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Verksamhetsstyrning, 7.5 hp
Advanced Management Accounting, 7.5 credits
Grundnivå
Progression: 61•90
Huvudområde: Företagsekonomi
Kursplanen är fastställd av styrelsen för Sektionen för Ekonomi och Teknik (2009•04•27) och gäller från och med höstterminen 2009.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ges som en delkurs inom fördjupningsblocket redo•
visning på nivån FEK 61•90 hp.
Behörighetskrav
Företagsekonomi (1•60) 60 högskolepoäng.
Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för styrningens förutsättningar och effekter
• redogöra för ekonomistyrsystems relation till företa•
gets strategi
• redogöra för ekonomistyrsystems uppbyggnad och be•
ståndsdelar
Färdighet och förmåga
• identi era problem i styrningen samt kunna ge förslag
på förändringar
• applicera strategimodeller och dra teoretiska och
praktiska slutsatser av dess användande
• applicera ekonomistyrningens instrument och dra te•
oretiska och praktiska slutsatser av dess användande
• tillämpa analytiska tekniker inom ekonomistyrning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• genomföra analyser och ge lösningsförslag, skriftligt
och oralt, individuellt och inför en grupp.

Kurslitteratur
(Reviderad 2009•04•17)
Anthony,Robert & Govindarajan, Vijay,

Kursens huvudsakliga innehåll
Följande moment ingår:
• Grundläggande styrteori
• Styrningens förutsättning, strategi
• Styrning genom struktur, dvs organisationsstruktur,
belöningssystem, affärssystem
• Styrning genom process, d v s budget och kalkylering
• Integrerad styrning med balanserat styrkort som ex•
empel
• Analyshjälpmedel, med inriktning på nyckeltal.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Un•
dervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning
på engelska kan förekomma.
Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker i form av individuell skriftliga tentamen,
men även inlämningsuppgifter kan förekomma.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna skall vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen skall
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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Management Control Systems:
McGrawHill,Boston,
12 upplagan (ISBN: 9780071254106)

Grant, R. M:
Contemporary strategy analysis Blackwell, Oxford,
senaste upplagan
Artiklar

