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Grundnivå G2F U G VG Entreprenörskap Företagsekonomi

Ingår i huvudområde

Företagsekonomi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt minst 60 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet 
företagsekonomi,  varav följande kurser måste ingå;  Ledning och Organisation (O0017N) 7,5 hp, Marknadsföring, 
grundkurs (M0015N) 7,5 hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 
hp, och Strategisk ledning (G0011N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Därtill behöver även kursen Juridisk 
introduktionskurs (J0046N) 15 hp vara avklarad med minst godkänt resultat.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Jeaneth Johansson

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: 
 
Kunskap och förståelse
- värdera och tillämpa relevanta företagsekonomiska modeller för affärsplanering
- utforma och analysera en affärsplan
 
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera företagsekonomiska kunskaper samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma 
och hantera frågeställningar rörande affärsplanering
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med 
adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser kopplade till affärsplanering 
och företagsekonomiska modeller
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar inom affärsplanering med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga 
frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter
 

Kursinnehåll
Kursen behandlar affärsplanering genom nyföretagande. Under kursen ska studenten vidareutveckla tidigare 
förvärvade kunskaper inom det företagsekonomiska området och integrera dessa med syfte att identifiera, utveckla 
och kommunicera en affärsmöjlighet. Kursen behandlar flera centrala områden inom affärsplanering såsom 
exempelvis utveckling av affärsidéer och genomföra flera centrala analyser av marknad, konkurrenter och ekonomi.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisning består av föreläsningar och seminarier med koppling till kursens områden. Föreläsningar och 
instuderingsmaterial behandlar olika moment inom affärsplanering. Seminarierna syftar till att aktivt träna förmåga att 
presentera och diskutera olika typer av affärsplaneringsmetoder och verktyg samt deras respektive för- och 
nackdelar i olika sammanhang. Ett projektarbete i grupp syftar till att under verklighetsnära omständigheter lära sig 
om processen att planera och starta ett företag. Vid ett avslutande seminarium presenteras och försvaras en skriven 
affärsplan. Vid det avslutande seminariet ska även opposition genomföras på andra studentgruppers affärsplan.   
 
Genomförande förutsätter ett aktivt deltagande på campus och seminarier under kursen är obligatoriska. 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

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.

Kursen examineras genom flera moduler. Tongivande för kursens helhetsbetyg är den gruppvis skrivna affärsplanen 
(skriftlig rapport, 4 hp) vilken har en betygsskala som inkluderar underkänt, godkänt alternativt väl godkänt. För 
godkänt betyg på kursen krävs även obligatorisk närvaro på campus i flera moment och därtill krävs aktivt 
seminariedeltagande (1 hp, U G#), muntlig presentation av skriven affärsplan gruppvis (1 hp, U G#), samt skriftlig 
opposition på annans arbete gruppvis (1,5 hp, U G#).
 
För student som inte uppnår godkänt betyg på samtliga moment erbjuds möjlighet till två kompletteringar inom ett 
år  

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.  
 
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med E0003N, E0007N, G0008N, O0008N eller 
annan kurs med liknande innehåll.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
McKinsey & Company. Affärsplanering: En handbok för nya tillväxtföretag. Stockholm: Ekerlids förlag; 2005. 
Ytterligare artiklar och material finns tillgängligt via universitetets lärplattform.

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

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig rapport U G VG 4 Obligatorisk H21

0002 Aktivt seminariedeltagande U G# 1 Obligatorisk H21

0003 Muntlig presentation U G# 1 Obligatorisk H21

0004 Skriftlig opposition på annans 
arbete

U G# 1,5 Obligatorisk H21

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.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17
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