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Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av Prorektor för Ekonomihögskolan med ansvar för
utbildning på grund- och avancerad nivå 2017-01-13 och senast reviderad av
Vicerektor för Ekonomihögskolan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad
nivå 2023-02-22 (U 2023/65). Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med
2023-02-22, vårterminen 2023. 
 

Programbeskrivning 
Ekonomie kandidatprogrammet förbereder studenter för en yrkesverksam karriär
inom ekonomiområdet i vid bemärkelse. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad,
exempelvis inom finans, revision, redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring,
affärsutveckling, managementkonsulting, organisationsutveckling, utredningsarbete
mm. Programmet ger även en god grund för den student som vill starta och driva
eget företag. Programmet är ett nybörjarprogram som vänder sig till heltidsstudenter
och ges i Lund vid Ekonomihögskolan. Kurser kan ges både på svenska och engelska,
varför studenter förväntas behärska båda språken i tal och skrift på akademisk nivå.
Kurslitteratur på engelska är vanligt förekommande. 
Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som
ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Därefter följer en termin
bestående av statistik och handelsrätt. Dessa tre terminer är obligatoriska och läses i
ovan angiven ordning. Programmets avslutande tre terminer präglas av valt
huvudområde – företagsekonomi eller nationalekonomi – med successiv fördjupning.
Termin fem kan med fördel förläggas vid något av de internationella universitet som
Ekonomihögskolan samarbetar med. 
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Programmet är uppbyggt kring två olika inriktningar inom vilka studenten erhåller en
successiv fördjupning av sina studier. Senast under termin tre väljer studenten
inriktning (huvudområde) vilket utgörs av antingen företagsekonomi eller
nationalekonomi vilket beskrivs mer i detalj nedan. Under sista terminen skriver
studenten sitt examensarbete (ofta benämnt kandidatuppsats) samt genomgår en
repeterande programexamination som omfattar de kunskaper och färdigheter som
tillgodogjorts under programmets tidigare terminer. 
Studenter som under de första terminerna uppvisat synnerligen goda studieresultat
kan söka för att antas till programmets sk honours track. Detta löper vanligtvis under
termin tre och fyra eller termin fyra och fem beroende på om antagning sker på höst-
eller vårtermin, parallellt med övriga studier, och omfattar kvalificerad
extraundervisning i de forskningsområden som utmärker Ekonomihögskolans
verksamhet. Totalt omfattar Ekonomihögskolans honours track 20 högskolepoäng,
vilka inte inräknas i examen utan läggs utanför programmets krav om 180
högskolepoäng. 
Utbildningen ger genom en valfri termin (termin fem) möjlighet för studenten att
sätta sin egen prägel på en ekonomisk utbildning med garanterat djup i
huvudområdet.  Studenter kan även genomföra upp till 15 högskolepoäng som sk
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och/eller internship inom programmets valfria
del. 
  
Fortsatta studier 
Möjligheten till en extra profil utöver huvudområdet – som kan vara ekonomi, språk,
humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin – ger tillgång till
ett brett utbud av anställningar samt fortsatta studier på avancerad nivå
på mastersutbildningar. 
 

Mål 
Studenter som genomför ekonomie kandidatprogrammet kommer att utbildas utifrån
en ansats som reflekterande praktiker i att ta aktiv del i hållbar samhällsutveckling. 
  
Lärandemål relaterade till Ekonomihögskolans mission 
Studenter kommer att utvecklas i rollen som reflekterande praktiker i att ta en aktiv
roll för att utveckla ett hållbart samhälle som bygger på innovativt tänkande. 
 

Kunskap och förståelse 
För ekonomie kandidatexamen ska studenten: 

• visa kunskap och förståelse för huvudområdets vetenskapliga grund, metoder
och aktuella forskningsfrågor

• visa särskild kunskap och förståelse inom ett specialområde i huvudområdet
• vara grundligt orienterad i minst ett område/ämne utanför huvudområdet

 

Färdighet och förmåga 
För ekonomie kandidatexamen ska studenten: 
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• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning

• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar och med hänsyn till en hållbar
samhällsutveckling

• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper

• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För ekonomie kandidatexamen ska studenten: 

• visa insikt om kopplingen mellan ekonomiska aktiviteter och en hållbar
samhällsutveckling både för nuvarande och kommande generationer

• visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens

  
Självständigt arbete (examensarbete) 
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom
huvudområdet. 
 

Kursuppgifter 
Ekonomie kandidatprogrammet innehåller fyra obligatoriska kurser under de första tre
terminerna: grundkurs i företagsekonomi (30 hp), nationalekonomi (30 hp), statistik
(15 hp) samt juridisk översiktskurs (15 hp). Dessa kurser bildar en gemensam grund
för utbildningen.  
  
Grundkurs i företagsekonomi, 30 hp 
Kursen ger en bred bas i företagsekonomi inom områdena marknadsföring,
organisation, redovisning, ekonomistyrning samt företagsetik (företagets roll i
samhället). 
  
Grundkurs i nationalekonomi, 30 hp 
Kursen ger grundläggande kunskaper om mikro- och makroekonomisk teori, vilka är
nödvändiga för att kritiskt kunna analysera ekonomiska förhållanden och
utvecklingstendenser. Dessutom ges en introduktion till finansiell ekonomi och
internationell ekonomi. 
  
Grundkurs i statistik, 15 hp
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Kursen ger kunskaper och färdigheter i statistikens grunder, då kvantitativa data ofta
utgör bas för beslutsfattande inom ekonomi, samhällsplanering, mm. 
  
Juridisk översiktskurs, 15 hp 
Kursen är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli
förtrogna med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler
på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken. 
  
För att ha goda förutsättningar att kunna tillgodogöra sig studier enligt
utbildningsplanen finns en poängspärr inom programmet som infaller inför termin
fyra. För att kunna fortsätta sina studier på termin fyra ska Grundkurs i
företagsekonomi (30 hp) och nationalekonomi (30 hp) vara avklarade vid september
månads utgång under termin tre för studenter antagna under hösttermin. För
studenter antagna vid vårtermin ska motsvarande kurser vara avklarade vid mars
månads utgång under termin tre. 
  
Val av inriktning 
Senast under termin tre väljer studenten inriktning inför fortsatta studier. Detta val
innebär även att studenten väljer huvudområde för studierna. Möjliga inriktningar
utgörs av: 

• företagsekonomi
• nationalekonomi

  
Nedan följer mer detaljerad information om de olika inriktningarna. Programmet ger
även möjlighet för studenter som vill uppnå de teoretiska kraven för att bli
auktoriserad revisor. Mer information om vilka krav som gäller för att kunna bli
auktoriserad revisor återfinns via Revisorsinspektionen (www.revisorsinspektionen.se). 
  
Inriktning företagsekonomi  
Företagsekonomi är ett brett huvudområde som i sin tur innefattar olika inriktningar. I
normalfallet kan studier i företagsekonomi riktas in mot något av nedanstående
områden: 

• entreprenörskap/innovation
• finansiering
• marknadsföring
• organisation
• redovisning/ekonomistyrning
• business and data analytics

  
Inriktning nationalekonomi  
Nationalekonomi är ett brett huvudområde som i sin tur innefattar olika inriktningar. I
normalfallet kan studier i nationalekonomi riktas in mot något av nedanstående
områden (notera att utbudet kan skifta mellan olika terminer): 

• finansiell ekonomi
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• internationell ekonomi och utvecklingsekonomi
• makroekonomi
• mikroekonomi
• offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

  
Se bilaga EGEKO Programstruktur. 
 

Examen 
Examensbenämningar 
Ekonomie kandidatexamen

Huvudområde: Företagsekonomi
Huvudområde: Nationalekonomi

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics
Major: Business Administration
Major: Economics 

  
Examensfordringar 
Totalt motsvarar kraven 180 hp på grundnivå. Huvudområde för examen kan
antingen utgöras av företagsekonomi eller nationalekonomi. Följande måste ingå: 

• Företagsekonomi omfattande 90 hp med progression (1-90 hp) inklusive
examensarbete omfattande 15 hp

eller 
• Nationalekonomi omfattande 90 hp med progression (1-90 hp) inklusive

examensarbete omfattande 15 hp 
samt 

• 15 hp juridisk översiktskurs
• 15 hp i statistik

  
Om företagsekonomi utgör huvudområde ska 30 hp (1-30 hp) i nationalekonomi
ingå. 
Om nationalekonomi utgör huvudområde ska 30 hp i företagsekonomi (1-30 hp)
ingå. 
 

Förkunskapskrav och urvalsmetod 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c och
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. 
Urvalsmetod 
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat
att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.  
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Övrigt 
Programledning 
För varje program utser Ekonomihögskolans styrelse en programansvarig som ansvarar
för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av programmet. Varje program knyts även
till en värdinstitution, som utgörs av en av Ekonomihögskolans institutioner.
Värdinstitutionen ansvarar för att administrativ support ges till studenter och lärare
knutna till programmet. 
Programansvarig är även sammankallande för en programgrupp eller programråd som
består av lärare och studentrepresentanter samt representanter för administrativ
support som håller regelbundna möten för att säkerställa att program genomförs med
hög kvalitet. 
Alla program vid Ekonomihögskolan utvärderas årligen och ett programstyrkort
presenteras för styrelsen som ett led i fakultetens kvalitetsutvecklings- och
säkringssystem. 
  
Betygsskala 
Vid Ekonomihögskolan betygsätts kurser i enlighet med följande betygsskala: 
A (Utmärkt) 85-100 poäng/procent. Ett framstående resultat som är utmärkt vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. 
B (Mycket bra) 75-84 poäng/procent. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av
mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. 
C (Bra) 65-74 poäng/procent. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. 
D (Tillfredsställande) 55-64 poäng/procent. Ett resultat som är tillfredsställande vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. 
E (Tillräckligt) 50-54 poäng/procent. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte
mer. 
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49 poäng/procent. Ett resultat som är otillräckligt vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. 
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre. 
Undervisande lärare avgör om antalet högskolepoäng ska omvandlas till 100 poäng
på aktuell kurs eller om ovanstående skala ska tillämpas som procent på en annan
skala.  
  
Akademisk hederlighet 
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad
tid.  
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Programstruktur för Ekonomie kandidatprogram 
 
Programmet på 180 högskolepoäng har följande struktur:  
 
Inriktning företagsekonomi 
Företagsekonomi är ett brett huvudområde som i sin tur innefattar olika inriktningar. I normalfallet 
kan studier i företagsekonomi riktas in mot något av nedanstående områden: 
 
• entreprenörskap/innovation 
• finansiering 
• marknadsföring 
• organisation 
• redovisning/ekonomistyrning 
• business and data analytics 
 
Nedan presenteras en schematisk översikt över upplägg för inriktning mot företagsekonomi. 
 

 Termin 1 (30 hp) Termin 2 (30 hp) 
År 1  

Grundkurs i företagsekonomi  
 

 
Nationalekonomi, grundkurs 

 
 Termin 3 (30 hp) Termin 4 (30 hp) 

År 2 Statistik, 
grundkurs 1 
(15 hp) 

Juridisk översiktskurs 
(15 hp) 

Strategisk 
organisering  
(6 hp) 
 

Finansiell 
planering 
och 
ekonomisk 
analys  
(6 hp) 

Redovisning 
och 
finansiell 
analys  
(6 hp) 

Företags-
ekonomisk 
metod och 
integration  
(6 hp) 

 

Strategisk 
marknadsföring  
(6 hp) 
 

 
 Termin 5 (30 hp) Termin 6 (30 hp) 

År 3  
Valfria kurser 
Möjlighet till utlandsstudier eller praktik 

 
Företagsekonomi, valbar specialisering 
Avslutande delen av terminen examensarbete omfattande 15 hp 
 

Tabell 1. Ekonomie kandidat inriktning företagsekonomi 
 
 

*Honours track löper under termin 3 och 4 för studenter antagna hösttermin och under 
termin 4 och 5 för studenter antagna vårtermin.   



Inriktning nationalekonomi  
Nationalekonomi är ett brett huvudområde som i sin tur innefattar olika inriktningar. I normalfallet 
kan studier i nationalekonomi riktas in mot något av nedanstående områden (notera att utbudet kan 
skifta mellan olika terminer): 
 
• finansiell ekonomi  
• internationell ekonomi och utvecklingsekonomi 
• makroekonomi 
• mikroekonomi 
• offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi 
 

Nedan presenteras en schematisk översikt över upplägg för inriktning mot nationalekonomi. 

 
 Termin 1 (30 hp) Termin 2 (30 hp) 

År 1  
Grundkurs i företagsekonomi  
 

 
Nationalekonomi, grundkurs 

 
 Termin 3 (30 hp) Termin 4, (30 hp) 

År 2  
Statistik (15 hp) 
 

 
Juridisk översiktskurs 
(15 hp) 
 

 
Nationalekonomi, valbar specialisering* 

 

 
 Termin 5 (30 hp) Termin 6 (30 hp) 

År 3  
Valfria kurser 
Möjlighet till utlandsstudier eller praktik 

 
Nationalekonomi, valbar specialisering* 
Avslutande delen av terminen examensarbete 
omfattande 15 hp 
 

Tabell 2. Ekonomie kandidat inriktning nationalekonomi 
 
* Honours track löper under termin 3 och 4 för studenter antagna hösttermin och under 
termin 4 och 5 för studenter antagna vårtermin. 
** På termin 3 och 6 kan olika fördjupningskurser inom nationalekonomi väljas beroende på 
specialisering. För behörighet till examensarbetet är dock två av kurserna obligatoriska: NEKG21 
Mikroekonomisk analys, samt NEKG31 Ekonometri.  
 

Skolans programportfölj utvecklas ständigt och ibland kan kurser bytas ut eller ändras efter att du har 
accepterat din studieplats. Dessa förändringar är vanligtvis ett resultat av studenternas feedback 
och/eller utveckling inom respektive ämne. Ändringar kan ske i form av förändrat kursinnehåll, 
undervisningsformat eller examinationsformer. Alla sådana förändringar är avsedda att främja 
studenternas inlärning. Om programmet innefattar valbara kurser så kan studenter i de flesta fall 
beredas plats i enlighet med önskemål, men det finns inga garanterade kursplatser. 

  
1 högskolepoäng (hp) = 1 ECTS-poäng 
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