
 
Inbjudan till doktorandkurs vt 2016 
Skandinavisk arbetsorganisation: dess framväxt 
och livskraft i dagens arbetsliv (7,5 hp) 
 
Det svenska arbetslivet sågs under 1970- och 1980-talen av många internationella 
betraktare som det främsta exemplet på att det går att förena effektivitet med 
utvecklande arbetsuppgifter och innovationskraft. Det var under denna tid befogat att 
tala om en unik svensk modell för arbetsorganisation. I kölvattnet av globala 
managementtrender under 2000-talet har denna modell blivit uppblandad och det 
kanske inte längre är befogat att hävda att det alltjämt finns en specifik svensk 
arbetslivsmodell.  
 
Syftet med forskarutbildningskursen är att deltagarna skall förstå ursprunget till 
dagens svenska arbetsliv och de idéer som en gång i tiden gjorde svenskt arbetsliv 
internationellt uppmärksammat. I kursen kommer det diskuteras vilka delar av denna 
modell som är livskraftiga och som alltjämt förtjänar att vägleda oss i strävan att 
skapa arbetsplatser som förenar mänskliga värden och god ekonomi. I kursen ingår 
den mest centrala litteraturen kring det svenska arbetslivet under perioden 1970-
1990, både konceptskrifter och välgjorda empiriska studier som beskriver modellens 
tillämpningar. 
 

Kursen ges inom ramen för FALF:s nationella forskarskola som administreras av 
Karlstads universitet och har finansiering från FAS. Se vidare Forum för arbetslivs-
forskning http://falf.se.  

Kursen är öppen att söka för doktorander från alla svenska lärosäten. Tio 
doktorander väljs ut så att det blir en spridning på deltagare med avseende på 
disciplin, kön och geografi. Resor och logi finansieras av FALF:s nationella 
forskarskola. Utöver dessa 10 deltagare finns preliminärt några platser öppna att 
söka, men för dessa deltagare gäller lokala regler (får bekosta resor och logi själva). 

Förkunskapskrav 
Antagen till forskarutbildningen vid något av lärosätena som samverkar i FALF:s 
nationella forskarskola. 

 

http://falf.se/


Examinatorer och lärare 
• Stefan Tengblad, Professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde 
• Margareta Oudhuis, Professor i arbetsvetenskap, Högskolan i Borås 
• Gästföreläsare: Thomas Andersson, Bitr. professor i företagsekonomi, 

Högskolan i Skövde mfl 

Upplägg 
Kursen genomförs under VT 2016 i första hand vid Högskolan i Skövde och omfattar 
tre träffar á två dagar. Följande datum gäller: 7-8 april, 12-13 maj och 16-17 juni. Dag 
1 börjar cirka kl. 11 och slutar kl. 17, dag 2 börjar kl. 9 och avslutas senast kl. 15. 
Träffarna består av föreläsningar och seminarier som kräver aktivt deltagande. 
Undervisningen sker på svenska. Litteraturen är på svenska och engelska. 
Detaljerad information skickas ut innan kursstart.  

Examination 
För att få betyget godkänt krävs: 

• Aktivt deltagande vid undervisningstillfällena. 
• Presentation och recension av en valfri artikel/bok bland 

brevidläsningslitteraturen. 
• Individuellt författad kursuppgift i form av en artikel om ca 10- 15 sidor och där 

författaren redovisar lärdomar från kurslitteraturen relaterat till sina övriga 
doktorandstudier.  

Ansökan 
Ansökan görs genom att skicka in den bifogade blanketten till Eva Akersten, 
Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande, Box 408, 541 28 
Skövde eller via E-post: eva.akersten@his.se. Frågor om kursens innehåll och 
genomförande kan ställas till undertecknande. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Meddelas senare 

 
Välkommen med din ansökan! 
 
Stefan Tengblad  Margareta Oudhuis 
stefan.tengblad@his.se  margareta.oudhuis@hb.se 

mailto:eva.akersten@his.se
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