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Mål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:  

Redogöra för hur industriell ekonomi är relevant för ingenjören i dennes yrkesroll.•
Redogöra för viktiga aktörer, strukturer och utveckling i svenskt näringsliv.•
Beskriva och förklara grundläggande terminologi inom ämnesområdet Industriell ekonomi.•
Beskriva och förklara hur ett företags värdeskapande system är uppbyggt och fungerar•
Beskriva och förklara hur ledning, organisering och verksamhetsstyrning fungerar•
Välja och tillämpa relevanta modeller för intern styrning (t ex produkt- och investeringskalkyler) som 
beslutsunderlag för olika situationer i ett industriföretag.

•

Tolka och förstå verksamhetens ekonomiska redovisning (balans- och resultaträkning) på en grundläggande 
nivå och kunna ta fram nyckeltal för verksamhetens lönsamhet.

•

Beskriva och förklara grundläggande kunskap och terminologi inom hållbar utveckling.•
Relatera olika aspekter av företagens verksamhet till hållbar utveckling.•
Beskriva och förklara grundläggande kunskap och terminologi inom jämställdhet.•
Resonera kring hur jämställdhet påverkar en verksamhet, dess arbetssätt, produkter, tjänster och resultat.•
Söka och värdera relevans i information.•
Uppvisa förmåga att presentera resultat/lösningar på kursuppgifter muntligt och skriftligt på ett välstrukturerat 
och språkligt korrekt sätt.

•

Kursinnehåll
Kursen behandlar grunderna i industriell ekonomi där speciell betoning läggs på betydelsen av att arbeta med olika 
former av hållbarhet för att driva industriell verksamhet. Kursen tar också upp hur olika aspekter på jämställdhet 
påverkar verksamheten. Hela verksamheten behandlas, men särskilt fokus läggs på att förstå verksamhetens 
ekonomiska och hållbarhetsrelaterade redovisning samt att ta fram beslutsunderlag genom olika kalkyler.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

 
Undervisningen i kursen genomförs genom föreläsningar, klassrumslektioner, inspelade videos, seminarier, och 
laborationer/räkneövningar. En student i denna kurs förväntas arbeta självständigt med att läsa litteraturen, ta del av 
övrigt lärmaterial samt arbeta i grupp med andra studenter. Obligatorisk närvaro vid presentation av grupparbete, 
seminarier och vid vissa andra undervisningstillfällen kan förekomma. Delar av undervisningen kan komma att ges på 
engelska.

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.

 
Kursens betygsskala innehåller stegen U, 3, 4, 5.  
För godkänt betyg (3) krävs att studenten ska visa att kunskapsmålen uppnåtts via tentamen (skriftlig eller muntlig) 
samt via övrig examination (obligatoriska inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar vid seminarier). 
Graderingen på ett godkänt betyg (3, 4, 5) bestäms i första hand av tentamen. Betyget på kursen kan påverkas av 
hur obligatoriska moment genomförts och presenterats. Resultatet på poänggivande övrig examination kan endast 
påverka tentamensresultatet - och därmed slutbetyget – på tentamen som ges vid tentamenstillfället i direkt 
anslutning till kursens avslutande.

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 ersätter R0005N som baskurs vid ingenjörsutbildningar vid Luleå tekniska universitet. Kursen kan på grund 
av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R0005N eller annan kurs med liknande innehåll. Studenter som 
behöver slutföra kursen R0005N kan kontakta kursgivande institution.

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Litteratur för kurstillfällen på svenska: 
Engwall, M., Jerbrant, A., Karlsson, B. & Storm, P. Modern industriell ekonomi. Lund, Studentlitteratur. ISBN 
(upplaga 2): 978-91-44-14151-0. Den vid kursstarten senaste utkomna upplagan används som kurslitteratur. 
Ytterligare litteratur, vetenskapliga artiklar och annat kompletterande material kan tillkomma. 
 
För kurstillfällen med engelska som undervisningsspråk så används den engelska versionen av boken: 
Engwall, M., Jerbrant, A., Karlsson, B. & Storm, P. Modern industrial management. Lund, Studentlitteratur. ISBN (2nd 
ed.): 978-91-44-14152-7.  Den vid kursstarten senaste utkomna upplagan används som kurslitteratur. Ytterligare 
litteratur, vetenskapliga artiklar och annat kompletterande material kan tillkomma.

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

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Hållbar utveckling - 
Seminarier/uppgifter

U G# 1 Obligatorisk H19

0004 Värdeskapande systemet - 
Seminarier/uppgifter

U G# 1 Obligatorisk H19

0006 Ledning & organisering - 
Seminarier/uppgifter

U G# 1 Obligatorisk H19

0007 Jämställdhet - 
Seminarier/uppgifter

U G# 1,5 Obligatorisk H22

0008 Skriftlig tentamen G U 3 4 5 3 Obligatorisk H22

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 2022-02-28

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18
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