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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenterna ha en förståelse för grundläggande begrepp inom 
företagsekonomi och privatekonomi.
 
Studenterna ska kunna förstå och tillämpa hur den grundläggande affärsredovisningen 
fungerar samt kunna använda sig av dubbel bokföring. Studenterna ska kunna bokföra olika 
typer av affärshändelser, samt kunna genomföra ett enklare bokslut för en mindre 
verksamhet. Studenterna ska kunna tolka och analysera ett mindre företags och en 
bostadsrättsförenings årsredovisning samt förstå hur resultat- och balansräkningar är 
uppbyggda och hur de påverkar varandra.
 
Studenterna ska efter genomgången kurs kunna redogöra för huvuddragen i lagar och 
normer som mindre företag och föreningar måste följa i den löpande redovisningen och vid 
upprättande av årsbokslut och årsredovisning. 
 
Efter avslutad kurs skall studenterna självständigt kunna upprätta kalkyler så som 
självkostnadskalkyler, bidragskalkyler och resultatplanering. Efter avslutad kurs ska även 
studenterna självständigt kunna upprätta olika typer av budgetar och förstå sambandet dem 
emellan samt även syftet med dess existens. Studenterna ska förstå och kunna använda olika 
mått för prestationsmätning (med betoning på finansiella mått) samt även kunna koppla 
nyckeltal till kalkyler och budgetar.
Studenterna ska kunna tillämpa kassaflödesanalys.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik C, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 4 / A4)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker i form av två individuella skriftliga salstentor, inlämningsuppgifter och 
seminarier.

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-03-10 13:51



KURSPLAN

Kurskod: FÖM100

Kursens innehåll
Kursens huvudsakliga innehåll fokuseras till två block:
 
Block 1, ekonomistyrning:
Blocket tar upp företagandet och företagets roll i samhället, affärsidé och strategiska 
planering, organisation, marknadsföring, kostnads- och intäktsanalys, årsredovisning och 
finansiell analys och finansiering. Stort fokus läggs på att studenterna ska förstå begrepp och 
att använda kalkyler.
 
Block 2, redovisning:
Blocket tar upp hur balans- och resultaträkningar är strukturerade och redovisningens 
grunder, syfte och modeller. Kursen behandlar dubbel bokföring och de lagar och normer som 
redovisningen ska upprättas enligt. Kursen tar upp olika prestationstal och finansiella 
nyckeltal så som bland annat soliditet och likviditet samt hur man kan analysera dessa 
relations-/nyckeltal utifrån årsredovisningen. Kursen har praktiska övningar i ett verkligt 
bokföringsprogram. Kassaflödesanalys tas upp och studenterna tränar att upprätta analyser 
självständigt.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

ERE200 Externredovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
ERV100 Externredovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GLR100 Grundläggande redovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRA100 Grundläggande redovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRU101 Grundläggande redovisning, Nät 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRU102 Grundläggande redovisning, Nät 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRU103 Grundläggande redovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRU104 Grundläggande redovisning, Nät 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
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G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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