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Kursplan för SERVICE MANAGEMENT: 
REDOVISNING OCH EKONOMISTYRNING I 
SERVICEVERKSAMHETER (KSMA32) 
15 högskolepoäng. Nivå: G1F 
(Service Management: Financial accounting and management accounting in the 
service sector, 15 credits, first cycle) 
 
Kursen är inrättad av samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2011-10-06  
 
Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för Service Management 2011-09-
14 
 
Kursplanen börjar gälla 2011-10-01. 
 
 
Allmänna uppgifter  
Huvudområde: Service Management 
 
Kursen är en obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet för Service Management 
och ges för samtliga inriktningar under termin tre. 
 
Undervisningsspråk: Svenska 
 
Lärandemål 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna 

• genomföra löpande redovisning och upprättande av bokslut för ett företag. 
• analysera ett företags lönsamhetsutveckling och finansiella ställning på en 

grundläggande nivå. 
• genomföra intäkts- och kostnadsanalyser som underlag för beslutsfattande. 
• ge förslag till utformning av ekonomiskt ansvar och budgetering. 
• ge förslag till ett företags kapitalbehov och dess finansiering. 

 
Kursinnehåll 
Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska kunna använda 
grundläggande begrepp och modeller inom redovisning och ekonomistyrning vid 
lösande av företagsekonomiska problem med särskild betoning på företag inom 
handel, hotell och restaurang, hälsa och turism. 
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Kursen är i hög grad baserad på fall och andra typer av mer tillämpningsinriktade 
övningar. Teorier och analytiska modeller används för att lösa praktiska problem. 
Under kursens gång analyseras lönsamhetsutveckling, finansiell ställning och 
ekonomistyrning samt ekonomistyrningens roll i olika företag och särskilt vad 
gäller företag inom serviceverksamhet.  
 
Kursen består av följande integrerade delmoment: 

• redovisning av affärshändelser 
• bokslut och värdering av tillgångar och skulder 
• årsredovisningens innehåll och struktur 
• lönsamhet, likviditet och soliditet 
• ekonomiskt ansvar, internprissättning, belöningssystem 
• kalkyler för lönsamhetsbedömning av produkter/tjänster och kunder 
• investeringsbedömning och investeringskalkyler 
• intern redovisning 
• budgetering och ekonomisk planering 
• verksamhetsstyrning med produktionsmått 

 
Undervisning och examination 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Deltagande 
i seminarier är obligatoriskt.  
 
Kursen examineras genom skriftligt prov och projektarbete i grupp. 
 
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och 
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare 
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare 
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. 
 
Betyg 
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För 
betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges för kursen. 
För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda 
 
Förkunskapskrav 
Fullgjorda kursfordringar omfattande 30 högskolepoäng i huvudområdet Service 
management. 
 
Litteratur 
Se litteraturlista. 
 
Övrigt 
- 
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Litteraturlista för Service Management: Redovisning och 
ekonomistyrning i serviceverksamheter, 15 hp (KSMA32) 
 
Fastställd av styrelsen för institutionen för Service Management 2011-09-
14. 
 
Litteraturlistan börjar gälla 2011-10-01. 
 
Ax, Christian., Dergård, Johan. & Kullvén, Håkan. (2011). Den nya 

ekonomistyrningen.. Malmö: Liber. [prel 530 sidor. ISBN 91-47-10344-2]  
Ax, Christian. & Kullvén, Håkan. (2009). Den nya ekonomistyrningen, Övningsbok 

med lösningar. Malmö: Liber. [ca 320 sidor. ISBN 978-91-47-09459-2] 
Hansson, Sigurd m fl. (2006).  Företags- och räkenskapsanalys. Lund:  

Studentlitteratur.[ 273 sidor, ISBN 9144018622] 
Thomasson, Jan m fl. (2010). Den nya affärsredovisningen. Malmö: Liber. 

[387 sidor, ISBN 978-91-47-09319-9] 
Thomasson, Jan m fl. (2010). Den nya affärsredovisningen – Övningsbok. 

Malmö: Liber. [207 sidor, ISBN 978-91-47-09493-6] 
Kompendium med aktuella artiklar och övningsmaterial omfattande ca 100 

sidor tillkommer. 
 
Totalt antal sidor: ca 1800 

 


