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 1. Kursens innehåll  tillbaka till Innehåll  

  

Företagsekonomi Styrning och Strategi är en grundkurs inom ämnet 
företagsekonomi. Kunskaper i företagsekonomi (FEK) är alltid 
relevanta i dagens arbetsliv. Kursens övergripande syfte är att utveckla 
och fördjupa studentens kunskap för företagsekonomiska begrepp, 
modeller och teorier och hur ämnets olika delområden är relaterade till 
varandra.   

Kursen behandlar ytterligare fördjupning i resonemang kring begrepp, 
modeller och teorier inom företagsekonomins fyra delområden; 
management, marknadsföring, finansiering och redovisning. 
Resonemangen fokuserar på hur företag och organisationer kan styra 
sina verksamheter utifrån strategiska överväganden.   

Dina kunskaper från grundkursen och de perspektiv och fördjupningar 
som denna fortsättningskurs erbjuder behandlas i två 
inlämningsgruppuppgifter och ett case där du tillämpar kunskaperna 
och presenterar dessa i skriftlig form.   

  

 2. Förväntade studieresultat/Lärandemål   tillbaka till Innehåll  
  

Efter att ha genomgått kursen förväntas den studerande kunna:   

Kunskap och förståelse   

1. Definiera grundläggande begrepp, modeller och teorier inom 
företagsekonomins fyra delområden (management, 
marknadsföring, finansiering och redovisning)   

2. Visa förståelse för begrepp, modeller och teorier genom att 
förklara och exemplifiera hur de förhåller sig till varandra   

Färdighet och förmåga   

3. Tillämpa kunskaper från företagsekonomins olika delområden   

4. Identifiera och analysera handlingsalternativ på organisatoriska 
problem genom att integrera dessa kunskaper i samband med 
tillämpningen   

Värderingsförmåga och förhållningssätt   

5. Motivera och argumentera för valet av teoretiska angreppssätt   

6. Utvärdera, kritisera samt resonera kring valt angreppssätt, dvs.  

teoretiska och praktiska aspekter som berör strategisk styrning av 

företag och organisationer   

Lärandemål för de fyra huvudämnena presenteras på lärplattformen.   
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 3. Undervisning  tillbaka till Innehåll  

  

Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 
timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS). Undervisningsspråk är 
svenska.   

Kursen genomförs i form av distanskurs och är helt nätbaserad. 
Undervisningsmaterial är tillgänglig på DSV:s webbaserade 
undervisningsplattform iLearn, i form av filminspelade föreläsningar, 
diskussioner och instruktioner samt i textuell form som presentationer. 
Materialet introducerar, beskriver och förklarar grundläggande 
begrepp, principer, regler och metoder inom ämnesområdet. 
Föreläsningsfilmerna ger vägledning inför inläsning av litteraturen. Vi 
rekommenderar att man tittar på samtliga filmer.   

Kursen innefattar dessutom två gruppvis genomförda 
inlämningsuppgifter som skall förberedas enligt särskilda anvisningar. 
De uppgifterna behandlar organisatoriska problem där 
företagsekonomiska kunskaper tillämpas. Ett mer komplext problem 
ges i form av en gruppvis genomförd case-studie.   

Förutom undervisningsmaterialet, inlämningsuppgifterna och 
casestudien har studenterna övrigt material tillgängligt, i form av 
självstudie- och övningsuppgifter. Med hjälp av dessa uppgifter i form 
av quiz (flervalsfrågor) övar studenterna de teoretiska kunskaperna i 
varje delområde.   

Tänk på att planera ditt arbete i kursen utifrån kursens förutsättning, 
alltså efter lärandemål och att den är nätbaserad.   
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 4. Kunskapskontroll och examination  tillbaka till Innehåll  
  

Examination   

Examination sker kontinuerligt genom kursens olika  

lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till 
sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. 
Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras 
till en kurspoäng som översätts till slutbetyget.   
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Examinationsmoment och betygssättning   

Kursen består av följande viktade examinationsmoment:   

1. Sluttentamen (individuell skriftlig salstentamen): examinerar 
lärandemål 1, 2, 3, 4; utgör 60 % av total kurspoäng.   

2. Case-uppgift: examinerar lärandemål 3, 4, 5, 6; utgör 20 % av 
total kurspoäng.   

3. Inlämningsuppgift ORG II-MF II: examinerar lärandemål 3, 4, 5, 
6: utgör 10 % av total kurspoäng.   

4. Inlämningsuppgift ES-FIN II: examinerar lärandemål 3, 4, 5, 6; 
utgör 10 % av total kurspoäng.   

Betyg  

Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad 
till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är 
underkänt betyg.   

Kursen omfattar 100 kurspoäng. För att erhålla ett godkänt slutbetyg 
krävs alltså >= 50 kurspoäng. Slutbetygen på kursen motsvaras av 
följande poängskala: A: 90-100; B: 80-89; C: 70- 79; D: 60-69; E: 
50-59; F: 0-49. Betygen motsvarar summan av de poäng en student 
erhåller (av totalt 100) för de viktade examinationsmoment som utgör 
kursens kontinuerliga examination.   

Varje enskilt examinationsmoment tilldelas 0-100 poäng. Poängen 
från ett enskilt examinationsmoment multipliceras med sin 
procentuella vikt, och den sammanlagda poängen för kursens 
samtliga examinationsmoment summeras till en kurspoäng mellan 0 
och 100 som översätts till ett motsvarande kursbetyg mellan A och F.   

Studenten ansvarar för att kursens examinationsmoment fullgörs: att 
ett tillräckligt antal kurspoäng uppnås och ett godkänt slutbetyg 
erhålls. Det avslutande examinationsmomentet är möjligt att 
genomgå två gånger med bibehållna kurspoäng från kursens övriga 
examinationsmoment: 1) under kursens gång; samt, om ett godkänt 
resultat på kursen (>= 50 kurspoäng) inte uppnåtts vid det första 
tillfället, 2) vid kursens andra, schemalagda examinationstillfälle. 
Godkänt betyg (A-E) på kursen erhålls när student uppnått >= 50 
kurspoäng.   

Underkänt betyg (F) på kursen erhålls när student ej uppnått >= 50 
kurspoäng:   

•  Om < 50 kurspoäng uppnåtts erhålls betyg F, innebärande att 

studenten måste omregistrera sig på kursen, varvid tidigare 
erhållna kurspoäng förfaller.   

 

Student som erhållit godkänt betyg på kursen får inte genomgå 
förnyad examination, komplettera eller fullgöra tidigare ej genomfört 
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examinationsmoment för högre betyg. Ett godkänt betyg kan på 
students begäran inte ändras till ett underkänt betyg.   

Tentamensgenomgång   

Ett lösningsförslag kommer att presenteras på lärplattformen efter 
tentamen.   

  

  

 5. Kurslitteratur och övriga läromedel  tillbaka till Innehåll  
  

Obligatorisk läsning   

• Whittington, Richard (2002) Vad är strategi, Liber.   

• Ax, Christian och Kullvén, Håkan (2015) Den nya ekonomistyrningen 
(bok med eLabb), bok + IT-stöd, Liber.   

• Ax, Christian och Kullvén, Håkan (2015) Övningsbok med lösningar 
(Den nya ekonomistyrningen), Liber.   

• Skärvad, Per-Hugo och Olsson, Jan (2015) Företagsekonomi 100 
Faktabok, Liber.   
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6. Fusk och plagiering  tillbaka till Innehåll  

Fusk och plagiering tas på största allvar vid Företagsekonomiska 
institutionen och Stockholms universitet. Alla anställda vid universitetet 
är skyldiga enligt lag att anmäla misstankar om fusk och anmälan görs 
till Rektor vid Stockholms universitet.   
  
I Högskoleförordningen (10 kap. 1 §) anges att disciplinära åtgärder får 
vidtas mot studenter som “med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska 
bedömas.”   
  

Ex: Mobiltelefoner får inte medhas vid sittplatsen på en salstentamen, 
liksom anteckningar, ordböcker och annat otillåtet hjälpmedel. Läs 
noggrant på tentaomslaget vad som är tillåtet hjälpmedel vid tentamen.   
  
Plagiering är en form av fusk eller vilseledande. Förordningen omfattar 
alla typer av examinationsgrundande arbeten, såsom sals- och 
hemtentamina, duggor och inlämningsuppgifter; liksom otillåtet 
samarbete i samband med sådana. Plagiering innebär att man 
avsiktligt använder sig av en annan persons verk, oavsett om detta verk 
är publicerat eller ej, och presenterar avskriften som egen text utan att 
markera citat eller att ange källa.  Självplagiering innebär att man 
avsiktligt använder sig av egenhändigt skriven text för annan kurs, utan 
att markera citat eller att ange källa.  
  

Med plagiering avses att:  

  

• Parafrasera (omskrivning med andra ord men med samma 
betydelse) annans text utan att referera till originalet;  

• Parafrasera eller skriva om annans text och referera till 
originalet, men där omskrivningen är obefintlig eller alltför 
begränsad i förhållande till originalet;  

• Återanvända andra studenters arbeten, t.ex. seminarieuppgifter, 
hemtentamina, essäer, uppsatser och liknande utan att referera 
till originalet;  

• Återanvända egenhändigt skriven text, så kallad självplagiering, 
utan att referera till originalet;  

• Använda text från artiklar, böcker, webbsidor eller andra typer 
av dokument som finns tillgängliga på internet utan att referera 
till originalet;  

• Översätta en text från ett språk till ett annat utan att referera till 
originalet.  

  

Vid Företagsekonomiska institutionen används verktyg för 
textjämförelse Urkund för att jämföra examinationsgrundande texter 
med olika källor. Du bör därför regelmässigt och enligt vetenskaplig 
praxis noggrant referera din användning av andras och egna textkällor. 
Textjämförelser sker automatiskt vid uppladdning av 
examinationsgrundande kursarbeten i FastReg/Forum.  
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7. Övrig info  tillbaka till Innehåll  

  

Dispens från examinationsmoment  

  
Dispens (uppskov) från ett examinationsmoment innebär att student 
som framlägger ett giltigt och skriftligt intygat skäl (exempelvis sjukdom 
och läkarintyg) ges möjlighet att genomföra ett examinationsmoment 
vid ett senare, av kursansvarig lärare angivet examinationstillfälle, och 
med bibehållen poäng från tidigare examinationsmoment.  
  

Dispensansökan inlämnas till studierektor snarast efter, eller vid 
planerad frånvaro i god tid före, aktuellt examinationsmoment. Beviljad 
dispens upphör att gälla vid utgången av närmast påföljande termin.  

  

  


