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Kursens mål
Kursens mål är att studenten efter genomgången kurs ska:
• förstå och kunna använda centrala ekonomiska begrepp inom området 

företagsekonomi
• visa kunskap och förståelse för ett företags verksamhetsstyrning
• visa kunskap, förståelse och kunna tillämpa olika modeller för resultat och 

lönsamhetsberäkningar
• visa kunskap, förståelse och kunna tillämpa olika modeller för produktkalkylering 

och prissättning av varor och tjänster
• visa kunskap, förståelse och kunna tillämpa olika modeller för investeringskalkyler 

och lönsamhetsberäkningar
• visa kunskap och förståelse för ett företags kapitalbehov och finansiering
• visa förmåga att inhämta ny kunskap och att arbeta med ett kritiskt förhållningssätt
• visa förmåga att skriva en korrekt rapport och presentera denna muntligt inför en 

grupp

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
IVP100-Industriella verksamhetsprocesser och
EAR200-Ekonomisk analys och externredovisning eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
• Skriftlig individuell salstentamen,
• Skriftlig rapport i grupp
• Muntlig individuell presentation,
• Individuell inlämningsuppgift

Kursens innehåll
Ekonomistyrning
• Vi går igenom förutsättningarna för ekonomistyrning i olika typer av verksamheter. 

I momentet ingår också en genomgång och praktisk användning av 
företagsekonomiska grundbegrepp och olika ekonomiska mått.
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Resultatplanering och lönsamhetsberäkningar
• Vi lär oss att använda olika modeller för ett företags lönsamhetsberäkning och 

resultatanalyser.

Produktkalkyler och prissättning
• Vi ser hur olika typer av verksamheter använder kalkylering som beslutsunderlag.
• Vi lär oss använda olika metoder för produktkalkylering och prissättning.

Investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar
• Vi ser på hur olika ekonomiska satsningar i ett företag får långsiktiga 

betalningskonsekvenser.
• Vi lär oss använda olika metoder och modeller för att värdera ett företags 

investeringar, vilket utgör underlag för beslut om en investering ska genomföras 
eller ej.

• I detta moment ingår en gruppuppgift. I ett case ska grupperna ta fram ett 
beslutsunderlag för en investering och presentera detta skriftligt och muntligt.

Kapitalbehov och finansiering
• Vi går igenom hur ett företag binder kapital och använder olika modeller för 

beräkning av kapitalbehovet.
• I avsnittet ingår också att se på olika sätt att skaffa det kapital som behövs genom 

såväl intern som extern finansiering.

Övriga föreskrifter
Betygskala: U/3/4/5
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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