
Inom ramen för Iterum Kompetens erbjuder vi webbkurser som lätt och smidigt säkrar din 
yrkeskompetens på olika nivåer. Du väljer själv när och var du vill studera. Varje kurs behandlar ett 
specifikt kompetensområde. Webbkurserna är metodiskt uppbyggda för att säkerställa en 
helhetsförståelse och för att du praktiskt ska kunna omsätta dina nya kunskaper i din yrkesroll.  
Flera av våra utbildningar ger dig som är auktoriserad lönekonsult aktualitetstimmar. 

 

Payroll English - Affärsengelska med inriktning på löneområdet  
 
Kursen kombinerar teori och praktisk tillämpning. Det syftar till att utveckla förmågan att använda 
engelska som ett verktyg i internationella affärskontakter om löne- och personalfrågor. Kursen ger 
kunskaper om språket som ett kommunikationsmedel inom dessa områden både i tal och skrift. Att 
kunna kommunicera effektivt som lönspecialist i företag med engelska som gruppspråk eller som 
lönekonsult för utländska företag som är verksamma i Sverige är avgörande för att skapa trovärdighet 
och förtroende. 
 

Kursens mål 
Kursens mål är att kursdeltagaren ska: 
• Förstå och använda engelska lönerelaterade termer i telefon, möten och diskussioner 
• Förstå och använda engelska lönelaterade och ekonomiska villkor skriftligen, särskilt e-
postmeddelanden 
• Använd det engelska språket för att skapa bra relationer i en företagskontext 

 
Kursinnehåll 

• Grunderna i affärsengelska 

• E-post 

• Svengelska 

• Kulturell och social språkhantering 

• Grundläggande löneordsterminologi 

o Affärsengelska 

o Anställning 

o Anställningsvillkor 

o Sjukdom 

o Arbetsrätt 

• Fördjupad löneordsterminologi 

o Löneprocessen 

o Lönespecifikationer 

o Help Desk-frågor 

o Skatter, sociala avgifter och finansiella transaktioner 

 

Kursform 
Kursen är webbaserad och allt material utöver viss litteratur finns tillgängligt genom 
utbildningsportalen.se. Kursen består av flera olika arbetspass som innehåller en eller flera eKuser 
varvat med instuderingsfrågor och övningsmaterial. Kursen avslutas med examination av kursens olika 
delar. 

Omfattning 
Kursen motsvarar cirka en veckas heltidsstudier.  

Målgrupp 
Kursen är för dem som arbetar i lön och behöver kommunicera på engelska med internationella 
kontakter. 

 
Lämpliga förkunskaper 
Grundläggande lönekompetens inom hela löneområdet. Exempelvis Lön I-III hos Iterum Kompetens 
samt grundläggande engelska språkkunskaper. 
 


