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 Konstruerad av ekonomistudenterna Pavel Thorn & Stefanie Olson.

Juleträd UF säljer gröna växter i vackra, glaserade och handgjorda krukor. För 
att skapa deras arrangemang krävs en växt, pellets, jord och en kruka. De 
köper in lecakulor och planteringsjord hos Gröna Grossisten AB och de köper 
minijulgranar av Sven Andersson, en bonde utanför Röstånga.

‣ Planteringsjord 40 lit, 17 kr/st.
‣ Lecakulor 10 lit, 28 kr/st.
‣ Minijulgranar, 45 kr/st.

Krukan som tillverkas av konstnär Katja Leitland är på 20 liter. Eftersom Elina 
preliminärt beställt 250 krukor erhåller Juleträd UF ett rabatterat pris. De be-
talar 38 kr för varje kruka. Varje kruka kräver 5 lit lecakulor och 10 lit jord. 

Juleträd UF  budgeterar med 15 000 kr i marknadsföringskostnader, 5 000 kr i 
transport och resor, 8 000 kr i mässkostnader och 6 000 kr i övriga kostnader. 
Eftersom krukan är tung levereras den med bil till kund. Emballage  och röd 
rosett kostar 8 kr per kruka och transport 15 kr. Juleträd UF planerar att sälja 
150 krukor till jul. 

De fyra  medarbetarna önskar en vinst på 10 000 kr. De tror att de kan sälja 
deras arrangemang för 250 kr/st.

A.
Beräkna självkostnaden för företagets produkt ”jularrangemang”.
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 Konstruerad av ekonomistudenterna Pavel Thorn & Stefanie Olson.

B.
Beräkna företagets resultat om de säljer deras produkt för 250 kr/st.

 

C.
Kommentera resultatet i upg B.

D.
Vad ser du för risk i företagets prissättning?

E.
Beräkna företagets kritiska volym.
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