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Kursplan
Ekonomihögskolan

Institutionen för ekonomistyrning och logistik

1FE970 Tillämpade affärsmodeller för Supply Chain Management i 
Excel, 7,5 högskolepoäng
Applied Business models for Supply Chain Management in Excel

Huvudområde
Företagsekonomi

Ämnesgrupp
Företagsekonomi

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1F

Fastställande
Fastställd av Ekonomihögskolan 2020-05-27 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2020

Förkunskaper
30 hp inom företagsekonomi på nivå G1N och 7,5 hp inom logistik på nivå G1F, eller 
motsvarande. Engelska B/6 eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Uppvisa grundläggande kunskaper i kalkylprogram•
Tillämpa grundläggande datahantering och grundläggande databashantering•
Importera data från externa datasystem•
Analysera logistik och supply chain data•

Innehåll
Kursen innehåller:

datafiler•
databaser•
filstrukturer i PC•
sammanställande av logistik data•
tillämpningar inom Supply Chain Management•



Undervisningsformer
Undervisningen sker på distans med hjälp av en webbstudieplats och består av 
självstudier efter kursansvarigs instruktion, deltagande i webbaserade 
gruppdiskussioner och författande av individuella skriftliga rapporter. Kursen 
förutsätter tillgång till dator och internet. Inga obligatoriska träffar på campus ingår.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. 
 
Betyget G utgör det högsta betygssteget och krävs för att vara godkänd. Betyget U 
innebär att studentens prestationer bedömts som underkända. 
 
Kursen examineras genom färdigställande av 3 laborationer. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Studenter som ligger nära gränsen 
för godkänt betyg på rapporter kan få komplettera efter examinators anvisningar och 
tidsangivelse för att uppnå godkänt resultat. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärderingen ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
I de fall undervisningsspråket i kursen ges på engelska kommer även examinationer ges 
på engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Larsson, R., Ljung, T., Excelhandboken, Infocell, senaste upplaga, ca 300 sidor 
 
Övriga läromedel 
Kompendiematerial, ca 500 sidor 
 


