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Internredovisning, 7,5 hp
Management Accounting and Control, 7,5 HE credits 
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Beslutad: 2018-06-21
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till teoretisk och praktisk kunskap inom internredovisning.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse

1. redogöra för och kritiskt diskutera de ekonomiska styrmedel som finns och hur de 
påverkar varandra vid konstruktion av styrsystem

2. redogöra för samt kritisk tolka och diskutera de beteendevetenskapliga aspekterna 
av ekonomistyrning

3. söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och diskutera aktuell forskning inom 
ekonomistyrning samt muntligen och skriftligen redogöra för detta i enlighet med 
givna anvisningar, akademiska krav på språk och form samt inom givna tidsramar

Färdighet och förmåga
1. söka, samla och värdera befintlig kunskap avseende ekonomistyrning och presentera 

dessa skriftligen och muntligen
Värderingsförmåga och förhållningssätt

1. kritiskt diskutera och tolka befintlig kunskap avseende ekonomistyrning samt 
kritiskt diskutera ekonomistyrningens önskade och oönskade effekter

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng 
på nivå 31-60 hp, samt 30 hp redovisning motsvarande kurserna Grundläggande redovisning 
GLR100, Ekonomistyrning ESA106, Externredovisning EXT201 samt Investeringsbedömning 
och finansiell styrning IFS200 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker genom att:
- Studenten författar i grupp skriftliga rapporter som seminariebehandlas (lärandemål 2-5)
- Studenten ska individuellt författa en tentamen som avrapporteras skriftligt (lärandemål 
1-3)

Närmare anvisningar, betygskriterier och tidsplan för ordinare examination delges studenten 
i kurs-PM vid kursens start.
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Kursens innehåll
Kursen handlar om styrmedel organisationer kan använda sig av. Styrmedel syftar till att 
påverka beteenden i organisationer och kan få både önskade och oönskade effekter. I kursen 
diskuteras utformning och användning av styrinstrument utifrån aktuell forskning.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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