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Kursplan

Management och revision i professionella organisationer
Management and Revision in Professional Organizations
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: SMO012
Version: 5.0
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2016-10-26
Gäller från: VT 2017
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G2F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om 60 högskolepoäng i företagsekonomi.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
I kursen presenteras revision som ett kontrollinstrument och ett managementverktyg i komplexa sammanhang där revision
således både bevakar samt utvecklar moderna organisationer. Utifrån ett brett perspektiv på begreppet revision blandas i kursen
traditionella redovisningsperspektiv med områden som etik, trovärdighet, kvalitet, hållbarhet och kultur. Utmaningen i kursen
är att försöka förstå granskningens karaktär och mening för att därigenom ge revisionen sin betydelse.
Kursen tar upp följande perspektiv: (1) Revisionssamhället och dess legitimitetssträvan, (2) grundläggande betraktelsesätt på
revision, (3) revision och redovisning, (4) förtroendeskapande revision, (5) hållbar framtidsutveckling med revision.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för företagens utveckling som lett fram till att revision blivit ett viktigt kontrollinstrument för olika intressenter,
1.2 beskriva företagens utveckling som lett fram till att revision blivit ett viktigt managementverktyg,
1.3 redogöra för skillnader och likheter mellan kontrollinstrumentet revision och managementverktyget revision,
Färdigheter och förmågor
2.1 identifiera situationer där revision aktualiseras och bedöma olika typer av revision,
2.2 beskriva och analysera en faktisk genomförd revision,
2.3 formulera olika revisionsrapporter utifrån skilda ansatser,
2.4 muntligt och skriftligt beskriva och diskutera olika perspektiv på revision,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera och problematisera kring en verksamhet utifrån ett revisionsperspektiv,
3.2 utifrån etiska utgångspunkter diskutera en revisors ansvar och revisionens konsekvenser samt
3.3 problematisera kring revisionens betydelse för organisationers utveckling avseende social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar samt seminarier. Undervisningen sker på svenska eller engelska.
Litteraturen är på engelska eller svenska.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande provmoment:
Projektarbete 1: Genomförs i grupp, skriftlig inlämning och muntlig presentation.
Lärandemål 1.1, 1.2, 1.3, 2.4 och 3.2.
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänt (U) eller Godkänt (G)
Vid underkänt eller frånvaro får studenten en skriftlig kompletteringsuppgift.
Projektarbete 2: Genomförs i grupp, skriftlig inlämning och muntlig presentation.
Lärandemål 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 och 3.2
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt (U) eller Godkänt (G)
Vid underkänt eller frånvaro får studenten en skriftlig kompletteringsuppgift.
Projektarbete 3: Individuell uppgift, skriftlig inlämning och muntlig presentation.
Lärandemål 2.4, 3.1, 3.2, och 3.3
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG)
Vid underkänt eller frånvaro får studenten en skriftlig kompletteringsuppgift.
För betyget Godkänt på hel kurs krävs godkänt på samtliga av kursens examensmoment. För betyget Väl godkänt på hel kurs
krävs därutöver Väl godkänt betyg på den individuella uppgiften.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Lindgren, L. (2014) Nya utvärderingsmonstret: Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn. Studentlitteratur: Lund.
Power, M. (1999) The Audit Society, OUP Oxford.
Reuter, M., Wijkström, F. och Kristensson Uggla, B. (2012) Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och
praktik. Studentlitteratur.
Texter ur Hobbes, T. (1651 och 2008) Leviathan, Google böcker.
Texter ur Rousseau, J-J. (1762 och 2003) On the Social Contract, Google böcker.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial anges via lärplattformen (max 100 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursutvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ges inom Civilekonomprogrammet och Ekonomutbildningen.

