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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-08-22
och gäller från vårterminen 2013 vid Karlstads universitet.

Kurskod: NEGB19
Finansiella marknader, risk och försäkring, 7.5 hp
(Financial Markets, Risk and Insurance, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska om icke svensktalande studenter eller lärare finns på kursen. Annars sker
undervisningen på svenska.

Behörighetskrav
Nationalekonomi 30 hp.

Huvudområde
NAA (Nationalekonomi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förstå principerna bakom efterfrågan på försäkringar mot både reala och finansiella risker och vinsten av
försäkringskontrakt,
- förstå likheten mellan riskpooling av reala risker och diversifiering av finansiella risker,
- förstå orsaken till marknadsmisslyckanden inom delar av försäkringsmarknaden och kunna värdera olika
åtgärder för att korrigera dessa misslyckanden,
- förstå de finansiella marknadernas roll och struktur,
- förstå vad som bestämmer prissättning av grundläggande finansiella instrument, såsom obligationer och aktier,
samt genomföra en värdering av sådana instrument,
- förstå vad som bestämmer ett aktiebolags marknadsvärdering och genomföra en dylik värdering,
- förstå motiven bakom socialförsäkringar och hur de samverkar med privata försäkringslösningar,
- förstå principerna bakom fonderade och icke-fonderade pensionssystem och problem med de senares uthålliga
finansiering,
- kunna värdera konsekvenserna av olika finansieringslösningar av pensionssystem och
- i grupp praktiskt tillämpa de förvärvade kunskaperna på ett för kursen relevant problem och skriftligt redovisa
sitt resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen inleds med att i föreläsningsform diskutera efterfrågan och utbud på låne- och försäkringskontrakt samt
hur försäkringsbolag under konkurrens bestämmer priser/premier på sina försäkringsprodukter. I
föreläsningsseriens andra del behandlas de finansiella marknadernas struktur, roll och funktionssätt samt hur



priser på finansiella kontrakt bestäms på andrahandsmarknader för t.ex. obligationer och aktier. Värdering av
aktiebolag och aktiebolagens beslut om kapitalstruktur och utdelningspolitik berörs, samt hur aktiebolagets
diskonteringsränta bestäms. I den tredje delen av föreläsningsserien tas socialförsäkringar upp. Motiven bakom
dessa diskuteras i allmänhet och hållbarheten i de statliga pensionssystemen i olika länder i synnerhet.

Kursen avslutas med att studenterna i grupp skriver en rapport om en aktuell frågeställning inom kursens
område och redovisar sina resultat muntligt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig tentamen, skriftligt och muntligt redovisad inlämningsuppgift samt
datorlaborationer, vilka utförs som grupparbeten.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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