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Kurskod: ESA106

Ekonomistyrning, 7,5 hp
Management Accounting, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-06-22
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa både teoretisk och praktisk kunskap inom 
ekonomistyrning.
 
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. kritiskt diskutera och tolka val av samt tillämpning av olika kalkylmodeller med hänsyn till 
aktuell kalkylsituation
2. visa kunskap om sambandet och syftet mellan olika typer av budgetar
3. välja lämpliga mått för prestationsmätning och visa hur nyckeltal kopplas till kalkyler och 
budgetar
4. redogöra för ekonomistyrningens roll i företaget
 
Färdighet och förmåga
5. självständigt upprätta olika kalkyler
6. upprätta olika typer av budgetar
7. använda olika mått för prestationsmätning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. kritiskt tolka och diskutera kalkyl- och budgetutfall

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 4 / A4)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- en skriftlig salstentamen (lärandemål 5-7).
- gruppvisa inlämningsuppgifter som avrapporteras skriftligt och genom individuella 
muntliga examinationer vid seminarier (lärandemål 1-4 och lärandemål 8).
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Närmare anvisningar, betygskriterier och tidsplan för ordinarie examination samt 
omtentamen delges studenten i kurs-PM vid kursens start.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

ESA105 Ekonomistyrning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
ESA101 Ekonomistyrning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
EKN100 Ekonomistyrning, Nät 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
VEK100 Verksamhets- och ekonomistyrning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
VOE200 Verksamhets- och ekonomistyrning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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