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Innehåll
Kursen består av tre avsnitt som behandlar kalkylering, budgetering och prestationsmätning.
Inledningsvis behandlas hur olika kalkyler kan användas i beslutssituationer och hur kalkylmodeller kan skapa förutsättningar
för lönsamhetsbedömning av produkter och verksamheter genom olika typer av kostnadsfördelning.
Budgeteringsavsnittet introducerar den formella styrningen och studenten tränas i att beskriva en organisations verksamhet ur
ett lönsamhetsperspektiv med hänsyn till finansiell styrka och likviditet.
Avslutningsvis behandlas hur man kan beräkna mål i en organisation och hur man med hjälp av prestationsmätning kan
analysera utfallet.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för innebörden av grundläggande begrepp inom ekonomistyrning,
2. förklara skillnader mellan olika kalkylmetoder och redogöra för dess användning,
3. förklara och beräkna de vanligaste nyckeltalen inom området prestationsmätning,
4. sammanställa en enklare budget för en organisation utifrån givna förutsättningar,
Färdigheter och förmågor
5. använda och förklara modeller och metoder för prestationsmätning med hjälp av kalkyler och nyckeltal,
6. anpassa olika modeller för kostnadsfördelning till en given organisations behov,
7. formulera övergripande mål utifrån en given organisations situation samt motivera detta,
8. upprätta och föra resonemang kring budget och budgetprocess för en verksamhet och
Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. välja och argumentera för val av kalkylmodell.
Undervisningsformer
Föreläsningar, lektionspraktikfall och övningstillfällen. Härutöver ges ”räknestugor” i mindre grupper för att stödja
utvecklingen av det egna lärandet med avseende på förståelse för begrepp och samband.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursens lärandemål 1 - 9 examineras genom en individuell skriftlig tentamen. Betyget på hel kurs bestäms av betyget 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
Greve, J., Ekonomistyrning – Principer och praxis. Studentlitteratur
Bergkvist, H. & Åkesson, J., Övningar i ekonomistyrning. Studentlitteratur.
Johnson, T. & Kaplan, K., The Rise and Fall of Management Accounting. Management Accounting
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, Affärsinformatik- och Dataekonomutbildningen samt ges som fristående kurs.

