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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 teminsstart. 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.
Access-kod: Ingen access-kod behövs
Period för enrollering: v. 04

För examinerande delar i kursen, se Kursupplägg nedan, och Examinationsmoment.
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Kursupplägg
Denna kurs, FEG230, fokuserar på hur företag och organisationer (även ideella) arbetar med sin interna
styrning. Kurslitteraturen beskriver olika interna styrmedel av vilka de flesta redan är bekanta från A-kursen.
Repetera gärna kursboken i A-kursen. Den här kursen går ett steg vidare, hur arbetar företag och
organisationer i verkligheten med sin interna styrning? Vilka syrmedel använder olika verksamheter sig av?
Studera kursupplägg och tidsplan under Schema. Ha som målsättning att följa tidsplanen, då blir du färdig med
kursen i tid.
Examinationsmoment:
Förstudie
Fallstudie
Hemtentamen
Opposition

max 20 poäng (max 10 sidor) En översiktlig studie av 3 företag . Du väljer
Ett av företagen till din fallstudie.
kvalitativ studie, max 50 poäng (max 20 sidor) Studera Bryman & Bell del 3
Det ska framgå av fallstudien, att du är insatt i metodiken.
max 20 poäng (max 5 sidor) Baseras på hela kurslitteraturen! Publiceras
på Bb Studieuppgifter 27 mars.
max 10 poäng (max 3 sidor) Ta med ett utskrivet ex av oppositionen till
Slutseminariet 27 mars och lämna till mig.

Examinationsmomenten (studierna) kan göras gruppvis, ni får vara max 5 personer i varje grupp. Ni kan
bilda mindre grupper , men max 5 st! Det som ska göras individuellt är hemtentan. Den omfattar nu hela kurslitteraturen, så att göra bra ifrån sig på detta moment så bör du behärska hela kurslitteraturen (även metodiken).

Vid kursstart, den 27 januari, går vi igenom kursens delar och vad som väntas av er. Vi
försöker även bilda grupper i ett tidigt skede. Vi kommer även att titta lite bakåt på Akursen, för att få en repetition om interna styrmedel.
Ses i vecka 4! Ha det bra till dess/Ann

Kurslitteratur
Almqvist R, et.al. (senaste upplagan) Ansvarsfull verksamhetsstyrning, Malmö, Liber
Bryman & Bell, (senaste upplagan) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö,
Liber
Lindvall J (senaste upplagan) Verksamhetsstyrning – från traditionell till modern verksamhetsstyrning. Lund, Studentlitteratur.
Lönnqvist & Lind, (senaste upplagan) Internredovisning och prestationsmätning. Lund,
Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar/övrigt material max 150 sidor.

I övrigt hänvisas till kursens kursplan på hig´s hemsida, sök kursplan FEG230.
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