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Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
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Huvudområde: Företagsekonomi

Lärandemål
Efter genomförd kurs ska studenterna ha en grundläggande förståelse för ekonomistyrningens strategiska
konsekvenser samt betydelsen av ekonomiska bedömningar och tillämpningar inom personalarbete.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för grundläggande ekonomiska begrepp, mo-
deller och metoder gällande såväl kalkylering som redovisning. Kunskap om olika företagsformer.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs skall studenten kunna använda ekonomistyrningens och redovisningens grund-
läggande begrepp, modeller och metoder för att beskriva och analysera. Vidare ska studenten kunna
tillämpa grundläggande personalekonomiska begrepp samt innebörden av cost/benefitanalyser inom det
personalekonomiska fältet samt lönesättning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs skall studenten kunna värdera och förhålla sig till ekonomistyrningens och re-
dovisningens möjligheter och begränsningar. Visst fokus kommer att läggas på lönesättning och lönere-
dovisning.

Innehåll
Kursen ingår i Personalprogrammet.

• Kursen introducerar grundläggande begrepp, metoder och modeller för kalkylering och redovis-
ning.

• Kursen innefattar tillämpning av grundläggande ekonomistyrningsmodeller med fokus på årsredo-
visningar och resultatrapporter.

• Kursen ska ge en förståelse för hur balans- och resultaträkningar är uppbyggda.

Undervisningsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik B (eller motsvarande kunskaper)
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kunskaper och förståelse: Skriftlig examen. Färdighet och förmåga: Skriftlig examen. Värderings-
förmåga och förhållningssätt: Skriftlig examen
Skriftlig examen motsvarar 7,5 hp

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7.5 hp U/G/VG

Kursvärdering
Kursen utvärderas fortlöpande muntligt under kursens gång samt med en sammantagen skriftlig utvär-
dering på hela kursen i slutet.
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