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Studiehandledning Strategi & Styrning  

722G96, vt2019 
 

Kursinformation 

Kursansvarig/Examinator/Lärare/Handledare 

Om du har frågor rörande kursen vänligen kontakta kursansvarig eller berörd lärare/handledare 

direkt via mail eller telefon enligt uppgifterna nedan. 

  

Josefine Rasmussen, Kursansvarig, Lärare och Handledare, projektarbete. 

josefine.rasmussen@liu.se 

Telefon: 013-284633 

 

Henrik Nehler, Examinator, Lärare. 

henrik.nehler@liu.se 

Telefon: 013-281609 

  

Hans Andersson, Lärare och Handledare, projektarbete. 
hans.andersson@liu.se 

Telefon: 013-282994 

 

Olga Yttermyr, Handledare projektarbete. 
olga.yttermyr@liu.se 

Telefon: 013-284479 

 

Rickard Wilhelmsson, Handledare projektarbete. 
rickard.wilhelmsson@liu.se 

Telefon: 013-282028 

 

Kursperiod 

190402 - 190503 

 

Kursbeskrivning 

Kursens övergripande mål är att du som student efter avslutad kurs ska kunna redogöra för 

grundläggande begrepp och modeller inom strategi och styrning. Kursen fokuserar framförallt på 

hur strategisk kongruens och integrerad styrning kan bidra till ökad konkurrenskraft.  

 

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarium och projektseminarium och inkluderar både 

individuella moment och gruppmoment. Under kursens gång kommer teorier och modeller 

tillämpas praktiskt genom ett projektarbete som löper under hela kursen. Föreläsningsunderlag, 

instruktioner m.m. finner ni på Lisam under Kursdokument.  
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Gruppindelning projektarbetet 

Under kursen kommer ni att genomföra ett projektarbete. I projektarbetet kommer ni att tillämpa 

kursens teorier och modeller på ett praktiskt exempel (fallföretag). Fallföretagen tilldelas av 

kursansvarig och meddelas vid kursstart. 

 

Ni kommer att arbeta i grupper om 5-6 personer. Ni bildar grupperna själva och meddelar 

kursansvarig via mail (josefine.rasmussen@liu.se) senast torsdagen den 28/3 kl 17. Studenter 

som inte bildat och meddelat grupp kommer att delas in i grupper av kursansvarig.  

Då projektarbetet utgör 50 % av kursen är det viktigt att ni beaktar ambitionsnivå vid bildandet 

av grupper. Vi ser gärna könsblandade grupper.  

 

Vid behov kan studenter komma att fördelas ut i redan bildade grupper. 

 

Projektarbetet redovisas skriftligt genom en rapport samt muntligt vid en projektredovisning 

fredagen den 3/5 (preliminärt datum, exakt datum meddelas senast vid kursstart). Redovisningen 

är obligatorisk för alla (se nedan under Examination). Eventuella önskemål om tid för 

projektredovisningen samt skäl för detta (t.ex. tenta i annan kurs) meddelas kursansvarig så snart 

som möjligt. Beakta eventuella önskemål vid bildandet av grupper för att öka chansen att få en tid 

som fungerar för er.   

 

Kurslitteratur 

Kursen har en huvudbok:  

Nilsson, F. & Rapp, B. (2005) Understanding Competitive Advantage - The Importance of Strategic 

Congruence and Integrated Control. Springer, ISBN 9783540408727. 

 

Övrig litteratur (artiklar till litteraturseminarier) meddelas senast vid kursstart.  

 

Examination 

Kursen examineras genom en skriftlig dugga onsdagen den 24/4 klockan 8-12 samt genom ett 

projektarbete. Anmälan via Studentportalen.  

 

Projektarbetet redovisas genom en skriftlig rapport och gruppvisa presentationer för den s.k. 

Styrelsen. Presentationerna kommer preliminärt att äga rum fredagen den 3/5. Rapporten lämnas 

in via Lisam senast måndagen den 29/4 kl 12. 

 

Duggan omfattar 50% av kursen och projektarbetet 50% av kursen. Det senare är uppdelat på två 

delar där rapporten och presentationen/försvaret står för 80 respektive 20% av betyget på 

projektarbetet. 

 

Betygsgränser: Minst 60% för G och minst 80% för VG i slutbetyg. För att bli godkänd på kursen 

måste minst 60% på duggan och minst 50% på projektarbetet uppnås.  

 

Projektredovisningen (om ca 20 min per grupp) är obligatorisk och examinerande för alla 

studenter på kursen. Om studenten inte kan närvara vid redovisningstillfället får hen göra en 

skriftlig komparativ analys av två företagsprojekt, (dock ej det egna företaget). Uppgiften skickas 
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till studenten på dagen för styrelsemötet och skall vara inlämnad till kursansvarig senast en vecka 

senare. Om studenten varken är närvarande vid styrelsemötet eller lämnar in den komparativa 

analysen får studenten göra om momentet nästa gång kursen ges. Till projektarbetet hör även tre 

projektseminarier, vilka är obligatoriska för gruppen. Om inte gruppen är representerad av minst 

en gruppmedlem och deltar vid projektseminarierna tillkommer kompletteringsuppgift för hela 

gruppen.  

 

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan 

examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov 

för högre betyg. 

 

Tentamenstillfällen 

Den skriftliga duggan har tre skrivningstillfällen. Ordinarie skrivningstillfälle är onsdagen den 

24/4 kl 8-12. De två omtentorna ges under ht19. Anmälan sker via Studentportalen. 

 

Återkoppling 

Återkoppling på projektarbetet ges från respektive handledare via mail.  

Schema 
För kursen, se TimeEdit. 

För seminarieindelning, se Lisam för litteraturseminarium och projektseminarium. 

För opponentschema för projektseminarium, se Lisam samt Projektseminarium i detta dokument.  

Litteraturseminarium 
Under kursen ges tre litteraturseminarium vilka syftar till att ge ökad förståelse och fördjupning. 

Inför dessa förväntas ni vara inlästa på ett antal artiklar (se respektive seminarieinstruktion för 

litteraturlista) och vara förberedda enligt instruktion. 

 

Varje seminariepass är två timmar. Se indelning på Lisam för vilket seminariepass du är 

schemalagd för (läggs upp senast i samband med kursstart).  

Projektarbete 
Under kursens gång löper ett obligatoriskt projektarbete som omfattar 50% av kursen. I 

projektarbetet kommer ni att tillämpa kursens teorier och modeller på ett praktiskt exempel 

(fallföretag) inom svensk industri. Fallföretaget tilldelas vid kursstart av kursansvarig. 

Projektarbetet redovisas skriftligt i en rapport samt muntligt vid en presentation. En detaljerad 

projektbeskrivning för rapportens innehåll och redovisningen finns i dokumentet Instruktion 

projektarbete på Lisam (Kursdokument, Projektarbete. Läggs upp senast i samband med 

kursstart).  
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Handledning för projektarbete 

Under kursen ges ett schemalagt handledningstillfälle (se TimeEdit samt Lisam för när din grupp 

har handledning. Läggs upp senast i samband med kursstart). Handledningen baseras på 

gruppens frågor som tas med till handledningstillfället. Handledaren har inte möjlighet att läsa 

rapportutkast inför handledningen.  

 

Övriga frågor under kursens gång gällande projektarbetet och ert specifika fallföretag tas direkt 

med handledaren.  

 

Projektseminarium 

Under kursen ges tre projektseminarier vid vilka grupperna ska ge feedback på varandras 

rapporter. För instruktion, indelning och lässchema se dokumentet Instruktion till samtliga tre 

projektseminarier på Lisam (Kursdokument, Projektarbete. Läggs upp senast i samband med 

kursstart).  

 

Gruppindelning 

Ni kommer att arbeta i grupper om 5-6 personer. Ni bildar grupperna själva och meddelar 

kursansvarig via mail (josefine.rasmussen@liu.se) senast torsdagen den 28/3 kl 17. Studenter 

som inte bildat och meddelat grupp kommer att delas in i grupper av kursansvarig.  

Då projektarbetet utgör 50 % av kursen är det viktigt att ni beaktar ambitionsnivå vid bildandet 

av grupper. Grupperna ska vara på 5-6 personer och helst könsblandade.  

 

Vid behov kan studenter komma att fördelas ut i redan bildade grupper. 

 

Examination av projektarbetet 

Projektarbetet redovisas skriftligt genom en rapport samt muntligt vid en projektredovisning 

fredagen den 3/5. Redovisningen är obligatorisk för alla och sker inför en fiktiv styrelse.  

 

Eventuella önskemål om tid för projektredovisningen samt skäl för detta (t.ex. tenta i annan kurs) 

meddelas kursansvarig så snart som möjligt. Beakta eventuella önskemål vid bildandet av grupper 

för att öka chansen att få en tid som fungerar för er.   

 

 


