IDROTTSHÖGSKOLAN
Utbildnings- och forskningsnämnden

KURSPLAN
Fastställd 2004-06-23

EKONOMI MED IDROTTSINRIKTNING, GRUNDKURS 2, 10
poäng
Sports Economics, basic level 2, 10 points

BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen ingår som en obligatorisk kurs inom utbildningsprogrammet
Sport Management 120 poäng.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämne:
Ekonomi med idrottsinriktning
Nivå:
1-20 poäng
Kursen har behandlats av prefekten vid Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap 04.06.16.
SYFTE/MÅL
Kursens mål är att utveckla studentens förmåga och kunskaper för framtida
arbete i arbetsledande ställning inom relevanta områden. Inom valda
problemområden förmedlas ett helhetsperspektiv på ekonomi relaterat till
idrotten problematik vilket syftar till att ge studenten kunskaper så att de
självständigt ska kunna handlägga problemsituationer inom området.
Kursen skall också fördjupade fakta- och metodkunskaper inom aktuella
områden.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING
Kursen omfattar problem och frågor kring organisation och personal i
idrottens organisationer. Kursen består av följande delkurser:
Ekonomi med idrottsinriktning, grundkurs 2, 10 poäng
Grundkurs 2a, 5 poäng
- Befintliga och alternativa organisationsformer ur ett företagsekonomiskt
perspektiv
- Företagsekonomiska konsekvenser av att bedriva den idrottsliga
verksamheten i
alternativ organisationsform
- Trolig framtida utveckling från ett företagsekonomisk perspektiv
- Introduktion till Human Resource cost and accounting
- Personalekonomiska konsekvenser av Bosmandomen
- Redovisning av spelartrupp/atlet
Grundkurs 2b, 5 poäng
- Redovisningsteori

- Bokföring och bokslutsarbete i teori och praktik.
- Externredovisning
- Företagsanalys med räkenskapsanalys, kassaflödesanalys och
miljöaspekter
- Den kompletta årsredovisningen
- Bokslutsdiplomati; resultatreglering och bokslutspolitisk överväganden
- Deklarationsarbete
- Idrottens ekonomikriterier
Undervisningen sker i form av lektioner, seminarieövningar och
gruppövningar. Seminarieövningarna utgörs av en serie rättsfallsseminarier,
där varje student skall representera en analys av ett rättsfall och fullgöra en
oppositionsuppgift.

EXAMINATION
Kunskaper examineras genom redovisning av uppgifter under kursernas
gång och genom en skriftlig sluttentamen på kursen.
Betyg sätts efter varje delkurs och slutbetyg när samtliga delkurser är
godkända. Som betyg på delkurser och som slutbetyg används något av
uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

FÖRKUNSKAPSKRAV
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till det treåriga
programmet för Sport Management.

IKRAFTTRÄDANDE
Denna kursplan gäller fr o m ht 2004.
KURSLITTERATUR
Kurs 1
Brulin & Nilsson
Gröjer & Johansson, Personalekonomisk redovisning och kalkylering,
Hansson, j, Skapande personalarbete,
Lind
Hanson,R, Personalförsörjningsmodellen – ett projekt i tiden, Svenska
strukturforskningsinstitutet.
Kurs 2
Gröjer, J-E, Grundläggande redovisningsteori, studentlitteratur.
Leonartz, Blomquist, A; Årsredovisningen – en introduktion, Liber.
Thomasson mfl, Den nya affärsredovisningen, Liber
Litteraturen avser den senaste upplagan.

