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Operativt personalarbete 7,5 högskolepoäng
Operational Personnel Management

Grundnivå, S0034A
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G VG * Sociologi Sociologi

Ingår i huvudområde

Sociologi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt minst 60 hp i ämnet Psykologi eller Sociologi samt avklarat följande kurser med 
minst godkänt resultat;  Arbetsrätt (J0009N) 15 hp och Grupper och individer i arbetslivet (S0028A) 7,5 hp, eller 
motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Saila Piippola

Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:  

redogöra för grundläggande drag i personalarbetets innebörd•
redovisa personalarbetets anknytning till samhälls- och beteendevetenskap•
beskriva HRM-perspektivets utgångspunkter och dess grundläggande modeller•
problematisera kommunikationens betydelse för arbetsorganisationer•
förklara vad etiska förhållningssätt inom arbetsorganisationer innebär•
självständigt beskriva och analysera aspekter av personalarbetets innebörd•

Kursinnehåll
Kursen behandlar personalarbetet som en profession. Vikten av personalarbetets anknytning till olika samhälls- och 
beteendevetensaper klargörs. Vidare anläggs ett HRM-perspektiv (Human Resource  
Management) på personalarbete. De teoretiska utgångspunkterna för HRM-perspektivet behandlas liksom 
grundläggande modeller för att bedriva ett HRM arbete inom arbetsorganisationer. Kommunikationens betydelse 
inom organisationer fokuseras liksom olika perspektiv på kommunikation. Även etiska förhållningssätt för 
personalarbete tas upp.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

 
Undervisningen sker i form av litteraturstudier med uppföljande seminarier. Vissa av seminarierna är av muntligt 
redovisande karaktär och innebär en träning i muntlig framställning. Aktiv deltagande i seminarierna är obligatoriskt. 
Gästföreläsningar av personalarbetare utgör också en del av kursens genomförande. Kursen avslutas med en 
individuell rapportuppgift som redovisar förmågan att självständigt reflektera kring personalarbetes innebörd.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

 
Kursen examineras med aktiv närvaro på seminarierna där muntligt redovisande av uppgifter ingår. Detta motsvarar 
2,5 hp. Den individuella rapportuppgiften motsvarar 5,0 hp.  
 
I förekommande fall, i det fall den skriftliga examinationen inte bedöms nå G vid ordinarie examinationstillfälle ges 
möjlighet att utifrån kommentarer komplettera vid två tillfällen under innevarande år. I det fall examinationsuppgiften 
fortfarande inte når G tilldelas studenten en ny examinationsuppgift nästa gång kursen ges.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Edlund, Lena (2010) Etik i arbetslivet. En träningsbok för chefer och medarbetare. Malmö: Liber. 
Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte (2012) Kommunikation i organisationer. Malmö: Liber andra 
upplagan. 
Larsen, Rolf-Petter (2002) Konflikter och oenigheter på arbetsplatsen. Lund: Studentlitteratur. 
Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2013) Personalvetenskap som förhållningssätt. Malmö: Liber 
Artiklar kan tillkomma 
 
Referenslitteratur: Berglund, Tomas & Schedin, Stefan (red.) (2009) Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 
Lindmark, Anders & Önnevik, Thomas (2011) Human Resource Management Organisationens hjärta. Lund: 
Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Sida
Kursplan Operativt personalarbete 7,5 hp Höst 2022, Lp1 2022-02-11 3 (4)

Utskriftsdatum:  2023-05-24 15:58:16



Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0006 Seminarier U G# 2,5 Obligatorisk H16

0007 Individuell rapport U G VG * 5 Obligatorisk H16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
Fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-12-07.
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