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Innehåll
Kursen består av tre avsnitt som behandlar kalkylering, budgetering och projektstyrning med fokus på prestationsmätning.
Kalkyleringsavsnittet behandlar hur olika kalkyler kan användas i beslutssituationer och hur kalkylmodeller kan skapa
förutsättningar för lönsamhetsbedömning av event och produkter genom olika typer av kostnadsfördelning.
Budgeteringsavsnittet introducerar processynsättet, den formella styrningen och utvecklar en förmåga att beskriva en
organisations verksamhet ur ett lönsamhetsperspektiv med hänsyn till finansiell styrka och likviditet.
Projektstyrningsavsnittet tar sin utgångspunkt i projektstyrning med hjälp av balanserade styrkort och hur man kan arbeta med
finansiella och icke finansiella mål i styrningen av ett projekt och hur man med hjälp av prestationsmätning kan analysera
utfallet.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna
 använda kalkyler för prissättning av produkter, tjänster, projekt och event,
 använda kalkyler och nyckeltal för lönsamhetsbedömningar av produkter och event,
 upprätta och föra resonemang kring budget och budgetprocess för ett event och en verksamhet,
 formulera mål och utforma en styrmodell utifrån ett givet projekts situation samt motivera detta och
 resonera kring betydelsen av ekonomisk information och IT-stöd vid ekonomistyrning.
Undervisningsformer
Föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan
förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en seminarieuppgift. För att erhålla betyget Godkänd på hel
kurs fordras godkänt på seminarieuppgift samt på tentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd 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
Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi.
Ax, Johansson & Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, övningsbok. Liber Ekonomi.
Utöver detta ingår branschmaterial och kompendiematerial.
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 Event Managementutbildningen.

