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Information för affärsbeslut

Kurskod: FEGB36

Kursens
benämning:

Information för affärsbeslut
Information for business decisions

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
FOA (Företagsekonomi)
IKA (Informatik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-09 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Företagsekonomi 30 hp samt kursen ISGB25 Affärssimulering och dataanalys 7,5 hp.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. identifiera och använda relevant information ur affärssystem och andra databaser som
beslutsunderlag, 
2. utifrån insamlad information göra bedömningar av ett företags nuvarande position och dess omvärld
och
3. utifrån bedömning av företaget och dess omvärld upprätta en plan för för förändring av en ny eller



befintlig verksamhets framtid.

Innehåll
Kursens innehåll ska spegla det stora utbudet av information som finns och vikten av att samla in och
strukturera den så att affärsbeslut kan tas som är gynnsamma för företaget på längre sikt. Informationen
kan finnas i offentliga databaser eller i egna affärssystem och behöver analyseras för att forma
företagets strategi och framtid. I kursen lär sig studenten metoder för att samla in och analysera data till
att bedöma samt planera för ett företags framtid. Detta kan innebära att förfina eller utveckla företagets
affärsmodell.
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och workshops.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 och 3 examineras genom skriftliga inlämningsarbeten i grupp. 
Lärandemål 2 examineras genom ett individuellt skriftligt inlämningsarbete som presenteras i ett
seminarium.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt 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.


