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Kurskod: LTT100

Löneadministration - teori och tillämpning, Nät, 7,5 hp
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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa både teoretiska och praktiska kunskaper inom området 
löneadministration.
 
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för hur teorier, lagar, regelverk och avtal påverkar lönearbetet.
 
Färdighet och förmåga
2. självständigt utföra lönearbete manuellt samt i datorprogram
3. tillämpa regelverk som styr lönearbetet
4. söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information genom att genomföra en 
självständig studie om löneprocesser

5. muntligt och skriftligt, i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form, kunna 
redogöra för och diskutera sin studie i dialog med andra studenter.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. visa en utvecklad förmåga att självständigt kunna tolka och kritiskt diskutera begrepp 
inom ramen för ämnesområdet
7. visa en utvecklad förmåga att självständigt kunna tolka och kritiskt diskutera hur olika 
lagar och avtal påverkar processerna kring löne- och frånvarohantering.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GRU104-Grundläggande redovisning, Nät eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• skriftlig inlämningsuppgift (lärandemål 1-3, 6-7)
• skriftlig inlämningsuppgift rapport som presenteras muntligt på seminarium 

(lärandemål 4-7).
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KURSPLAN

Kurskod: LTT100

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
PLA200

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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