
Organisation och ledning - Kursbeskrivningar 

Grundkurs i organsiation och ledning, 5 sp 
 

Kursen förmedlar grundläggande insikter och teoretiska färdigheter i organisation och 

ledning. Efter kursen skall deltagarna ha de basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i 

ämnet, en helhetsförståelse för hur kunskapsbildningen inom ämnet fungerar, samt 

grundläggande färdigheter i organisationsanalys.  

 

Kursen går igenom de grundläggande koncepten och teorierna i fältet, strävande till att skapa 

en förståelse för organisationer och ledning som ett mångdimensionellt och sammansatt fält. I 

detta ingår teman som: organisation, strategi, struktur, kultur, ledning, personal och 

förändring. 

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:  

-visa insikt om de centrala begrepp som behandlats  

-beskriva dem med egna ord  

-använda dem i analys av organisationer och beskriva dem i förhållande till varandra  

-diskutera dem med andra kursdeltagare   

Human resource management-personalledning, 5 sp 

En förutsättning för framgångsrika företag och andra organisationer i dagens postindustiella 

ekonomi är en kreativ, kompetent och välmående personal. I kursen diskuteras hur 

organisationer strategiskt arbetar för att resursera och utveckla sin personal för att möta både 

dagens och framtida utmaningar.  

Efter genomgången kurs skall studeranden:  

-känna till de viktigaste funktionerna inom modern HRM, eller personalledning  

-uppvisa grundläggande färdigheter för att kunna sköta personalfunktionen i små- och 

medelstora företag  

-beskriva hur personalärenden sköts i organisationer  

-kritiskt diskutera grunderna i HRM-teorier  

Stategisk ledning, 5 sp 

En strategi kan beskrivas som en karta som hjälper oss att navigera rätt i en föränderlig värld. 

I denna kurs lär du dig grunderna i strategisk ledning och tränar upp färdigheter i att praktiskt 

använda det strategiska perspektivet i en organisatorisk vardag.  

 

Du arbetar i grupp med andra deltagare och tillsammans testar ni kursens teoretiska perspektiv 

i praktiska situationer i olika typer av organisationer.  

 

I kursen ingår gästföreläsningar där du får bekanta dig med konkreta exempel hur man arbetar 

med strategiska medel i företagens vardag.  

 

Under kursen bekantar du dig med tio klassiska skolbildningar inom strategisk ledning genom 

teman som t.ex.:  

- strategi som rationell process  

- strategi som kulturellt fenomen  



- strategi i relation till makt o politik  

- strategi som resultat av kunskap och lärande  

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna/Lärandemål:  

 

- beskriva grunderna i strategisk ledning  

- analysera olika strategiska processer i en organisation  

- argumentera för och emot olika skolbildningar inom strategisk ledning  

- i praktiken kunna använda olika metoder för strategiarbete  

- sammanfatta strategiska analyser och sammanställa dem till en överskådlig och tilltalande 

portfolio 

 

Knowledge management, 5 sp 

Knowledge is a one of the most important phenomena in the society of today. During this 

course you will learn how knowledge management became one of the hottest subjects of 

organization and management, why it is so important and what we need to know to be able to 

get the most out of the knowledge we have got to our disposition.  

 

During the course you will get acquainted to advanced theories in knowledge management. 

You will also obtain empirical insights into practical effects of knowledge management in 

everyday business life. The course will focus on the complex nature of knowledge-intensive 

work.  

 

Teamwork is one of the main teaching methods. Together with your fellow students you will 

explore how to use theoretical perspectives in the everyday life of organizations. You will 

also meet leaders from various organizations, acting as guest lecturers, reporting about fresh 

experiences of knowledge management.   

After the course, the participant should be able to:  

-demonstrate knowledge of the central theories in knowledge management  

-analyze processes in knowledge-intensive companies in real life  

-independently conduct a study of a knowledge management system in an organization  

-design a strategy for managing knowledge-intensive work in a company  

-present all course analyses in a compelling memorandum  

   

Ledarskap, 5 sp 

Ledarskap och ledning är självklara och kritiska delar av alla organisationers verksamhet och 

vardag,  

men samtidigt svåra att exakt definiera. Idéer om ledarskap genomsyrar också  

samhällsdebatten mera generellt, för att inte tala om populärkulturen.  

Kursen "Ledarskap" strävar till att ge de teoretiska och metodologiska verktyg som krävs  

för att studera detta mångfacetterade fenomen, och vidare att öka deltagarnas förståelse  

för de organisatoriska processer som berör ledarskap samt ge en förmåga att  

kritiskt reflektera kring ledarskap i praktiken ? något som är centralt för att utveckla den egna 

ledarskapskompetensen.  

 



Under kursen ligger fokus på att ge en fördjupad insikt av de teoretiska skolor  

som existerar inom ledarskapsforskningen samt att ge en bred bild av denna forsknings fokus 

idag.  

Detta innefattar även att ge deltagarna en insikt i hur man vetenskapligt studerar ledarskap,  

så att de efter genomgången kurs skall kunna självständigt engagera sig med fenomenet.  

 

Kursens teman inkluderar:  

- centrala teorier inom ledarskapsforskning  

- ledarskap som filosofiskt, sociologiskt och organisationsteoretiskt begrepp  

- ledarskap som kulturellt fenomen  

- ledarskapsbegreppets historia  

- kritisk ledarskapsforskning  

- studiet av ledarskap; forskningsdesign och utmaningar  

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna/Lärandemål:  

känna till och behärska de centrala teorierna inom ledarskapsforskningen samt förstå deras 

interna relationer  

- kritiskt diskutera de antaganden ledarskapsteorier bygger på  

- uppvisa färdigheter i att studera ledarskap på olika nivåer och i olika kontext  

- teoretiskt och praktiskt analysera olika perspektiv på ledarskap  

- diskutera och argumentera för ett självständigt perspektiv på ledarskap i organisationer   

Individer och grupper i organsiationen, 5 sp 

 Kursen handlar om mänskligt beteende och ger insikter i vad organisationsbeteende kan 

innebära. Området organisationsbeteende är mycket omfattande och under den här kursen 

kommer vi att fokusera på beteende på individ- och gruppnivå. Målet är att kursen är dels att 

klargöra olika begrepp och teorier i organisationsbeteende; dels att uppmuntra till kritisk 

diskussion kring de teorierna och modellerna som behandlas och deras praktiska 

tillämpningar. Kursen utvecklar således deltagarnas förmåga att studera, analysera och förstå 

problem relaterade till beteende i organisationer.   

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:  

- identifiera och sammanfatta teorier om beteende i organisationer  

- analysera organisationella fenomen vad gäller individers beteende och beteende inom 

grupper  

- analysera hur beteende i organisationer och ledning av den kan förstås och studeras  

- självständigt uppvisa förmåga att tillämpa teorier inom organisationsbeteende i egna 

empiriska studier  

- aktivt delta i och leda en kritiskt diskussion kring organisationsbeteende  

 


