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Organisering och ledning av arbete och välfärd, 180 hp
Work and Welfare • Management and Organization, 180 credits
Utbildningsplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2014•04•22) och gäller studenter antagna höstterminen 2014.

Målet med utbildningen
Målet med utbildningen är att studenten ska utveckla kunska•
per och färdigheter som förbereder dem för arbetsuppgifter
såsom lednings• och utvecklingsuppdrag inom organisations•
och personalområdet. Utbildningen handlar om organise•
ring och ledarskapsfrågor avseende personal och bruka•
re/kunder; entreprenörskap, affärsutveckling och innovatio•
ner; förändrings• och utvecklingsarbete inom organisationer
i såväl den privata som den offentliga sfären.

människors samspel. Genomgående behandlas maktteorier
och maktdimensioner som kön/genus, funktionsförmåga, ål•
der, etnicitet och klass i relation till socialt arbete.
Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

Avsikten är att studenten ska förvärva kunskaper och fär•
digheter för att arbeta med lednings• och utvecklingsfrågor
i näringsliv och förvaltningar. Därtill att belysa och granska
faktorer som gynnar effektivitet, välbe nnande och hållbar
utveckling i förhållande till arbetsorganisation, arbetsgrupp
och brukar• alternativt kundgrupper. Studenten ska även
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt vad gäller kun•
skapsbildning och presentation av kunskap inom området.

• redogöra för organisering och ledning av arbete och
välfärd samt relatera kunskapen till skilda praktiker
på samhälls•, organisations• och individnivå, vilket in•
kluderar affärs• och personalutveckling, arbetsrättsliga
frågor, kommunikation och förändringsarbete i orga•
nisationer samt arbetsmiljö

Programmet omfattar två huvudområden, Arbetsvetenskap
alternativt Socialt arbete. Studenten väljer huvudområde i
samband med ansökan till utbildningen. Avsikten med hu•
vudområdet Arbetsvetenskap är att studenten ska förvärva
kunskaper som rör arbete och den arbetande människan i
ett mångvetenskapligt perspektiv. Därtill belysa och granska
centrala faktorer i förhållande till arbetsorganisation, arbets•
grupp och den arbetande individen samt ett vetenskapligt
förhållningssätt inom ämnet Arbetsvetenskap. Avsikten är
även att belysa hur olika arbetsplatser är organiserade, hur
arbetsmiljön påverkar vår hälsa samt på vilket sätt lärande
i arbetslivet kan stimuleras för att utveckla individer och
verksamheter. Frågor om kvinnors och mäns livsvillkor och
ställning på arbetsmarknaden och arbetslivets krav på förny•
else och utveckling är andra viktiga områden.
Avsikten med huvudområdet Socialt arbete är att studenten
ska förvärva kunskaper om förutsättningarna för verksamhe•
ter inom det sociala fältet utifrån teorier relevanta för socialt
arbete. Huvudområdet behandlar grundläggande kunskap
om det sociala arbetets verksamhetsområde, arbetsmeto•
der och etiska dilemman. Ämnet är mångvetenskapligt och
till de centrala kunskapsområdena hör bland annat teorier
om individers livsvillkor och delaktighet i samhällslivet, väl•
färdsamhällets organisering och utveckling samt teorier om
sociala problem, mänskliga beteenden, sociala system och

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om teorier och tillämpbara metoder in•
om respektive område samt respektive områdes ve•
tenskapliga grund och aktuella forskningsfrågor

Färdighet och förmåga
• identi era och formulera egna frågeställningar med ut•
gångspunkt i tidigare undersökningar samt urskilja, vär•
dera, kritiskt granska och diskutera företeelser, fråge•
ställningar och situationer inom respektive huvudom•
råde samt i relation till relevanta organisations• och
ledarskapsfrågor.
• självständigt identi era, formulera och lösa problem
och med adekvata metoder genomföra kvali cerade
uppgifter inom givna tidsramar samt genomföra och
rapportera vetenskapliga empiriska undersökningar.
• muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera in•
formation, problem och lösningar i dialog med olika
relevanta grupper, så som ledare, personal•, brukar•
eller kundgrupper.
• muntligt och skriftligt argumentera utifrån etik, håll•
bar utveckling samt maktdimensioner som kön/genus,
funktionsförmåga, ålder, etnicitet och klass in•
om respektive huvudområde samt i relation till
organisations• och ledarskapsfrågor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• göra kritiska bedömningar med hänsyn till relevan•
ta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i
forsknings• och utvecklingsarbete inom respektive hu•
vudområde
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• identi era sitt behov av ytterligare kunskap samt att
re ektera över samspelet mellan egna erfarenheter
och egen kunskapsutveckling samt ta ansvar för sin
kunskapsutveckling
Utbildningens innehåll och upplägg
I utbildningen nns två huvudområden, Arbetsvetenskap
respektive Socialt arbete, vari studenten tar sin examen.
Inriktningarna omfattar tre terminer, 1•90 hp. Två terminer
är gemensamma för samtliga studenter, och har fokus mot
organisering, ledning och personalutveckling, 1•60 hp. En
termin är valfri varunder studenterna erbjuds verksamhets•
förlagda studier.
År 1
Arbetsvetenskap (G, 1•30) 30 hp (1) alternativt Socialt arbe•
te (G,1•30)30 hp (2)
Organisation, ledning och personalutveckling I (G) 30 hp
År 2
Arbetsvetenskap (G,31•60) 30 hp (1) alternativt Socialt ar•
bete G,31•60) 30 hp (2)
Organisation, ledning och personalutveckling II (G) 30 hp
År 3
Verksamhetsförlagda studier alternativt valfri termin 30 hp
Arbetsvetenskap (G,61•90) 30 hp (1) alternativt Socialt ar•
bete (G,61•90) 30 hp (2)
1. Kurser som ingår i huvudområdet Arbetsvetenskap.

2. Kurser som ingår i huvudområdet Socialt arbete.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (om•
rådesbehörighet A5).
Examensbenämning
Efter avslutad utbildning utfärdas efter ansökan examensbevis
till vilket knyts examensbenämningen Filoso e kandidatexa•
men med huvudområdet arbetsvetenskap (Degree of Bache•
lor of Social Science with a major in Work Science) eller
Filoso e kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete
(Degree of Bachelor of Social Science with a major in Social
Work).
Upp yttningskrav
För tillträde till termin 3 ska 45 hp vara klara.
För tillträde till termin 4 ska 75 hp vara klara
För tillträde till termin 5 ska 105 hp vara klara
Bilagor
Till utbildningsplanen nns en bilaga 1 som visar ordnings•
följden på programmets kurser. I de fall utbildningen leder
till en examen nns även en bilaga 2 som anger på vilket
sätt programmets kurser uppfyller de nationellt uppsatta ex•
amensmålen. Bilagor nns på Sektionen för hälsa och sam•
hälle.

