
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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Kurskod FEG252

Kurslitteratur
Modul 1

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., Styhre, A. (senaste upplagan). Organisation och
organisering.. Stockholm: Liber. sidor: ca 450 Lind, R. (Senaste upplagan). Vidga vetandet -
Teori, metod och argumentation isamhällsvetenskapliga undersökningar. Studentlitteratur.
sidor: ca 182Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur ca 150 s

Lind, R. (Senaste upplagan). Vidga vetandet - Teori, metod och argumentation i
samhällsvetenskapliga undersökningar.. Studentlitteratur. sidor: ca 182

Modul 2

Bolman, G. & Deal, T., Nya perspektiv på organisation och ledarskap. (Red.) (senaste
upplagan). Malmö: Studentlitteratur.. sidor: ca 500

Bryman, A. & Bell, E. (senaste upplagan). Företagsekonomiska forskningsmetoder.. Malmö:
Liber.. sidor: ca 600

Vetenskapliga artiklar tillkommer, ca 100 sidor

Modul 3

Bryman, A & Bell, E. (senaste upplagan). Företagsekonomiska forskningsmetoder.. Malmö:
Liber. sidor: ca 600

Yukl, G. & Kaulio, M., (senaste upplagan). Ledarskap i organisationer. . Storbrittanien:
Prentice Hall. sidor: ca 700

Vetenskapliga artiklar ca 200 sidor.

Modul 4

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG252&revisionId=4207&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG252&revisionId=4207&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG252&revisionId=4753&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=FEG252&revisionId=4753&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Organisation+och+organisering.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Organisation+och+organisering.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Vidga+vetandet+-+Teori%2C+metod+och+argumentation+i+samh%C3%A4llsvetenskapliga+unders%C3%B6kningar.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Vidga+vetandet+-+Teori%2C+metod+och+argumentation+i+samh%C3%A4llsvetenskapliga+unders%C3%B6kningar.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=F%C3%B6retagsekonomiska+forskningsmetoder.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=F%C3%B6retagsekonomiska+forskningsmetoder.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Ledarskap+i+organisationer.+


Sida 2 

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. 

Fischer, R., Ury, W. & Patton, B (2015). Vägen till ja: en nyckel till framgångsrika
förhandlingar.. Stockholm: Liber.. sidor: 224

Ytterligare vetenskapliga artiklar på max 200 sidor.

Referenslitteratur
Modul 4

Åge, L-J. (senaste upplagan). Konsten att göra affärer. Malmö: Liber..

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=V%C3%A4gen+till+ja%3A+en+nyckel+till+framg%C3%A5ngsrika+f%C3%B6rhandlingar.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=V%C3%A4gen+till+ja%3A+en+nyckel+till+framg%C3%A5ngsrika+f%C3%B6rhandlingar.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Konsten+att+g%C3%B6ra+aff%C3%A4rer

