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Innehåll
Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrningsområdet med fokus på styrmedel som är av teknisk karaktär.
Under kursen behandlas kalkyleringens grundbegrepp inom ramen för genomgångar av kostnads- och intäktsanalys,
självkostnadskalkylering, bidragskalkylering och investeringskalkylering. Vidare behandlas budgetering och
budgetuppföljning samt vanliga nyckeltal inom området prestationsmätning.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och sambandet mellan dem,
1.2 redogöra för fördelar och nackdelar med budgetering,
1.3 redogöra för olika kalkylmetoder vid prissättning och lönsamhetsbedömningar,
1.4 redogöra för vanligt förekommande nyckeltal inom området prestationsmätning,
Färdighet och förmåga
2.1 sammanställa budgetar och beräkna budgetavvikelser,
2.2 upprätta produkt- och investeringskalkyler,
2.3 beräkna nyckeltal i samband med prestationsmätning samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 välja och argumentera för val av kalkylmodell.
Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och räknestugor.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på tentamen. För betyget Väl
godkänd på hel kurs krävs väl godkänt på den skriftliga tentamen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Andersson, G. & Funck, E.K.(2017). Ekonomistyrning – Beslut och handling, Lund: Studentlitteratur
Andersson, G. & Funck, E.K.(2017). Ekonomistyrning – Beslut och handling – Övningsbok, Lund: Studentlitteratur
Ytterligare artiklar och material tillhandahålls via lärplattformen (ca 100 s).
Litteraturen är på svenska men litteratur på engelska kan förekomma.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp samt Kandidatprogram i offentlig
förvaltning 180 hp.

