
YH-KURSPLAN
Ekonomistyrning, 25 yrkeshögskolepoäng
 

Financial control, 25 HVE credit points 

 

Syfte

Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper i ekonomi kopplat till logistikplanering och

därigenom kunna tolka och analysera olika ekonomiska nyckeltal, som underlag för

lönsamhetsbedömningar i ett varuflöde.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskaper

1. Redogöra för ekonomiska nyckeltal kopplade till logistiskplanering.
 

Färdigheter

2. Beräkna kapitalbindnings- och lagerkostnaders ekonomiska påverkan på en verksamhet.

3. Skapa totalkostnadskalkyler i kalkylprogram som underlag för affärsmässigt beslutsfattande.
 

Kompetenser

4. Självständigt jämföra och bedöma anbuds- och investeringsförslag.
 

Innehåll 
• Varuflödens utformning och balansgången mellan ekonomi, tid och miljöpåverkan.
• Tilläggstjänster och merförsäljning
• Excel/kalkylblad
• Lean Production
 

Undervisningsformer 

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, gästföreläsning och laboration.

 
Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt

- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E

Eller motsvarande kunskaper
 

Kurskod: YTEKS9
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Läranderesultat 1 examineras med tentamen.

Läranderesultat 2 och 3 examineras med inlämningsuppgift.

Läranderesultat 4 examineras med projekt.

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens

läranderesultat.

• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna

analysera och reflektera över kapitalbindningens effekter och konsekvenser för en verksamhet

samt föreslå och motivera alternativa åtgärder.
 

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamen 5 yhp IG/G

Inlämningsuppgifter 10 yhp IG/G/VG

Projekt 10 yhp IG/G/VG

Ekonomistyrning, 25 yrkeshögskolepoäng 2(2)


	Ekonomistyrning, 25 yrkeshögskolepoäng
	Syfte
	Läranderesultat
	Kunskaper
	Färdigheter
	Kompetenser

	Innehåll
	Undervisningsformer
	Förkunskapskrav
	Examination och betyg
	Betygskriterier
	Kurslitteratur


