansiering. 

 Inledning till finansteori (risk och avkastning) 
 
Kursens undervisningsform var föreläsningar och räkneövningar via zoom. 
 
Kursen examineras med en Ping-pong tentamen och en excel-uppgift 
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Forskningsanknytning 

 
Kursens forskningsanknytning utgörs av de teorier som behandlas i kurslitteraturen och de 
empiriska studierna som undersöker dessa teorier. Jag försöker alltid under föreläsningar koppla 
de olika teorier som behandlas i kursen till den aktuella finansiella situationen i världsekonomin.  

Övriga kommentarer 

 Fick följande synpunkter  
 
1. Några studenter ansåg att jag gick för fort fram under lektionerna. 
2. Några studenter ansåg att jag lite tydligare kunde motivera bakgrunden till de beräkningar 

som gjordes på kursen, speciellt när kursen gick via zoom. 
 
De studenter som svarat på frågeenkäten ger kursen ett sammanfattande betyg på 3,5 på en skala 
mellan 1 och 5. 
 

Eventuella förslag till förändringar 

 
1. Kommer att även HT 2020 köra kursen via zoom och försöka ha lite lugnare tempo 

 
2. I övrigt gör jag inga förändringar i kursen till nästa kurstillfälle höstterminen 2020 (då kursen 

går via zoom), utan avvaktar till vårterminen 2021 med eventuella förändringar. 
 

 


