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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för olika teorier om förändring på olika organisationsnivåer,
• beskriva inre och yttre faktorer som kan leda till förändring i organisationer,
• analysera en organisationsförändringsprocess ur olika teoretiska perspektiv,
• kritiskt reflektera kring individuella konsekvenser och etiska överväganden i ett 

förändringsarbete.

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

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• en skriftlig individuell hemtentamen,
• diskussionsforum: Etiska förhållningssätt, med individuell, skriftlig inlämning,
• seminarium med individuell skriftlig och muntlig presentation.

En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej salstentamen) 
men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till 
komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. 
Komplettering av examinationen ska anpassas utifrån de lärandemål som inte uppnåtts av 
den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att den studerande meddelats 
examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

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.
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KURSENS INNEHÅLL
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Organisational change in perspective, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
I kursen behandlas enligt kursmålen förändring i organisationer utifrån skilda teoretiska 
perspektiv och nivåer i organisationen, inre och yttre drivkrafter till förändring samt etiska 
överväganden och individuella konsekvenser i samband med förändringsarbete. I kursen 
ingår även andra avgörande delar i förändringsprocesser som knyts till kursmålen, 
exempelvis motstånd till förändring och förändringsledning.
Relevansen för personalvetaryrket är hög, då dagens organisationer ständigt arbetar med 
utveckling och förändring på olika nivåer och behöver stöd för att genomföra dessa processer 
på ett välgrundat, effektivt och etiskt sätt. Vi skapar en teoretisk förståelse och 
problematiserar etiska dilemman i förändringsarbete.
 
Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen 
Kursen ligger sist på termin tre för att säkerställa att studenterna först har inhämtat 
förkunskaper om exempelvis strategiskt HR-arbete samt organisationskultur och 
organisationsklimat. Kursen är med sitt fokus på förändringsarbete, den enda i sitt slag för 
inriktningen arbets- och organisationspsykologi.
 
Undervisningsformer och AIL-koppling
Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar på campus och/eller online samt 
kursmaterial online i form av filmer och aktuellt populärvetenskapligt material. Kursens tre 
olika examinationsformer är utformade för att stödja utveckling av förståelse av 
förändringsarbete enligt kursmålen. Studenterna ges möjlighet till individuella och kollektiva 
lärprocesser genom undervisning och examination. I grupp får studenterna diskutera etiskt 
förhållningssätt och individuella konsekvenser, via ett digitalt diskussionsforum som 
examineras individuellt. De två övriga examinationsuppgifterna är båda kopplade till ett case 
i Personalvetarprogrammet 2.0 som studenterna har mött tidigare under termin tre. Den 
skriftliga individuella hemtentamen utgörs av en problemanalys och en plan för 
förändringsarbete, där studenterna intar rollen som externa HR-konsulter och riktar sina svar 
i hemtentamen till en fiktiv ledningsgrupp. Det avslutande examinerande seminariet utgör 
också ett övningstillfälle för muntlig presentation, där studenterna presenterar sina analyser 
och planer för medstudenter, vilka agerar ledningsgrupp utifrån casets beskrivning.
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