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Kursens mål
Genom att göra en företagsanalys av ett mindre industriföretags verksamhetsprocesser,
relevanta för företagets lönsamhet, ska studenten efter kursen uppfylla följande mål:
Kunskap och förståelse
•
Visa kunskap och förståelse för strategisk planering för ett mindre företag.
•
Visa kunskap och förståelse för olika verkyg och arbetssätt för företagsanalys.
Färdighet och förmåga
•
Visa färdighet och förmåga att grundligt kunna analysera ett mindre företag utifrån
såväl tekniska som ekonomiska aspekter.
•
Visa färdighet och förmåga att kunna utforma och prioritera välgrundade och
relevanta åtgärdsförslag baserat på analysen i syfte att skapa förutsättningar för att
förbättra företagets lönsamhet.
•
Visa färdighet och förmåga att presentera åtgärdsförslagen muntligt och skriftligt i
syfte att motivera företaget till förändring.
•
Visa färdighet och förmåga att i grupp planera och genomföra ett arbete i
projektform.
Värderingsförmåga och förhållingssätt
•
Visa insikt i att arbeta med hänsyn till såväl etiska aspekter som hållbarhetsaspekter.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
MSA170-Matematisk statistik och
LOA201-Logistik, grundnivå och
LOA225-Logistik fortsättningskurs och
PLP200-Produktionsutveckling med inriktning mot Lean Production och
EAR100-Ekonomisk analys och externredovisning eller motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Muntlig och skriftlig presentation av företagsanalysen i grupp samt individuell muntlig
examination.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, 3, 4 och 5
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.
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G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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