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Strategiskt projektarbete 7,5 högskolepoäng
Corporate strategy - Strategic work

Avancerad nivå, O7015N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1F G U 3 4 5 Industriell ekonomi Industriell ekonomi och organisation

Behörighet
Minst 180 hp avklarade kurser inom programmet industriell ekonomi samt avklarat följande kurs med minst godkänt 
resultat; Innovationsledning (E7005N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
David Sjödin

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  

Identifiera frågor av strategisk betydelse för ett företag eller en uppfinnare under de tidiga stadierna av att 
hantera en ny tjänst, produkt eller teknik.

•

Beskriva en strategisk fråga baserat på djup förståelse av en verklig situation•
Planera, organisera och driva ett strategiskt analysarbete tillsammans med andra i ett företag  •
Tillämpa inom innovationsledning, affärsutveckling och strategisk analys vanligen förekommande verktyg och 
metoder för att, självständigt så väl som i samverkan med andra, insamla, bedöma och analysera datamaterial 
samt sammanställa strategiska beslutsunderlag för ett företag  

•

Skapa goda råd av strategisk betydelse för bolaget eller uppfinnare.•

 

Kursinnehåll
Kursen organiseras som ett konsultföretag som utför uppdrag för klienter (företag/uppfinnare). Studenterna är 
"anställda" vid detta företag. I denna anställning skall studenterna: identifiera och formulera frågeställningar av 
strategisk betydelse för företag; planera, organisera och driva ett strategiskt analysarbete för företag; ge väl 
underbyggda råd i frågor av strategisk betydelse för ett företag. Kursen består av en teoretisk del och en praktisk 
del.  

Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Sida
Kursplan Strategiskt projektarbete 7,5 hp Höst 2022, Lp1 2022-02-11 2 (4)

Utskriftsdatum:  2023-05-24 04:05:35



Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, litteraturstudier, självständigt arbete med projekt och 
handledningstillfällen, där vissa tillfällen är obligatoriska. I kursen ingår ett näringslivsanknutet projektarbete samt 
gästföreläsare från näringslivet.  
   
Kursen genomförs som ett fiktivt konsultföretag som arbetar mot uppdragsgivare där studenterna arbetar 
självständigt i mindre grupper med projekt gentemot externa uppdragsgivare. Projektarbetet avrapporteras slutligen 
skriftligt i en konsultrapport, vilken utgör ett beslutsunderlag för en fråga av strategisk betydelse för 
uppdragsgivaren. Projektarbetet avrapporteras och försvaras även muntligt vid ett seminarium.  
 
 
 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av obligatoriska gruppuppgifter (U, 3, 4, 5).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 4
Varierar beroende på projektets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator 
och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Obligatoriskt projektarbete G U 3 4 5 7,5 Obligatorisk H10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.
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Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19
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