
Emneplan for ED-BØK180 Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer 

Kort innledning 

Dette emnet tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde 
seg til. 

Beslutninger tas på grunnlag av rene økonomiske vurderinger kombinert med 
bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft. 

Læringsutbytte 

Etter at studenten har fullført emnet, forventes det at studenten skal: 
Ha følgende kunnskaper 

• forstå hvordan aktivitetsbasert kalkulasjon fungerer 
• forstå fordeler og ulemper ved aktivitetsbasert kalkulasjon 
• om hvordan aktivitetsnivå påvirker dekningsbidrag og resultat 
• om begrensninger og muligheter knyttet til KRV (KostnadResultatVolum) 

analyser 
• om hva outsourcing er 
• om hva som menes med kundeverdi 
• om bedriftens plass og rolle i samfunnet, etikk og bærekraft 

 
Ha følgende ferdigheter 

• kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter  
• kunne løse ulike beslutningsproblemer 
• kunne gjennomføre nullpunktsanalyser 
• kunne beregne konsekvenser av endret produktmiks 
• kunne beregne hvordan endringer i salgspris, salgsvolum, faste og variable 

kostnader påvirker dekningsbidraget, dekningsgraden og resultatet  
• kunne kalkulere og prissette hoved- og biprodukter 
• kunne gjennomføre kalkyler knyttet til outsourcing, kjøpe eller produsere selv, 

midlertidig eller permanent nedleggelse 
• kunne foreta produktvalg ved en eller flere knappe faktorer 

Innhold 

Gjennomgående i dette kurset er at man ser på hvordan ulike problemstillinger kan 
løses med utgangspunktet i hva som er kortsiktig økonomisk lønnsomt. 
Problemstillingene diskuteres deretter i lys av bedriftens samfunnsansvar, etikk og 
bærekraft. 

For å kunne løse denne typen problemer er det helt avgjørende at man er i stand til å 
vurdere hvilke inntekter og kostnader som skal tas med i vurderingene. 

Forkunnskapskrav 

Anbefalte forkunnskaper 



Man bør beherske Excel. I tillegg vil det være en fordel å ha grunnleggende 
kunnskaper om kostnads- og inntektslære. 

Eksamen/vurdering 
 
Vurderingen vil skje gjennom en 4 timers hjemmeeksamen. Karakterskala A-F. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 

Bestått en obligatorisk multiple choice test. 
 

Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
Ola Barkved  

Faglærer 

Ola Barkved 

Arbeidsformer 

Det er laget videopresentasjoner til de ulike temaene i tillegg til at flere 
oppgaveløsninger presenteres på video. 

Det er laget ulike tester der studenten kan kontrollere om man behersker stoffet. 

Forlaget har en meget gode nettressurser for dette emnet. 

Det vil bli gjennomført to møter via teams. Varighet på hver 1,5 timer. Møtene vil skje 
ca fire og to uker før eksamen. 

Litteratur 

Hoff og Helbæk: Økonomistyring 2 og Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Siste utgave. 
Universitetsforlaget. 

Kompendium 
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