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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
• kunskap om Human Resource Management (HRM) kopplat till verksamheten på en 

strategisk respektive operativ nivå,
• förmåga att beskriva metoder och verktyg för att arbeta med motivation, 

prestationsbedömning, kompetensutveckling och arbetsmiljö,
• kunskap om organisationers etiska och sociala ansvar och dess betydelse för 

personalarbete.

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 och två seminarier med 
efterföljande skriftliga individuellt författade reflektionsuppgifter.

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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KURSENS INNEHÅLL
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Personalarbete och strategisk Human Resource Management (HRM), 7,5 hp
Human Resource Management, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen behandlar personalarbetets roll kopplat till verksamheten ur ett strategiskt och 
operativt perspektiv. Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av det moderna 
personalarbetets arbetsfält och problemområden. Kursen ger en förståelse för 
personalfunktionens roll och uppgifter i organisationen, kunskap om olika metoder som 
används i personalarbetet samt behandlar etiska frågor i rollen som personalvetare. Vidare 
berörs psykosocial arbetsmiljö, etiska principer i personalarbete, företags och organisationers 
sociala ansvar och ledarskapets funktion i relation till verksamhet och medarbetarskap. Den 
är uppdelad i 4 tematiska delar:
• Tema Strategisk HRM och rekrytering: I denna del tittar vi närmare på hur 

makroekonomiska/globala faktorers påverkan och vilka utmaningar och spänningar 
som kan finnas i utformning och framtid inom HRM. Vi berör mångfaldsperspektiv 
och evidensbaserat HRM-arbete samt hur strategisk rekrytering kan beskrivas och se 
ut i privata och kommunala organisationer.

• Tema Omställningsarbete: - I jobbet som personalvetare ingår att också arbeta med 
omställningar, uppsägningar, outplacement och karriärväxling m.m.

• Tema psykosocial arbetsmiljö och hälsa/CSR: Momentet tar upp medarbetares hälsa 
och utveckling utifrån ett psykosocialt perspektiv. Vidare att förhålla sig till 
organisationens sociala ansvar i den omvärld den opererar och gentemot dess olika 
intressenter.

• Tema kompetensutveckling/ prestationsbedömning: Denna del berörs hur man 
utvecklar och bedömer kometens, olika sätt att utveckla och bedöma kompetens 
samt strategier för att både attrahera och locka medarbetare.

 

Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen 
Kursinnehållet utgör en central kärna i en personalvetares arbetsområden. Den ger studenten 
överblick om såväl operativa som strategiska perspektiv inom HR-området. Den 
problematiserar tillämpningen inom HR-området och dess relation till evidensbaserade 
metoder, globala, etiska och kulturella aspekter samt komplexiteten kring kompetens och 
kompetensbedömning. 
 
Undervisningsformer och AIL koppling
Under kursen arbetar studenterna med ett större löpande case där de ställs inför olika 
utmaningar baserade på respektive kurs-tema. Utöver föreläsningar och diskussioner jobbar 
vi med workshops i samverkan med externa aktörer. Bland dessa kan nämnas HR-strateger, 
rekryteringsexperter från såväl privat som offentlig verksamhet, Trygghetsrådet m.fl. Kursen 
genomförs av lärare med god erfarenhet och kännedom inom respektive område.
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