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Kursens mål
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

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom: - en skriftlig salstentamen. - en gruppvis inlämningsuppgift som 
avrapporteras skriftligt och muntligt. 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 framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).
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Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: VOE200

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp
Operational and Financial Control, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursens huvudsakliga innehåll kretsar kring fyra avsnitt:

• kalkylering

• budgetering

• prestationsmätning

• standardkostnader/internprissättning
 
Avsnittet kalkylering innehåller resultatplanering, påläggskalkylering, bidragskalkylering och 
periodkalkylering. Resultatplanerering ska kunna förstås och analyseras för resultatanalys. 
Påläggskalkylering behandlar olika fördelningsgrunder för handelsföretag, tjänsteföretag och 
tillverkningsföretag. Kursen tar upp ABC-kalkyleringens syfte och några enklare modeller av 
ABC-kalkylering. Bidragskalkylering behandlar även trång sektion och stegkalkyl. 
Periodkalkylering behandlar divisionskalkyl, normalkalkyl, minimikalkyl och 
ekvivalentkalkyl.
 
Avsnittet budgetering fokuserar på de tre huvudbudgetarna likviditetsbudget, resultatbudget 
och balansbudget och belyser sambandet dem emellan. I avsnittet diskuteras också kritiken 
mot budgetering och budgetlös styrning. Avsnittet prestationsmätning tar upp de mest 
grundläggande nyckeltalen så som lönsamhet på eget och totalt kapital, soliditet, likviditet.
 
Kursen fokuserar på att presentera beräkningsmodeller inom kalkylering, budgetering och 
prestationsmätning. Stor tyngd läggs vid förmågan att tillämpa beräkningsmodellerna i 
kalkylering, budgetering och prestationsmätning. Tillämpningen av dessa modeller tränas 
därför via praktiska beräkningsuppgifter där studenterna övar på att upprätta och använda 
kalkyler, budgetar och nyckeltalsmodeller.
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