
KURSPLAN
Affärsplanering med kalkylering och tillverkning, 9
högskolepoäng
 

Business Planning with Costing and Manufacturing, 9 credits 

 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs skall studenten
 

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi,

företagsetablering och entreprenörskap

- visa kunskap om affärsplanens roll för ett företag

- visa kunskap om ekonomiska konsekvenser för olika typer av produktutformningar

- ha kännedom om logistikens grundläggande begrepp

- ha kännedom om funktionen hos och betydelsen av ett affärssystem

- visa kunskap om processberedningens betydelse för att skapa en rationell och lönsam

tillverkning
 

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att upprätta grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler

- visa förmåga att upprätta och utveckla en affärsidé och en affärsplan

- visa förmåga att utifrån en ritning eller prototyp bereda enklare produkter för en rationell

tillverkning
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler.
 

Innehåll 
Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, entreprenörskap och
förutsättningar för effektiv tillverkning.
 
Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande företagsekonomi och entreprenörskap
- Utveckling av affärsplan
- Etableringsprocessen
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- Produkt-, investerings, och lönsamhetskalkylering
- Affärssystem
- Produktionsberedning och produktionsanpassning
- Intern materialhantering och lagerstyrning
 

Undervisningsformer 

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Materialteknik och möbelkonstruktion,

6 hp och Möbeldesign 1, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

1  Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Kurslitteratur
 

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

 

Titel: Företagsekonomi 100

Författare: Per-Hugo Skärvad och Jan Olsson

Förlag:

ISBN: 978914710575

 

Material på lärplattform.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamen1 6 hp 5/4/3/U

Projekt 3 hp U/G
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