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Innehåll
Kursen syftar till att ge studenter möjlighet att utveckla kunskaper om såväl organisatoriska konkurrensfördelar som hur data
kan användas för att identifiera ett företags specifika fördelar gentemot dess konkurrenter. I kursen problematiseras
resursbaserat gentemot marknadsbaserat synsätt på konkurrensfördelar. Kursen utgår från ett företags kontext och hur intern
och extern data kan utgöra medel för att identifiera organisationens handlingsutrymme.
Kursen innehåller följande moment:
 Resurs- och marknadsbaserade synsätt på konkurrensfördelar
 Datas roll i omvärldsanalys
 Företagets strategiska handlingsutrymme
Mål
Efter avklarad kurs ska studenterna kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för vad en konkurrensfördel är samt vad som ingår i en konkurrensutsatt miljö
1.2 Redogöra för relevanta begrepp och teoretiska modeller för att kunna analysera en konkurrensmiljö
1.3 Redogöra för vilken roll data har för förståelse av en konkurrensutsatt miljö
Färdighet och förmåga
2.1 Applicera begrepp och teorier samt vetenskapliga resonemang på verkliga fall
2.2 Identifiera relevant information och hur data kan användas för att analysera en konkurrensutsatt miljö
2.3 Systematiskt söka och sammanställa information från relevant litteratur och företagsspecifik data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Värdera olika datakällor i analys av en konkurrensutsatt miljö
3.2 Ifrågasätta och värdera data som används i analys av en konkurrensutsatt miljö
Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarium och projektarbete.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Inlämning: skriftlig inlämningsuppgift i grupp
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3
Högskolepoäng: 2
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Redovisningsseminarium: gruppvis muntlig redovisning samt diskussion av den skriftliga inlämningen
Lärandemål: 3.1 och 3.2
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
För betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på samtliga examinationsuppgifter.
Examinator kan besluta att Redovisningsseminarium kan ersättas med inlämningsuppgift om studenten underkänts på eller inte
deltagit i redovisningsseminarium under kursens gång.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska, men artiklar på svenska kan tillkomma. Relevanta artiklar om max 100 sidor
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Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ges som en fristående kurs.

