
KURSPLAN

Kurskod: OKK201

Organisationskultur och klimat, 7,5 hp
Organisational culture and climate, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-03-13
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H20
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för innebörden av begreppen organisations- och säkerhetskultur, 

organisations- och säkerhetsklimat samt skillnader dem emellan,
• visa kunskap om olika vetenskapliga metoder för att studera kultur och klimat,
• visa förmåga att problematisera hur organisationskulturer kan byggas och vilka 

hinder och möjligheter som kan finnas för detta.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ITP100-Introduktion till personalarbete eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Den studerande examineras genom:
• muntlig och skriftlig analys av ett fall,
• individuell, skriftlig hemtentamen.

 
Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
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.

Överlappar annan kurs
OKK200
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KURSPLAN

Kurskod: OKK201

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Psykologi
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: OKK201

Organisationskultur och klimat, 7,5 hp
Organisational culture and climate, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för innebörden av begreppen organisations- och säkerhetskultur, 

organisations- och säkerhetsklimat samt skillnader dem emellan,
• visa kunskap om olika vetenskapliga metoder för att studera kultur och klimat,
• visa förmåga att problematisera hur organisationskulturer kan byggas och vilka 

hinder och möjligheter som kan finnas för detta.
Kursen tar upp kulturbegreppets komplexitet utifrån ett antropologiskt, sociologiskt och 
företags-/organisatoriskt perspektiv. Utgångspunkten är att kultur bygger på de livsmönster, 
hur vi lever vårt liv baserat på de värderingar som vi har och de institutioner som vi har 
kontakt med. Den kultur vi föds in i influeras alltid av samhället vi lever i på individuell, 
utbildningsmässig-, socioekonomisk och miljömässig nivå. Kulturen är alltid uppdelad i olika 
sociala kategorier såsom kön, normalitet, klasstillhörighet och hälsotillstånd. Detta gör att vi 
många gånger är omedvetna om våra värderingar som styr våra bedömningar och 
handlingar. Vi ser de som givna och vi reflekterar inte över dem. Kultur gör att vi kan 
uppleva och se samma fenomen på olika sätt. Kultur skapar förutsättningar för den sociala 
identiteten och utgör plattformen på vilken olika samhällsgrupper skapas och vidmakthålls. 
Kursen lägger ett stort fokus på organisationskultur och hur detta begrepp skiljer sig från 
organisationsklimat. En djupdykning görs i begreppen informationssäkerhetskultur och 
informationssäkerhetsklimat. Vi går också igenom förutsättningar för att styra en kultur och 
ledarskapets betydelse för detta.
 
Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen 
I organisationskulturbegreppet ingår i allt från strategisk förändring, vardagligt ledarskap, till 
hur kunskap skapas, delas och används, men också vad som får läras. När vi vill förstå sociala 
beteenden, institutioner och processer måste kulturen förstås och beaktas. Kulturen utgör 
kärnan då den skapar förståelse för dessa fenomen och som också gör fenomenen 
meningsfulla. Organisationskulturen spelar en viktig roll för företagets framgång, tillväxt och 
effektivitet, vilka är viktiga kunskaper som studenterna behöver ha med sig in i sitt framtida 
HR-arbete.
 
Undervisningsformer och AIL koppling
Undervisningen bygger på föreläsningar och diskussioner (där studenternas erfarenheter 
bidrar till att belysa innehållet i litteraturen och föreläsningarna) som förbereder studenterna 
på ett case som skall genomföras och presenteras. Studenterna skall gå ut och undersöka 
organisationskulturen på företag med hjälp av Competing Values Framework-instrumentet 
samt ledarskapsstilar. De kommer att få praktisk erfarenhet av analys av organisationskultur 
för att därefter reflektera över hur kommande förändringar kan te sig samt förankra dessa 
tankar i teorierna.

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 3
461 86 Trollhättan

Utskriven 2021-11-18 10:42


