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Vetenskaplig metod 7,5 hp
Research Method 7.5 credits
Avancerad nivå
Huvudområde: Företagsekonomi, avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)
Industriell organisation och ekonomi, avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2013•08•20) och gäller studenter antagna vårterminen 2015.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i Masterprogrammet Innovationsledning och
affärsutveckling samt Magisterprogrammen Internationell
marknadsföring, Strategisk ledning och Teknisk Projektled•
ning och Affärsutveckling.

• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildning•
en göra bedömningar med hänsyn till relevanta ve•
tenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings• och
utvecklingsarbete

Behörighetskrav
Kandidatexamen inom ekonomi, teknik eller motsvarande
samt Entreprenörskap och innovation 7,5 hp, Tillväxt och
affärsutveckling 7,5 hp. Engelska B.

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen innehåller fyra delar. Den första delen fokuserar oli•
ka vetenskapsteoretiska skolbildningar. Den andra delen be•
handlar de olika stegen i en forskningsprocess från problem•
ställning till slutsatser. Den tredje delen fokuserar vetenskap•
liga metoder för kvalitativ datainsamling och analys. Den fjär•
de delen behandlar vetenskapliga metoder för kvantitativ da•
tainsamling och analys.

Kursens mål
Kursens övergripande målsättning är att studenten ska ut•
veckla en förmåga att kunna planera och hantera de olika
metodmässiga val som aktualiseras inför och under en veten•
skaplig undersökning (med särskilt fokus på masteruppsats).
Kursen fördjupar i synnerhet studentens förmåga att använ•
da vetenskapliga metoder för såväl kvalitativ som kvantitativ
datainsamling och analys.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• beskriva relationen mellan (i) forskningsproblem, (ii)
teoretisk referensram, (iii) behov av empiriskt materi•
al och (iv) relevant metod för insamling och analys av
data.
• beskriva innehåll och struktur på en masteruppsats.
• redogöra för olika vetenskapsteoretiska skolbildningar.
Färdighet och förmåga
• använda vetenskapliga metoder för kvalitativ datain•
samling och analys.
• använda vetenskapliga metoder för kvantitativ datain•
samling och analys (inkluderande såväl bivariat som
multivariat analys).
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• argumentera för olika val relaterade till forskningspro•
cessen.

Undervisning
Undervisningen sker genom föreläsningar, handledning och
seminarier.
Undervisningen bedrivs på engelska i de fall det nns utländs•
ka studenter antagna.
Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.
Kursen examineras på basis av sex examinationsuppgifter
som presenteras och försvaras på seminarier. En exami•
nationsuppgift fokuserar olika vetenskapsteoretiska skol•
bildningar. Två examinationsuppgifter behandlar kvalitativ
datainsamling och analys samt två uppgifter fokuserar kvan•
titativ datainsamling och analys. Den sjätte och sista exami•
nationsuppgiften består i skriftlig och muntlig granskning av
en tidigare skriven masteruppsats.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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Kurslitteratur
(Reviderad 2013•12•05)
Bryman, A. & Bell, E. (2011).
Business research methods (third edition).
New York: Oxford University Press Inc.
Svensson, G. (2012),
Research Process, Report Structure and Journal Outlets in
Scholarly Studies Parallel vs.
Sequential and Proactive vs. Reactive , European Business Review, Vol. 24, No. 1, pp. 47•57.
Svensson, G. (2009),
A Counter•Intuitive View of the Deductive Research Process
Clockwise versus Anti•Clockwise Approaches ,
European Business Review, Vol. 21, No. 2, pp. 191•196.
I övrigt tillkommer litteratur, artiklar och uppsatser för examinationsuppgift sex.

