
AI2145 Entreprenörskap och 
management 7,5 hp
Entrepreneurship and Management

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för AI2145 gäller från och med HT19

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden

Särskild behörighet
Högskolestudier om minst 120 hp på högskolenivå, samt Engelska A eller motsvarande.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
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Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Tillämpa business model canvas eller likvärdig modell på en affärsidé. I detta ingår att:

 • Genomföra en marknadsanalys för ett nystartat företag.
 • Utveckla en affärsmodell och strategi för ett nystartat företag.
 • Formera ett team för att utveckla affärsidén.
 • Använda finansiella prognoser för att uppskatta kapitalbehovet.
 • Utveckla en finansiell strategi för företaget.
 • Genomföra en professionell presentation i slutet av kursen för en panel av experter.

Kursinnehåll
Entreprenörskap. Marknadsanalys. Marknadsföring. Affärsidéer. Strategi. Nystartade före-
tag. Finansiering och finansiell planering. Riskkapital. Kontrakt och förhandling. Busi-
ness model canvas. Partnerskap och resurser. Organisation och ledarskap. Branding och 
varumärken.

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination
 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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