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Välkommen till Civilekonomprogrammet! 
 

Grattis till en plats på Civilekonomprogrammet vid Sveriges första dubbelackrediterade 
handelshögskola. Du har fått din plats i konkurrens med inte mindre än 2815 studenter varav 316 har 
sökt en av våra 120 platser i första hand (vilket innebär en ökning med 9,3 % sen förra året). 
Jag som skriver till dig heter Johan Larsson och är ansvarig för Civilekonomprogrammet på JIBS.  
 

Under dina studier kommer du att läsa företagsekonomi och nationalekonom men även handelsrätt och 
statistik. De två första kurserna du kommer att läsa är Affärsredovisning samt Entreprenurship and 
Business Planning. Information om de båda kurserna bifogas till detta välkomstbrev. Under dina fyra 
år på JIBS ges en bred utbildning i de nämnda ämnena samt en möjlighet för dig att fördjupa dig inom 
något område som du är särskilt intresserad av samt förstås även möjligheter till utlandsstudier på 
något av våra närmare 200 partneruniversitet.  
 

Programmet inleds måndagen den 22 augusti med upprop. Varmt välkommen då! 
 
 

 
 
 

Johan Larsson 

Program Director Civilekonomprogrammet 
036101893 

johan.larsson@ju.se 
 
 
 

Bilagor: 
Bilaga A: Information om kursen Affärsredovisning 
Bilaga B: Information om kursen Entrepreneurship and Business Planning 
 
  



 

 

Bilaga A: Information om Affärsredovisning 7.5 hp 
 
Kursen introducerar grundläggande begrepp inom redovisning. Kursen innefattar moment som 
bokföring av affärshändelser, periodiseringar, övriga bokslutsnoteringar, upprättande av årsbokslut 
samt räkenskapsanalys.  
 
Kursen introducerar grundläggande begrepp inom redovisning.  
Kursen innefattar moment som bokföring av affärshändelser, periodiseringar, övriga 
bokslutsnoteringar, upprättande av årsbokslut samt räkenskapsanalys (6 hp).  I kursen ingår en 
inlämningsuppgift där studenten ska utföra bokföringen samt upprätta bokslut för ett fiktivt företag 
(1,5 hp).  
 
Kurslitteratur: 
Per Arvidson, Thomas Carrington och Gustav Johed, Den Nya Affärsredovisningen, Liber (senaste 
upplagan) 
Per Arvidson, Thomas Carrington och Gustav Johed, Den Nya Affärsredovisningen, Övningar, 
Liber(senaste upplagan) 
 
Examinator är Fredrika Askenmalm 
 

 
 

fredrika.askenmalm@ju.se 
 
Mer information om kursen hittar du på: 
http://ju.se//studera/kurser.html?courseCode=ACAG13&semester=20162&revision=3,000&lang
=sv 
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http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=ACAG13&semester=20162&revision=3,000&lang=sv
http://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=ACAG13&semester=20162&revision=3,000&lang=sv


 

 

Bilaga B: Information om Entrepreneurship and Business Planning 7.5 hp 
 
Entrepreneurship and Business Planning (EBP) is an introductory course in Business Administration. 
Many subject matters are discussed in this course in order for students to gain a wider perspective of the 
field. For the most part, the focus is on entrepreneurship and business planning however. In order to 
facilitate the understanding of the course material, EBP centers around four different and equally 
important areas: (1) Basics of Business, (2) Entrepreneurship in Theory, (3) Entrepreneurship in 
Different Contexts, and (4) Business Planning. 
 
The learning is primarily based on self-study of the literature and individual and team preparation of 
seminar and project work. The learning process is supported by lectures and seminars, where both theory 
and practice are connected. The team projects are particularly important for the application of theory 
and learning experience in the course. 
 
Course book:  
Barringer, Bruce & Ireland, Duane,(2012). Entrepreneurship: Successfully Launching New 
Ventures,Global Edition. Pearson Education. ISBN13:9780273761402, ISBN10:0273761404 
 
The examiner and core teacher is Associate Professor Karin Hellerstedt 
 

 
 

karin.hellerstedt@ju.se 
 
More information about the course can be found at:  
http://ju.se//studera/kurser.html?courseCode=ENAG13&semester=20162&revision=2,000&lang=sv 
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