
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Ämnesgrupp Industriell ekonomi och organisation

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• presentera grundläggande perspektiv, begrepp och modeller inom området industriell
arbetsorganisation och företagsorganisation
• använda begrepp och metoder för att analysera hur arbetsorganisationer praktiskt utformas
vid olika industriföretag och tekniska produktionssystem
• kritiskt analysera hur arbets- och företagsorganisationen kan utvecklas i riktning mot
kontinuerligt lärande, goda arbeten och god produktivitet

Kursens innehåll • Organisatoriska grunder och utgångspunkter
• Organisationsteorins utveckling; Klassisk organisationslära
• Intressent- och systemsynsättet
• Affärsidésynsättet
• Uppgift, mål och strategi
• Övergripande organisationsformer och arbetsorganisation
• Individer och grupper/ team
• Organisationskultur
• Att välja organisationsform

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=IO710A&revisionId=2560&lang=sv
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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

• Att leda, styra och förändra organisationer

Undervisning Undervisning ges i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarium

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Skriftlig tentamen
Godkända grupparbeten, PM, övningar och seminarier

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0050   Skriftlig tentamen 4,5 hp Betyg: AF

0060   Grupparbeten, övningar, PM och seminarier 3 hp Betyg: UG


