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Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
•beskriva metoder och modeller inom internredovisning
•förklara ekonomi- och verksamhetsstyrningens historiska utveckling och idégrunderna
bakom traditionell och modern verksamhetsstyrning.
•redogöra för fallstudiemetodikens uppbyggnad och vetenskapliga grund
•redogöra för grunderna i kvalitativa forskningsmetoder och dess vetenskapliga grund
Färdigheter och förmåga:
•söka, samla, använda och kritiskt tolka information i olika internredovisningsmodeller
•självständig och tillsammans med andra konstruera lösningsförslag inom olika
internredovisningsmodeller
•praktiskt planera och genomföra en kvalitativ studie
•skriftligt och muntligt presentera resultatet av en genomförd fallstudie
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
•värdera och jämföra olika ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodellers användbarhet,
styrkor och svagheter.
•värdera resultatet av genomförda fallstudier

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delar. Den första behandlar olika typer av internredovisning,
standardkostnadsredovisning och avvikelseanalys, viktiga styrmedel i traditionell
ekonomistyrning. Den andra delen behandlar kritik som framförts mot traditionell
ekonomistyrning. En teoretisk referensram tas upp som kategoriserar de olika typer av
styrmedel som kommit att tillhöra ämnesområdet efter den framförda kritiken. Den tredje
delen behandlar kvalitativ forskning och utmynnar i en tillämpning av kunskap från
föregående del. Studenterna designar och genomför fallstudier vilka resulterar i att ekonomioch verksamhetsstyrning i en verksamhet utförligt beskrivs, kritiskt granskas och bedöms.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

Förkunskaper

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0040 Sammanvägd examination

7,5hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

