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Redovisning och styrning 7,5 högskolepoäng
Accounting and Control

Grundnivå, R0016N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G VG * Företagsekonomi Företagsekonomi

Ingår i huvudområde

Företagsekonomi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt minst 60 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet 
företagsekonomi, varav följande kurser måste ingå: Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N) 7,5 hp, 
Marknadsföring, grundkurs (M0015N) 7,5 hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern 
styrning (R0009N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Kurserna Externredovisning och internationell reglering 
(R0025N) 7,5 hp och Företagsanalys (R0007N) 7,5 hp/ Finansiell analys och värdering (R0027N) 7,5 hp är inget krav 
men de rekommenderas.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Kent Nilsson

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

designa och utforma styrsystem för organisationer med stöd av relevant teori och kunskap•
att med stöd av relevant teori, kunskap och erfarenhet, analysera samband mellan verksamhets- och 
ekonomistyrningssystemens design och utformning och de beteendeeffekter som kan uppstå som resultat av 
detta

•

Kursinnehåll
Kursen behandlar såväl traditionella som mer moderna teorier, teoretiska modeller och styrmodeller för verksamhets- 
och ekonomistyrning. Fokus ligger huvudsakligen på taktiskt systemnivå där såväl design, utformning och 
beteendeaspekter relaterat till styrsystem är i fokus.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består företrädesvis av föreläsningar. Förutom detta ges möjlighet att applicera kursens teorier, 
teoretiska modeller och styrmodeller i olika övningssammanhang.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Individuell tentamen. På kursen ges något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R0001N eller annan kurs med 
liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen R0016N motsvarar kursen R0014N/IEF324.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2
Hartmann, F., Nilsson, G., Kraus, K., Anthony, R., & Govindarajan, V. (2020). Management Control Systems, andra 
upplagan. 
London: McGraw Hill Education. 
ISBN: 9781526848314 
Vetenskapliga artiklar (meddelas vid kursstart). 
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Tentamen U G VG * 7,5 Obligatorisk H15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-08-20

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28
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