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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-14 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för begrepp inom områdena externredovisning, ekonomistyrning, organisation och
marknadsföring,
- analysera ett företag utifrån årsredovisning, nyckeltal samt ekonomiska omvärldsfaktorer,
- beskriva och använda ekonomistyrningens grundläggande modeller och styrmedel,
- redogöra för grundläggande modeller och teorier inom marknadsföring och 
- redogöra för grundläggande teorier inom organisation samt beskriva hur organisationer kan struktureras



och ledas.

Innehåll
Kursen handlar om de fyra företagsekonomiska områdena externredovisning, ekonomistyrning,
organisation och marknadsföring. Kursen baseras främst på föreläsningar.

I avsnittet i externredovisning studeras årsredovisningens innehåll och struktur. Nyckeltal baserade på
information i årsredovisningen samt analys av företag utifrån nyckeltal och omvärldsfaktorer behandlas
också. 

I avsnittet i ekonomistyrning behandlas grundläggande modeller och styrmedel som används för att ta
fram beslutsunderlag i företag. 

I avsnittet i organisation behandlas den organisationsteoretiska utvecklingen och olika lednings- och
organisationsprinciper. 

I avsnittet i marknadsföring behandlas grundläggande modeller och teorier.

I samtliga avsnitt sker en genomgång av den terminologi som är tillämpbar. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en salstentamen och en skriftlig inlämningsuppgift som görs i grupp.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3)
eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.


