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Kursplan

Ekonomistyrning II
Management Accounting and Control
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: 21EK1C
Version: 3.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2013-03-25
Gäller från: HT 2013
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G1F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: Avklarad kurser om 45 högskolepoäng i företagsekonomi varav avklarad kurs Ekonomistyrning I, 7,5
högskolepoäng, eller motsvarande.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen omfattar följande huvudmoment:
 Olika perspektiv på ekonomisk styrning med fokus på sociala och beteendemässiga aspekter av det formella
styrsystemets utformning.
 Trender inom ekonomistyrningsområdet speciellt prestationsmätning och organisationsutformning i decentraliserade
organisationer.
 Självständigt vetenskapligt arbete som behandlar en frågeställning ur kurslitteraturen.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för de huvudsakliga styrmedlen i en organisation,
2. förklara innebörden av olika typer av decentraliserat ekonomiskt ansvar,
3. beskriva hur ekonomistyrning utformas och används i olika organisationer,
Färdigheter och förmågor
4. formulera övergripande mål utifrån en given organisations situation samt visa hur dessa mål kan brytas ned till
prestationsmått i en organisation,
5. utifrån en vald frågeställning identifiera relevant litteratur och sammanställa en rapport,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. föreslå och argumentera för val av övergripande styrmodell utifrån en given organisations situation samt
7. jämföra och kritiskt granska huvuddragen i den aktuella utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet.
Undervisningsformer
Föreläsningar, lektionspraktikfall och seminarier. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska,
liksom engelskspråkig litteratur kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en obligatorisk skriftlig tentamen (lärandemål 1, 2, 3, 4 och 6) och en obligatorisk skriftlig
vetenskaplig rapport (lärandemål 5 och 7). För att erhålla betyget Godkänd på hel kurs fordras godkänt resultat på skriftlig
rapport och tentamen. För att erhålla betyget Väl Godkänd på hel kurs fordras dessutom väl godkänt på tentamen.

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Samuelsson, L. A., Controllerhandboken (nionde upplagan), Industrilitteratur
Vetenskapliga artiklar till skriftlig rapport som studenterna efter vald frågeställning själva söker fram.
Kompendiematerial och övningsmaterial: Finns tillgängligt på PingPong när momentet behandlas.
Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen
sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet och Dataekonomutbildningen.

