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Utbildningsplan
Ekonomihögskolan
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning, 180
högskolepoäng
Business Administration and Economics Programme, specialization
in Accounting and Management Control, 180 credits
Nivå
Grundnivå
Fastställande av utbildningsplan
Fastställd 20090326
Senast reviderad 20201216 av fakultetsstyrelsen inom Ekonomihögskolan
Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2021
Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 eller
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4/A4).

Programbeskrivning
Ekonomprogrammet är en ekonomutbildning som leder fram till en ekonomie
kandidatexamen. Programmet vänder sig till studenter som vill arbeta med redovisning
och verksamhetsstyrning. Det övergripande syftet är att ge de studerande en
kvalificerad grund för ekonomiskt inriktat arbete i företag, offentliga förvaltningar och
andra organisationer, såväl nationellt som internationellt. Specifikt för programmet är
också dess inriktning mot digitalisering där målet är att studenterna ska erhålla god
förståelse och kunskap för de digitala verktyg som idag används i strategiarbete,
utveckling och styrning av en verksamhet. Programmet lägger särskild vikt vid hur
verksamheter styrs mot ökad hållbarhet när det gäller såväl miljö som ekonomiskt och
socialt ansvar.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
l

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom
området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
l

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
l

l

l

l

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
l

l

l

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Programspecifika mål
l

l

Tolka och tillämpa redovisningsteorier och utifrån dessa framställa
bokslutsrapporter.
Tillämpa teorier inom ekonomistyrning i praktiken och analysera ekonomiska
rapporter.

Detta överensstämmer med de lärandemål som anges för en kandidatexamen i
Högskoleförordningen och är i linje med Ekonomihögskolans mission.

Innehåll och struktur
Organisation
Utbildningen är placerad vid och ges av Ekonomihögskolan.
För programmet finns en programansvarig som har det övergripande ansvaret för
programmet, agerar som företrädare och samordnar programrelaterade frågor. Hen
ansvarar för programmets innehåll och utveckling samt arbetar aktivt för goda relationer
och kommunikation. Det sker med de på programmet undervisande lärarna via en
fortlöpande dialog, med programstudenter via ett programråd och med arbetslivet via
samverkan med näringsliv och interaktion med andra relevanta parter.
Programöversikt
Utbildningen omfattar 180 hp. Det första året börjar med kurser som ger grundläggande
kunskaper i företagsekonomi samt avslutas med kurser i statistik och handelsrätt.
År två fördjupas de yrkesrelevanta kunskaperna och färdigheterna inom
företagsekonomi och det ges en första förståelse för digitaliseringens roll i
verksamhetsstyrning. Perspektivet inom samhällsekonomin vidgas genom kurser i
nationalekonomi.
År tre inleds med vidare kurs inom affärsinformatik och beskattningsrätt, samt
fördjupning i koncernredovisning och revision inom ämnet företagsekonomi. Den
avslutande terminen fördjupas kunskaperna ytterligare i företagsekonomi med inriktning
mot verksamhetsstyrning samt metod och examensarbete.
Programmets undervisningsspråk är huvudsakligen svenska.
Kurser i programmet

fördjupning i koncernredovisning och revision inom ämnet företagsekonomi. Den
avslutande terminen fördjupas kunskaperna ytterligare i företagsekonomi med inriktning
mot verksamhetsstyrning samt metod och examensarbete.
Programmets undervisningsspråk är huvudsakligen svenska.
Kurser i programmet
År 1
l

Företagsekonomi I  Organisation och ledarskap, 7,5 hp, G1N (obligatorisk)*,

Kursen ger en bred teoretisk förståelse för olika perspektiv på och aspekter av
organisation och ledarskap. Klassiker såväl som sentida bidrag till forskningen sätter
tydlig prägel på kursen, liksom ett särskilt fokus på genusfrågor. Den teoretiska
förståelsen syftar till att ge kunskap och underlag för att identifiera och förstå
organisatoriska problem i praktiken.
l

Företagsekonomi I  Marknadsföring, 7,5 hp, G1N (obligatorisk)*,

Kursen fokuserar på grundläggande marknadsföring av varor och tjänster och innehåller
inslag av marknadsrätt, hållbarhet, aspekter på socialt ansvarstagande samt presentation
av marknadsföringsaktiviteter.
l

Företagsekonomi I  Affärsredovisning och budgetering, 7,5 hp, G1N
(obligatorisk)*,

Kursen behandlar grundläggande budget och redovisningssystem och dess roll i företag
och organisationer när det gäller planering och kontroll av verksamheten. I kursen lär sig
studenterna grundläggande kunskaper i affärsredovisning och budgetering, vilket även
innefattar principer, praxis och lagar, samt får möjlighet att använda datorstöd inom
redovisning.
l

Företagsekonomi I  Kalkylering, 7,5 hp, G1N (obligatorisk)*,

Kursen behandlar grundläggande ekonomistyrning och dess roll i företag och
organisationer. I kursen lär sig studenterna tillämpa grundläggande kunskaper inom
enklare produkt och investeringskalkylering, göra enklare analyser inom
standardkostnadsavvikelse och använda datorstöd inom kalkylering.
l

Ekonomisk statistik I, 7,5 hp, G1N (obligatorisk),

Kursen syftar till att ge förmåga att med hjälp av datorprogram tolka, summera och
presentera slumpmässiga stickprov för att dra slutsatser om en population. Elementära
sannolikhetsbegrepp, slumpvariabler och kvantifiering av osäkerhet ingår som centrala
begrepp.
l

Ekonomisk statistik II, 7,5 hp, G1N (obligatorisk),

Kursen behandlar olika statistiska metoder såsom korrelation, multipel linjär regression,
tidsserieanalys, icke parametriska metoder och samplingsmetodik för undersökningar.
Kursen ger insikter i hur man väljer en lämplig modell för ett givet statistiskt problem och
att analysera och presentera resultaten från en statistisk analys.
l

Handelsrättslig grundkurs, 15 hp, G1N (obligatorisk),

Kursen ger en grundläggande översikt över det svenska rättssystemet och primära
insikter i EUrätt. Kursen behandlar huvudsakligen de civilrättsliga regelverken såsom
avtalsrätt, köprätt, familjerätt och övriga regelverk som berör förhållandet mellan
enskilda fysiska och juridiska personer. Kursens tyngdpunkt ligger på att studenten ska
lära sig hantera olika rättskällor och självständigt kunna utreda juridiska frågeställningar.

År 2

Kursen ger en grundläggande översikt över det svenska rättssystemet och primära
insikter i EUrätt. Kursen behandlar huvudsakligen de civilrättsliga regelverken såsom
avtalsrätt, köprätt, familjerätt och övriga regelverk som berör förhållandet mellan
enskilda fysiska och juridiska personer. Kursens tyngdpunkt ligger på att studenten ska
lära sig hantera olika rättskällor och självständigt kunna utreda juridiska frågeställningar.

År 2
l

Företagsekonomi II  Extern redovisning, 7,5 hp, G1F (obligatorisk)*,

Kursen syftar till att studenten efter genomgången kurs ska kunna bokföra vanligt
förekommande affärshändelser, upprätta enkla bokslut samt utarbeta enklare
kassaflödesanalyser. Studenten ska kunna beskriva externredovisningens lagstiftning,
normer och principer samt vara introducerad i koncernredovisning och internredovisning.
l

Företagsekonomi II  Finansiering, 7,5 hp, G1F (obligatorisk)*,

Att ge en introduktion till finansiell teori och praktik. Att ge en kontroller och finansiell
orientering inom finansområdet.
l

Digitalisering för verksamhetsutveckling, 7,5 hp, G1F (obligatorisk)*,

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur företag och organisationer agerar för att
lyckas på sin interna och externa digitala spelplan. Kursen behandlar även hur digitala
initiativ kan bidra till verksamhetsutveckling och till att transformera
företagets/organisationens värdeskapande modell och logik.
l

Företagsekonomi II  Organisation, 7,5 hp, G1F (obligatorisk)*,

Kursen fördjupar studenternas kunskaper i teman som är fundamentala för framgångsrik
organisering och modernt ledarskap. Kursen tar utgångspunkt i och använder ett
reflekterande förhållningssätt till kunskap och inlärning där flera rapporter, både
individuella och i grupp, behandlas vid olika typer av seminarier och i skriftliga och
muntliga framställningar.
l

Makroekonomi, 15 hp, G1N (obligatorisk),

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp inom makroekonomi och
sambanden mellan makroekonomiska variabler. I kursen introduceras modeller för den
långsiktiga ekonomiska tillväxten samt för kortsiktiga variationer i den ekonomiska
aktiviteten och hur stabiliseringspolitiken kan påverka dessa variationer.
l

Mikroekonomi, 15 hp, G1N (obligatorisk),

Kursen ger en introduktion till grundläggande mikroekonomisk teori om konsumenters
och producenters beteende på marknaderna för produktionsfaktorer, varor och tjänster
och konsekvenserna av olika marknadsformer, marknadsinterventioner och
marknadsmisslyckanden.
År 3
l

Grundläggande beskattningsrätt, 15 hp, G1F (obligatorisk),

Kursen ger grundläggande kunskaper i det svenska skattesystemet med särskilt fokus på
företag. Förutom inkomstbeskattning behandlas indirekt beskattning, sociala avgifter,
skatteförfarande och till viss del internationell skatterätt.
l

Affärssystem för verksamhetsstyrning, 7,5 hp, G1F (obligatorisk)*,

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur de avancerade, datoriserade
informationssystemen påverkar och integreras i kärnverksamheten i företag och
organisationer. Den behandlar även hur informationssystem kan skapa konkurrens
fördelar, vilket gör att de utgör en kritisk framgångsfaktor.

l

Affärssystem för verksamhetsstyrning, 7,5 hp, G1F (obligatorisk)*,

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur de avancerade, datoriserade
informationssystemen påverkar och integreras i kärnverksamheten i företag och
organisationer. Den behandlar även hur informationssystem kan skapa konkurrens
fördelar, vilket gör att de utgör en kritisk framgångsfaktor.
l

Företagsekonomi III  Koncernredovisning och revision, 7,5 hp, G2F (obligatorisk)
*,

Kursen behandlar områdena koncernredovisning och revision. Kursen ger insikt om
grundläggande teorier och tillämpning inom praktiken i och över grundläggande nivå.
l

Företagsekonomi III  Verksamhetsstyrning, 7,5 hp, G2F (obligatorisk)*,

Kursen ger deltagarna kunskaper och färdigheter för att styra och leda verksamheter i
olika situationer och i olika branscher. Stor vikt läggs på att med hjälp av praktikfall
utveckla färdigheter i tillämpning av modeller, analys och problemlösning.
l

Företagsekonomi III  Vetenskaplig metod, 7,5 hp, G2F (obligatorisk)*,

Kursen introducerar grundläggande epistemologiska frågor i vetenskapsteorin med
tillämpning på forskning i samhällsvetenskap i allmänhet och särskilt på internationella
affärer. Studenterna får lära sig att formulera och motivera ett problem som är relevant
för studieområdet, att kritiskt diskutera, utvärdera och tillämpa vanliga strategier och
metoder, både kvantitativa och kvalitativa, inom internationell företagsekonomisk
forskning.
l

Företagsekonomi III  Ekonomistyrning, examensarbete (kandidat), 15 hp, G2E
(obligatorisk)*,

I kursen ska studenterna formulera ett problem med vetenskaplig relevans, redogöra för
metodval, samla in empiri utifrån problemformuleringen samt bearbeta relevant teoretisk
referensram och använda den för analys. På seminarium ska studenterna kunna
kommunicera examensarbetet och dess slutsatser samt genomföra opposition på ett
annat examensarbete.
Vissa av kurserna på programmet samläses med studenter från andra program och
fristående kurser, samt kan eventuellt ges i en annan ordning. Kurserna i programmet
kan i samförstånd med programansvarig bytas ut mot motsvarande kurser inom
programmets inriktning. Vid utbyte av kurs kontrollerar programansvarig att
programmets mål fortfarande uppfylls.
* kurs i huvudområdet Företagsekonomi
Ett kandidatprogram på 180 hp måste, enligt Högskoleförordningen, innehålla minst 90
hp successiv fördjupning inom huvudområdet, varav ett examensarbete om minst 15 hp.
För kompletterande information se den lokala examensordningen. Kurser som har getts
tidigare vid samma programkod, EGEKO, kan också ingå i programmets examen och
ersätter då kurs med likvärdigt innehåll.
Samhällsrelevans
Löpande i utbildningen hämtas case och exempel från näringslivet. Det ingår även
omvärldskontakt genom projekt och examensarbeten.
Internationalisering
Inom många kurser och ämnen på programmet kan delar härledas från internationella
sammanhang. Hela ekonomin är under stark globalisering och det påverkar i stort sett
alla moment i programmet. Det internationella perspektivet genomsyrar därför en stor
del av kurslitteraturen. Studenterna erbjuds ta del av det samlade utbudet av avtal med
utländska lärosäten inom Linnéuniversitetet alternativt på egen hand finna lärosäte
utanför de avtal som finns. Det finns möjligheter till utlandsstudier under sommartid eller
i direkt anslutning efter programmets avslut, dock ej som ordinarie termin.

Löpande i utbildningen hämtas case och exempel från näringslivet. Det ingår även
omvärldskontakt genom projekt och examensarbeten.
Internationalisering
Inom många kurser och ämnen på programmet kan delar härledas från internationella
sammanhang. Hela ekonomin är under stark globalisering och det påverkar i stort sett
alla moment i programmet. Det internationella perspektivet genomsyrar därför en stor
del av kurslitteraturen. Studenterna erbjuds ta del av det samlade utbudet av avtal med
utländska lärosäten inom Linnéuniversitetet alternativt på egen hand finna lärosäte
utanför de avtal som finns. Det finns möjligheter till utlandsstudier under sommartid eller
i direkt anslutning efter programmets avslut, dock ej som ordinarie termin.
Perspektiv i utbildningen
I dagens ekonomi är ett förhållningssätt till ett hållbart samhälle som innefattar en social,
etnisk och kulturell mångfald ofrånkomligt. Under programmets gång diskuteras
processer utifrån olika perspektiv som genus, etnicitet och kulturell tillhörighet, samt hur
detta påverkar ekonomens förhållningssätt till kunder och andra omvärldskontakter.
Resurser som miljöpåverkan har fått en större inverkan genom lagstiftning och
ekonomiska incitament vilket berörs i olika moment under utbildningen. För att skapa
beredskap att möta förändringar i arbetslivet används olika undervisningsformer och
studenterna förväntas delta i verksamhetsutveckling samt samarbeta med studenter med
andra ämneskunskaper.

Kvalitetsutveckling
Kontinuerlig utvärdering och förbättring av programmet sker bland annat genom
universitetets kursvärderingar, där resultatet hanteras av programansvarig och
programråd samt återkopplas till studenterna för att sedan arkiveras.
Programstudenterna medverkar aktivt i uppföljningen och utvecklingen av programmet
genom programråd, samt via studentrepresentanter i den fakultetsgemensamma
Utbildningskommittén. Alla Ekonomihögskolans program genomgår även
kvalitetsgenomlysningar baserat på Association to Advance Collegiate Schools of
Business’ (AACSB) standarder, och alla huvudämnen genomgår kvalitetsutvärderingar
via det nationella kvalitetssäkringssystemet med hjälp av Universitetskanslersämbetet.
Ekonomihögskolans fakultetsgemensamma kvalitetsplan styr bland annat att en
återkommande programgenomlysning genomförs och att kursvärderingar följs upp. Vid
den universitetsövergripande undersökningen Linnébarometern tillfrågas
sistaårsstudenter om deras upplevelse av sin utbildning relaterat till olika
kvalitetsaspekter.

Examen
Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i
Högskoleförordningen och i den lokala examensordningen för Linnéuniversitet kan
studenten ansöka om examen. De som har fullföljt Ekonomprogrammet inriktning
redovisning/ekonomistyrning kan erhålla följande examen:
Ekonomie kandidatexamen med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning
(Huvudområde: Företagsekonomi)
Bachelor of Science in Business and Economics with specialisation in Accounting
and Management Control(Main field of study: Business Administration)
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
För tillträde till kurserna inom programmet krävs att de särskilda behörighetskrav som
anges i kursplanerna är uppfyllda vid kursstart. Vissa av kurserna kan ges helt eller
delvis på engelska. I de fall kursens undervisningsspråk är engelska genomförs även
kursens examinationer på engelska.

anges i kursplanerna är uppfyllda vid kursstart. Vissa av kurserna kan ges helt eller
delvis på engelska. I de fall kursens undervisningsspråk är engelska genomförs även
kursens examinationer på engelska.

