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Förkunskaper
För student som läser kursen som del av Civilekonomprogrammet ska 105 av 120 av
Civilekonomprogrammets basblock, inklusive Extern redovisning, finansiering och
ekonomisk styrning I, 15 hp, samt Extern redovisning, finansiering och ekonomisk
styrning II, 15 hp, eller motsvarande, ha genomgåtts med godkänt resultat.
alternativt
Företagsekonomi 60 hp, inklusive Extern redovisning, finansiering och ekonomisk
styrning I, 15 hp, samt Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II, 15 hp,
eller motsvarande, ska ha genomgåtts med godkänt resultat. Engelska B/6

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l

l

l
l
l

redogöra för kalkylteori
resonera om kalkyleringsfrågor baserat på kalkylteori
tillämpa olika metoder för kort och långsiktig kalkylering och bedöma
lämpligheten av tillämpad metod
identifiera behov av olika bedömningsunderlag för val av kalkylmetod och bedöma
lämpligheten av underlaget
redogöra för svensk kalkylpraxis och dess historiska utveckling
redogöra för aktuella utvecklingstendenser inom kalkyleringsområdet
identifiera och utifrån kalkylteori analysera kalkyleringsrelaterade frågeställningar
och lösningar baserat på verklighetsbaserade situationer i samarbete med andra
studenter, samt inom utsatta tidsramar redogöra för resultaten både skriftligt och
muntligt

Innehåll
Kursen innehåller:

och lösningar baserat på verklighetsbaserade situationer i samarbete med andra
studenter, samt inom utsatta tidsramar redogöra för resultaten både skriftligt och
muntligt

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l
l
l
l
l

kalkylteori för kort och långsiktig kalkylering
metoder för långsiktig kalkylering
kapitalkostnader
metoder för kortsiktigt kalkylering
aktivitetsbaserad kalkylering
svensk kalkylpraxis och dess utvecklingstendenser
kalkylprocesser i organisationers ledningsarbete

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarietillfällen. Obligatoriska moment
framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen examineras med tentamen och case. Vidare förekommer seminarietillfällen där
olika självständiga tillämpningsuppgifter redovisas.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kurs/delkursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda
examinationsmoment till slutligt kursbetyg sker.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 2FE003, 2FE083:3 och 2FE044:3
med 100 % vardera.
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