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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Equality and
Diversity Management 2018-08-30 att gälla från och med 2018-10-01, höstterminen
2018.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet equality and diversity
management och ges termin tre.  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
visa kunskap om grundläggande begrepp, teorier och regler inom extern
redovisning, 
visa grundläggande kunskap om och förståelse för ekonomisk rapportering, 
visa kunskap om grundläggande begrepp, teorier och modeller inom
ekonomistyrning och ekonomistyrningens roll i företag, 
visa grundläggande kunskap om och förståelse för ekonomisk analys. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

EDMB32, Service management: Redovisning och
ekonomistyrning i serviceverksamheter, 15 högskolepoäng
Service Management: Financial Accounting and Management

Accounting in Service Organisations, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Service management G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
visa förmåga att genomföra löpande redovisning och upprätta bokslut för
företag, 
visa förmåga att genomföra och analysera olika kalkyler som underlag för
beslutsfattande, 
visa förmåga att upprätta budgetar på en grundläggande nivå, 
visa förmåga att använda nyckeltal för att analysera organisationers
lönsamhetsutveckling och finansiella ställning på en grundläggande nivå. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa insikt om hur organisationers ekonomiska analys och rapportering är
uppbyggda samt reflektera och kritiskt granska organisationers ekonomiska
rapportering. 

 

Kursens innehåll
 
Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska kunna använda
grundläggande begrepp och modeller inom redovisning, ekonomistyrning och
företags- och räkenskapsanalys vid lösande av företagsekonomiska problem med
särskild betoning på organisationer inom olika typer av serviceverksamheter. 
Kursen består av följande moment: 
Redovisning: Momentet behandlar grundläggande redovisning och omfattar 6
högskolepoäng samt en obligatorisk datorbaserad bokföringsövning om 0
högskolepoäng. 
Ekonomistyrning: Momentet behandlar grunderna inom området ekonomistyrning
och omfattar 6 högskolepoäng. 
Företags- och räkenskapsanalys: Momentet behandlar olika nyckeltal som används
vid företags- och räkenskapsanalys och tillämpas i ett projektarbete om 3
högskolepoäng. 
  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och lektioner. 

 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom 
- Datorbaserad bokföringsuppgift (grupparbete), 0 hp 
- Individuellt skriftligt prov i redovisning, 6 hp 
- Individuellt skriftligt prov i ekonomistyrning, 6 hp 
- Projektarbete i företags- och räkenskapsanalys med obligatorisk muntlig och skriftlig
presentation (grupparbete), 3 hp 

42/



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. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betyg för moment 
Från betygsskalan ovan undantas moment 1801. Som betyg för detta moment
används någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. 
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges för
kursen. För betyget väl godkänd krävs att studenten visar särskild teoretisk
medvetenhet och analytisk förmåga. 
Betyg för hel kurs 
För betyget Godkänd krävs att alla moment har minst betyget godkänd. 
För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget väl godkänd på minst två moment. 
  
Vid kursstart informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan
och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att studenten har fullgjort kursfordringar om minst
45 högskolepoäng från programmets första år inklusive Introduktion till equality and
diversity management, EDMA11, 15 högskolepoäng. 
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Prov/moment för kursen EDMB32, Service management: Redovisning och

ekonomistyrning i serviceverksamheter
 

Gäller från H18

 
1801   Bokföringsuppgift, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1802   Redovisningsprov, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1803   Ekonomistyrningsprov, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1804   Projektarbete, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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