
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- förklara de idémässiga dimensioner som ligger bakom traditionell ekonomistyrning
 
- utifrån olika vetenskapliga synsätt redogöra för och diskutera den idémässiga kritik som
framförts mot traditionell ekonomistyrning
 
- sammanfatta innehåll i olika traditioner, från traditionell ekonomistyrning till radikalare
synsätt, inom ekonomi- och verksamhetsstyrning
 
Färdigheter och förmåga
- använda vetenskapsteoretiska utgångspunkter för att värdera olika traditioner inom
ekonomi- och verksamhetsstyrning
 
- muntligt och skriftligt presentera och diskutera argument för olika vetenskapsteoretiska
synsätt inom ekonomi- och verksamhetsstyrning
 
- identifiera, analysera och diskutera de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som en
grundläggande lärobok inom området bygger på



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ta kritisk ställning till och motivera användbarheten av olika traditioner inom ekonomi- och
verksamhetsstyrning från etiska-, samhälls- och vetenskapsfilosofiska perspektiv

Kursens innehåll Kursen utgår från att verksamhetsstyrningen har en teknisk och en idémässig dimension.
Fokus ligger på idémässiga och för-givet-tagna vetenskapsteoretiska uppfattningar inom olika
traditioner i verksamhetsstyrningen. Kursen består av fem delar. Den första består i att
synliggöra vetenskapsteoretiska utgångspunkter för traditionell ekonomistyrning och den
kritik som framförts mot den. I den andra behandlas användningen av systemsynsätt inom
verksamhetsstyrningsområdet. Därefter behandlas, i den tredje delen, synsätt inom området
som tar sina utgångspunkter i sociologin. I den fjärde delen behandlas mera radikala
utgångspunkter för verksamhetsstyrning och särskilt begrepp som Governmentality. Den
femte och avslutande delen innebär en kritisk granskning av vetenskapsteoretiska
utgångspunkter som finns i en grundläggande lärobok inom området. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning. 

Förkunskaper Kandidatexamen, 180 hp,  med företagsekonomi som huvudområde.

Examinationsform Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Sammanvägd examination 7,5 hp Betyg: AF


