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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb HT15_11114
Access-kod Skickas ut separat via e-post
Period för enrollering v 36
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast tio dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån
av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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Kursupplägg
Denna kurs, Ekonomi- och verksamhetsstyrning B, fokuserar på hur företag och
organisationer arbetar med sin interna styrning. Kurslitteraturen beskriver olika interna
styrmedel, av vilka de flesta är redan bekanta från A-kursen. Vi går i den här kursen ett
steg vidare, hur arbetar olika verksamheter i verkligheten med sin interna styrning? Vilka
styrmedel använder man sig av?
Studera kursupplägg och tidsplan under Schema. Ha som målsättning att följa
tidsplanen, så blir du färdig med kursen i tid.
Examinationsmoment:
Förstudie
Kvalitativ studie
Hemtentamen

max 10 poäng. En översiktlig studie (pilotstudie) av ca 3
företag. Du väljer ett av företagen till din fallstudie.
max 30 poäng. Fallstudien. Studera Bryman & Bell del III,
det ska framgå i fallstudien att du är insatt i metodiken.
max 10 poäng. Publiceras på Bb under vecka 44.

Kurslitteratur enligt kursplan. Rekommenderar att du snarast skaffar dig kurslitteraturen.
Ett tips är också att repetera Andersson´s bok från Akursen. Här är ekonomistyrning synonymt med intern
styrning.
Studierna ni ska göra under kursen kan ni göra gruppvis. Ni får vara max 5 personer i
varje grupp. Grupperna kan också vara mindre men vi har i alla fall ett maxtak på 5!
Grupperna bildar vi vid kursstart, men du kan ju fundera lite under tiden.
Ses i vecka 36. Ha en skön sommar/Ann

Kommunikationssätt
Föreläsningar, här tittar vi på vilka styrmedel du kan väntas träffa på. Den första studien
är en förstudie. Här tittar du på tre företag, kanske inom samma bransch eller olika
branscher. Viktigt är att du är intresserad av företagen. Du beskriver dessa och vilka
styrmedel du hittat samt gör ett val av ett av företagen. Varför just detta företag? Motivera
ditt val.
Efter förstudien börjar nu arbetet med fallstudien. Du ska här aktivt arbeta med Bryman &
Bell och förstå metodiken. Fallstudien bedöms också efter detta. Under hela förstudien
och framför allt under fallstudien har vi individuell handledning. Det betyder att jag sitter
ensam med varje grupp och vi tittar just då på bara ditt arbete.
Efter avslutad fallstudie publiceras en hemtenta baserad på Almqvist et.al. Ansvarsfull
ekonomistyrning. Den består av 3-4 frågor baserade på boken. Här räcker en vecka
innan det är dags för inlämning i Bb.
En stor del av arbetet i kursen ska alltså göras ”ute på fältet” i företagen, för att studera
hur verkligheten ser ut. De individuella handledningarna fungerar som
avstämningstillfällen under arbetets gång.
Kursvärdering
Kursvärdering sker efter kursens slut.

2(2)

