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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2023-03-06 och
gäller från höstterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Företagsekonomi 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre. Statistik 15 hp på G1N-
nivå eller högre. Gymnasiets Engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Delkurs 1: Teori och teoretisering inom företagsekonomisk forskning (4,5 hp) 
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. förklara och redogöra för innebörden av fenomenen teori och teoretisering inom
företagsekonomi,
2. redogöra för och kritiskt diskutera vanliga perspektiv på teori och teoretisering samt
modeller avsedda för att analysera och värdera teori samt teoretiska bidrag inom
företagsekonomi,
3. beskriva och kritiskt värdera vetenskapliga arbeten med olika forskningsansatser utifrån
vedertagna perspektiv och kriterier gällande teori och teoretisering inom företagsekonomi, 



4. presentera och försvara ett eget vetenskapligt arbete samt opponera på andras
vetenskapliga arbete och
5. producera och presentera texter som följer anvisningar och akademiska krav. 

Delkurs 2: Bedriva företagsekonomisk forskning med kvantitativa data (4,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika sätt att bedriva företagsekonomisk forskning med kvantitativa data, 
2. kritiskt värdera, analysera och diskutera vetenskapliga studier och texter som är baserade
på kvantitativa data, 
3. producera och presentera texter som följer anvisningar och akademiska krav,
4. presentera och försvara ett eget vetenskapligt arbete samt opponera på andras
vetenskapliga arbete och
5. kritiskt värdera, analysera och diskutera etiska och integritetsrelaterade
problemställningar relaterade till företagsekonomisk forskning med kvantitativa data.

Delkurs 3: Bedriva företagsekonomisk forskning med kvalitativa data (6 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika sätt att bedriva företagsekonomisk forskning med kvalitativa data,
2. kritiskt värdera, analysera och diskutera vetenskapliga studier och texter som är baserade
på kvalitativa data, 
3. utforma och genomföra en kvalitativ dataanalys inom ramen för företagsekonomisk
forskning,
4. producera och presentera texter som följer anvisningar och akademiska krav, 
5. presentera och försvara ett eget vetenskapligt arbete samt opponera på andras
vetenskapliga arbete och
6. kritiskt värdera, analysera och diskutera etiska och integritetsrelaterade
problemställningar relaterade till kvalitativ forskning med empirisk data inom
företagsekonomi. 

Innehåll
Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1: Teori och teoretisering (4,5 hp)
Delkursen syftar till att ge breddande och fördjupande kunskaper om vad en teori är och
består av samt vad som utgör ett teoretiskt bidrag. I delkursen behandlas olika perspektiv
på vad en teori, ett teoretiskt bidrag och teoriutveckling är samt modeller för att kunna
beskriva, förstå och kritiskt värdera teori, formalisering av teori och teoretiska bidrag i
vetenskapliga texter. 

I delkursen behandlas även hur forskningsansatser som bygger på olika ontologiska och
epistemologiska utgångspunkter bidrar på olika vis i en teoriutvecklingsprocess.
Forskningsansatser diskuteras med utgångspunkt i de skillnader och den relation som finns
mellan induktiv och deduktiv utveckling av vetenskapliga teorier inom företagsekonomi.

Ett särskilt fokus läggs på att utveckla förmågor i att beskriva samt kritiskt analysera och
värdera huruvida en text kan anses utgöra teori och/eller ett teoretiskt bidrag. I delkursen
kommer studenterna att producera egna texter och presentationer om olika vetenskapliga
texter med utgångspunkt i etablerade modeller och perspektiv på teori och teoretisering.
Studenterna kommer även att delta i seminariediskussioner relaterade till delkursens
tematik. 

Delkurs 2: Bedriva företagsekonomisk forskning med kvantitativa data (4,5 hp)
Delkursen syftar till att ge breddande och fördjupande kunskaper om hur deduktiv forskning
med kvantitativa data bedrivs inom företagsekonomisk vetenskap. Särskild vikt läggs vid
förståelsen av styrkor och svagheter avseende reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i



studiers slutsatser. 

Tonvikten i delkursen ligger på olika tillvägagångssätt för att empiriskt testa teoretiska
modeller och deras ingående hypoteser, inte minst operationalisering av teoretiska begrepp.
Under delkursen ska studenterna identifiera, värdera, analysera, diskutera och motivera val
av olika kvantitativa tillvägagångssätt.

Delkursen avslutas med att studenterna genomför ett självständigt arbete där de behandlar
utmärkande egenskaper för att bedriva god företagsekonomisk forskning med kvantitativa
data. 

Delkurs 3: Bedriva företagsekonomisk forskning med kvalitativa data (6 hp)
Delkursen syftar till att ge breddande och fördjupande kunskaper om forskning med
kvalitativa data och förhållningsätt inom företagsekonomi. Särskild vikt läggs vid förståelsen
av styrkor och svagheter avseende kvalitativa studier och metoder, och vikt läggs även vid
att kunna förstå dataanalysens betydelse.

Tonvikten i delkursen ligger på att studenten ska lära sig att tolka och förstå olika kvalitativa
tillvägagångsätt, konstruera och designa studier utefter valda metodperspektiv samt att
kunna genomföra passande dataanalyser. Under delkursen ska studenterna identifiera, förstå
och kunna tolka olika typer av kvalitativa studier (eller olika former av kvalitativa data).
Därefter ska de utvärdera och välja en eller ett par metoder och konstruera en kvalitativ
studie samt ingående dataanalys för att kunna analysera ett fenomen utifrån valt/valda
perspektiv. 

Delkursen avslutas med att studenterna genomför ett självständigt arbete där de beskriver
och analyserar styrkor och svagheter med olika kvalitativa tillvägagångssätt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Teori och teoretisering inom företagsekonomisk forskning (4,5 hp)
Lärandemål 1-4 examineras genom individuellt deltagande i seminarium där muntliga
presentationer ingår. 
Lärandemål 1, 3 och 5 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 2: Bedriva forskning med kvantitativ data (4,5 hp)
Lärandemål 1-5 examineras genom individuellt deltagande i seminarium där muntliga
presentationer ingår.
Lärandemål 1-3 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

Delkurs 3: Bedriva forskning med kvalitativa data (6 hp)
Lärandemål 1-6 examineras genom individuellt deltagande i seminarium där muntliga
presentationer ingår. 
Lärandemål 1-4 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).



Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


