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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2018-06-21 (G 2018/414) att gälla från
och med 2019-09-02, höstterminen 2019. 
Ansvarig institution/motsvarande: Graduate School 
 

2. Syfte 
Programmet förbereder studenterna för fördjupat arbete inom områdena redovisning och
finansiell styrning, i privat och offentlig sektor. Detta kan exempelvis innebära arbete som
redovisare, controller, treasurer eller finansiell analytiker. Därutöver förbereder programmet
studenterna för forskarutbildning. 
 

3. Förkunskapskrav 
  
Generella förkunskapskrav 
För att möta de generalla förkunskapskraven för studier på masternivå (avancerad nivå) krävs
att studenterna: 

● har en kandidatexamen (Bachelor’s degree) från ett internationellt erkänt universitet
●  visa kunskaper i engelska motsvarande engelska studier på gymnasienivå, s.k Kurs

Engelska 6/Engelska B.
För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se
(engelska) och www.antagning.se (svenska). 
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Programspecifika förkunskapskrav 
Den sökandes universitetsutbildning måste omfatta: 

● 60 hp företagsekonomi och 30 hp i nationalekonomi eller 60 hp nationalekonomi och 30 hp
företagsekonomi

● specialisering i redovisning eller finansiering/finansiell styrning
● minst 15 hp statistik eller 7,5 hp statistik och 7,5 hp i kvantitativa metoder och/eller

matematik.
De behörighetskrav som anges ovan krävs för tillträde till programmet. För fortsatta studier
inom programmet kan individuella kurser ha specifika krav som förmedlas i respektive
kursplan. 
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Ekonomie masterexamen med huvudområdet Accounting and Financial
Management (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Accounting and
Financial Management). 
 

5. Mål 
Utbildning på avancerad nivå skall enligt svensk högskolelagen (SFS 1992:1434) bygga på de
kunskaper som studenterna tillägnat sig på grundnivå eller motsvarande kunskaper. De
övergripande målen för masterexamen (120 hp) är angivna i Högskoleförordningen
(SFS1993:100, examensordningen, bilaga 2). 
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor
i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på
grundnivå, 

● ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,

● utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och

● utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

  
Generella mål för masterexamen 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen ska studenten 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

● visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
  
Färdighet och förmåga 
För masterexamen ska studenten 
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● visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,

● visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera
detta arbete,

● visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

● visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen ska studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

● visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

  
 

Lokala mål 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
● visa förmåga att göra bedömningar i redovisning och finansiell styrning utifrån relevanta

vetenskapliga, sociala, miljömässiga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

 

6. Innehåll och upplägg 
Programmet omfattar fyra akademiska terminer och bedrivs som heltidsstudier (120 hp)
inklusive tre terminer obligatoriska och valbara kurser, 90 hp och en termin examensarbete
(uppsatsskrivande, 30 hp). Varje termin indelas i fyra perioder och varje kurs är antingen 7,5
eller 15 hp. 
Obligatoriska kurser 
Redovisning (obligatorisk för studenter med specialisering i finansiering/finansiell styrning) 
Företagsfinansiering (obligatorisk för studenter med specialisering i redovisning) 
Perspektiv på redovisning och finansiell styrning 
Teoretiska perspektiv inom externredovisning 
Redovisning, strategi & styrning 
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Risk management 
Tillämpad företagsfinansiering 
Forskning inom redovisning och finansiell styrning 
Examensarbete 
  
Redovisning (7,5 hp) 
Kursen omfattar reglering av affärsredovisning, grundläggande redovisningsmässiga begrepp
(t.ex relevans och trovärdig representation), och koncernredovisning. Vidare tar kursen täcker
två viktiga aspekter av ekonomistyrning, alternativa ansatser för styrning av organisationer
samt utformning av prestationsmätning. 
Företagsfinansiering (7,5 hp) 
Målet med denna kurs är att integrera olika specialiserade områden inom finansiell styrning,
med fokus på finansiellt beslutsfattande och investeringskalkylering som huvudområden. I
finansiella beslutsprocesser ingår hur inre och yttre – främst marknadsbaserad – information
kan användas för att stödja beslutsfattares egna beslut, inklusive målen för finansiella beslut
med fokus på val av kapitalstruktur och kostnad av kapital. Investeringskalkylering innefattar
samtliga långsiktiga engagemang av resurser, från enklare beslut och till mer komplexa,
storskaliga beslut angående strategiska projekt. Kursen introducerar optionsteknik som ett
kraftfullt verktyg inom en riskfylld miljö. Lärandet är baserat på föreläsningar och grupparbete
som omfattar praktiska och teoretiska texter och fall. 
Perspektiv på redovisning och finansiell styrning (7,5 hp) 
Kursen omfattar kontextuella aspekter, centrala för programmets huvudämne, såsom
institutioner och marknader, inklusive olika konkurrenssituationer. Kursen inkluderar också
teorier som stödjer möjligheten att förstå miljöns betydelse för organisationer, finansiering och
redovisning. Kursen visar på olika perspektiv och vikten av att kunna betrakta ämnesområdet
från olika perspektiv. Denna introduktionskurs relaterar också till tre olika nivåer: Marknads,
företags- och individuell nivå. 
Effekterna av digitalisering på marknader, affärsmöjligheter och arbete relaterat till finansiering
och redovisning behandlas. 
Teoretiska perspektiv inom externredovisning (7,5 hp) 
Kursen behandlar externredovisning ur ett teoretiskt och forskningsbaserat perspektiv. Detta
inkluderar motivation för och olika typer av reglering. Redovisningsteori diskuteras, inklusive
teoretiska motiv för förekomsten och utformning av externredovisning. Detta är kopplat till
incitament för både den redovisande och användare av redovisningsinformation, liksom effekter
av val  mellan  olika  policys  för  redovisning.  Vidare  behandlas  konceptuella  frågor 
relaterade till redovisning av olika finansiella poster. I sammanfattning behandlar kursen frågor
som uppstår när underliggande ekonomiska händelser avspeglas i årsbokslut. 
  
Redovisning, strategi & styrning (7,5 hp) 
I kursen studeras central teoretisk och praktisk utveckling inom området ekonomistyrning.
Kursen behandlar särskilt utformning och användning av, samt olika roller för,
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ekonomistyrningen inom värdeskapande arbete inom företag och över organisatoriska gränser.
Vidare syftar kursen till att utveckla den studerandes förmåga till kritisk reflektion, särskilt
igenom att undersöka samspelet mellan, å ena sidan, utformning, användning och rollen för
ekonomistyrning och å andra sidan, ny utveckling och tryck från yttre omgivning, spridning av
hållbarhet idéer och strategier, motivations- och beteendemässiga aspekter och
informationssystemens utveckling. 
Risk management (7,5 hp) 
Kursen behandlar riskhantering och specifikt ramverk för företags riskhantering (ERM). Med
utgångspunkt i grundläggande koncept, diskuteras ERM i en kontext av bolagsstyrning och
företags styrsystem, definitioner av risk och effekterna av risk på individuellt beslutsfattande
och beslutsfattande inom företag, inkluderandes teoretisk bakgrund till riskhantering. Speciell
vikt läggs på riskhanteringsprocessen, inklusive identifiering, mätning och övervakning av olika
typer av risk, liksom kontroll av risk utifrån t.ex inre risk kontroll, hedging och försäkring. De
olika delarna sätts slutligen ihop för att förstå evolution och särskiljande drag i ERM ramverk.
Här kommer fokus läggas på hantering av risk relaterade data. 
Tillämpad företagsfinansiering (7,5 hp) 
Kursen syftar till att ge studenterna en djupare förståelse för hur företag anskaffar kapital.
Kursens huvudsakliga fokus är på grundläggande aspekter kring långsiktiga finansieringsbeslut,
inklusive lån, aktier, warrants, konvertibler och leasingavtal. Kursen fokuserar även på
kortsiktiga finansieringsbeslut som påverkar ett företags omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder. Då företags finansieringsbeslut är starkt beroende den kontextuella situationen,
behandlas finansiella beslut i olika stadier av en livscykel, från uppstart till senare faser. Den
behandlar också IPOs, M & A, due diligence och specifik projektetfinansiering. Under kursen
analyseras och förklaras praktiska observationer och upplevelser utifrån teoretiska perspektiv.
Kursen innehåller gästföreläsningar och fallstudier för att tillhandahålla yrkesverksammas
perspektiv, inklusive jurister och finansiella rådgivare. 
Forskning inom redovisning och finansiell styrning (15 hp) 
I kursen diskuteras och analyseras forskning inom redovisning och finansiell styrning.
Därutöver länkas kunskaper om vetenskaplig metod till det examensarbete som studenterna
skall utföra. 
Examensarbete (Master Thesis) 30 hp 
Fjärde termin ägnas heltid åt examensarbete, med handledning av lärare från handelshögskolan. 
  
Valbara kurser 
Graduate School erbjuder ett antal valbara alternativ inom nationalekonomi, företagsekonomi,
juridik, ekonomisk historia, ekonomisk geografi. Vilka valbara kurser som ges kan variera.
Studenterna har möjlighet att anpassa sin utbildning efter specifika behov vilket innebär att de
kan tillgodogöra sig olika profiler inom programmet. 
 

Studietakt 
Utbildningen ges på helfart. 
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7. Platsgaranti 
Studenter antagna till programmet har platsgaranti på samtliga obligatoriska kurser inom
programmet. 
 

8. Övrigt 
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
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