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4FE181 Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk 
Management, 15 högskolepoäng
4FE181 Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk 
Management, 15 credits

Huvudområde
Företagsekonomi

Ämnesgrupp
Företagsekonomi

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A1N

Fastställande
Fastställd 2017-06-28 
Senast reviderad 2021-10-18 av Ekonomihögskolan. Revidering av förkunskapskrav, 
justering av examination och uppdatering av standardtexter. 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2022

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:

Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i 
huvudområdet företagsekonomi och minst 30 högskolepoäng i redovisning, eller 
motsvarande

•

Engelska 6, eller motsvarande•

alternativt, 
 
För student som läser kursen som del av Civilekonomprogrammet ska ha: 
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 
90 hp företagsekonomi inklusive följande kurser:

Redovisningsteori 7,5 hp,•
Affärssystem och redovisningsrutiner 7,5 hp,•
Cost accounting 7,5 hp,•
Corporate Finance I 7,5 hp,•



Management Control Systems 7,5 hp,•
Företagsekonomisk metod 7,5 hp,•
Ämnesfödjupande arbete, ekonomistyrning 15 hp,•
Engelska 6, eller motsvarande.•

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

jämföra, redogöra för samt kritiskt och djupgående analysera användningen av 
ekonomi- och verksamhetstyrning i olika kontexter

•

redogöra för samt analysera och utveckla företagens målstruktur•
beskriva, tillämpat analysera och reflektera över olika typer av ekonomiska 
analys- och kalkylmetoder

•

beskriva principerna och behovet av moderna informations-, data och 
affärssystem, och hur digitaliseringen kan stödja både affärs- samt styr- och 
ledningssprocesser

•

redogöra för samt analysera och tillämpa olika metoder inom området 
”integrated risk management” samt i detta sammanhang också kunna,

•

beskriva styrning av företag som helhet (corporate governance) som sker genom 
ägare, långivare, redovisning/revision, risk management samt institutionella 
arrangemang i form av reglering och kapitalmarknader

•

Innehåll
Kursen behandlar huvudsakligen olika frågställningar kring, aspekter och tillämningar 
av, ekonomisystem i drift och användning, där avancerad ekonomisk analys och 
kontextuella faktorer är centrala delar. Kursen är tematiskt uppbyggd och innehåller: 

tema som behandlar användning av ekonomi- och verksamhetsstyrning i olika 
kontexter, och som exempel huvudmannaskapets betydelse, moderna 
automatiserade produktionssystem, ”lean produktion", i innovationsdriven 
verksamhet och andra ”nya” framväxande företags- och affärsmodeller

•

tema som behandlar utvecklingen och användningen av olika mål- och 
måttstrukturer samt ekonomiska ansvarsområden

•

tema som fokuserar på avancerad ekonomisk analys och användningen av olika 
kalkyl- och analysmetoder och modeller i ekonomistyrsystemet

•

tema som behandlar användningen och innebörden av ”Integrated Risk 
Management” samt där även ”Corporate Governance” perspektivet är en del

•

tema som behandlar affärssystem, digitalisering och data-frågor (Big Data) för 
både intern och extern användning i olika företag och organisationer

•

Undervisningsformer
Föreläsningar, temastudier, praktikfall/case samt seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Kursen examineras genom skriftliga tematiska papper som presenteras muntligt genom 
seminarier (10 hp) och en skriftlig rapport som presenteras muntligt genom seminarium 
(5 hp). 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. Betygskriterier för A-F-skalan 



kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband med kursstart, liksom hur 
sammanvägning och viktning av betyg på enskilda examinerande moment till slutligt 
kursbetyg sker. Grunden för betyg avgörs av studentens måluppfyllelse. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Examinator kan undantagsvis 
bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra 
kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Adler, R W. Management Accounting : making it world class. Butterworth-Heinemann. 
Oxford England. Senaste upplaga. Cirka 200 sidor. 
 
Hopper, T, Northcott, D & Scapens, R (ed). Issues in Management Accounting. 
Pearsson Education UK. Senaste upplaga. Cirka 440 sidor. 
 
Johansson, S-E. & Runsten, M. The Profitability, Financing, and Growth of the Firm. 
Goals, relationships, and measurement methods. Studentlitteratur. Senaste upplaga. 
Cirka 180 sidor. 
 
Vetenskapliga artiklar och övrigt studie- och kompendiematerial. Cirka 500 sidor. 
 
Referenslitteratur 
Anthony, R. N. & Govindarajan, V. Management Control systems. Irwin. Homewood. 
Senaste upplaga. Cirka 770 sidor. 
 


