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Innehåll
Kursen behandlar grundläggande kunskaper inom ekonomistyrningsområdet med fokus på styrmedel som är av teknisk
karaktär. I kursen behandlas företagsanalys, produktkalkylering och budgetering. Kursen är indelad i fyra block. Första blocket
behandlar ekonomistyrningens utgångspunkter med fokus på kostnads-/intäktsanalysens grundbegrepp och modeller för
resultatplanering. Det andra blocket avser att fördjupa studenternas kunskaper inom finansiell analys med fokus på företagets
avkastning och finansiering. Det tredje blocket innehåller grundläggande begrepp inom kalkylområdet samt olika metoder för
kalkylering, så som självkostnadskalkylering och bidragskalkylering. Det avslutande blocket behandlar budgetering som en del
i ekonomisk planering. Grundläggande begrepp, processen och nya idéer kring budgetering tas upp. Den lärarledda
undervisningen består av en kombination av teori, tillämpningar och praktisk träning i att t ex upprätta och analysera budgetar,
kalkyler och andra ekonomiska modeller. Studenterna kommer löpande under kursen att arbeta med uppgifter som skall
redovisas såväl skriftligt som muntligt i slutet av kursen.
Mål
Studenten skall kunna
 förklara innebörden av ekonomistyrningens grundläggande begrepp, metoder och samband
 välja mellan ekonomistyrningens begrepp och metoder samt använda dessa för att göra olika typer av ekonomiska
bedömningar
 upprätta och tolka kalkyler som underlag för lönsamhetsbedömning av produkter och verksamheter
 utifrån en budget beskriva en organisations verksamhet vad gäller lönsamhet, finansiell styrka och likviditet
 göra en företagsanalys utifrån en resultat- och balansräkning
Undervisningsformer
Föreläsningar, grupparbeten och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Seminarieuppgift och skriftlig individuell tentamen.
För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyg Väl godkänd på minst 50% av kursens totala poäng.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Studentinflytande baseras på dialog och nära samarbete mellan student och lärare. I slutet av kursen genomförs en
kursutvärdering där studenten ges möjlighet att värdera kursens innehåll och genomförande samt sin egen prestation genom en
enkät. Kursansvarig lärare sammanställer enkäternas resultat som sedan utgör grund för fortsatt kursutveckling.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp samt ges även i förekommande fall för
studenter från Institutionen Ingenjörshögskolan.
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