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Mål Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
 
- förstå och analysera funktioner och processer gällande ekonomistyrningssystem i hållbar
affärsverksamhet.
 
Färdighet och förmåga:
 
- analysera och beskriva förändringsprocesser för ekonomistyrning inom organisationer och
företag samt vara väl förberedd för redovisning av hållbarhet.
- visa förmåga att arbeta med teoretisk och forskningsbaserad kunskap inom området
internredovisning och ekonomistyrning
- visa förmåga att kommunicera, förhandla och rapportera finansiell och icke-finansiell
information i frågor som rör förvaltning, ledning och hållbarhetsredovisning.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
- integrera etiska värden med hållbarhet i analyser, utvärderingar och beslut i frågor rörande
internredovisning (ekonomistyrning).
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- Identifiera behov av ytterligare forskning inom delämnet ekonomistyrning. 

Kursens innehåll Ett syfte med internredovisning är att förstå och identifiera vad som är värdeskapande
aktiviteter i ett företag och att veta att framgången är beroende av hur väl företaget lyckas
identifiera och dra nytta av dessa värdeskapande aktiviteter i verksamheten.  Ett syfte med
kursen är att öka studenternas kunskaper och analytiska färdigheter relaterade till området hur
chefer designar, planerar och använder redovisningssystem för att genomföra hållbara
strategier. Hur väl ledningens redovisningssystem skapar beslutsinformation kring
värdeskapande och hållbarhet är en viktig fråga som studeras. 

Undervisning Kursen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning. Undervisning
sker på engelska.

Förkunskaper -Kandidatexamen i företagsekonomi.
-Minst 30 hp i redovisning och ekonomistyrning i kandidatexamen.
-Färdighet i engelska motsvarande (svensk gymnasieskola) Engelska 6

Examinationsform Skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, presentationer och seminarier

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Ekonomistyrning för hållbar affärsverksamhet 7,5 hp Betyg: AF


