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Utbildningsplan 

 

Magisterprogram i arbetsvetenskap 

 
 

Programkod: SAABV 

Programmets benämning:  Magisterprogram i arbetsvetenskap 

 Master’s Degree Programme (one year) in Working Life 

Science 

Högskolepoäng/ECTS: 60 

Beslut om inrättande:  Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-09 

att gälla studenter antagna till programmet från och med ht 

2017. 

Undervisningsspråk: Svenska, moment på engelska kan förekomma 

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Examenskategori: Generell examen 

Behörighetskrav: 

 

 

Examen om minst 180 hp med huvudområde 

arbetsvetenskap eller motsvarande. Gymnasiets Svenska kurs 

3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller 

motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller 

motsvarande. 

 

Inledning 

Arbetsvetenskap handlar om människans arbete och de former och processer som 

kännetecknar det samtida arbetslivet och dess framväxt, både nationellt och 

internationellt. Det inbegriper arbetets påverkan på människan, hennes sociala 

relationer och aktiviteter i bred bemärkelse. Det övergripande syftet med 

magisterprogrammet i arbetsvetenskap är att studenten på vetenskaplig grund fördjupar 

sina kunskaper och vidareutvecklar sin förmåga att behandla frågor om 
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arbetsmarknadssystem och mer allmänt organisation av olika verksamhetsformer 

utifrån såväl nationella som internationella förhållanden. Svårigheterna med att 

kombinera kraven på ekonomisk effektivitet med krav på socialt ansvar och 

individernas strävan efter arbetstillfredsställelse, utveckling i arbetet och 

självförverkligande är ett perspektiv som återkommer i programmets kurser.  

 

En magisterexamen i arbetsvetenskap ger möjligheter att arbeta nationellt och 

internationellt både med kvalificerat arbetsorganisatoriskt förändringsarbete och 

utrednings- och utvärderingsarbete. Denna magisterexamen ger förutsättningar till 

arbete inom såväl privat som offentlig sektor samt i det civila samhällets 

organisationer. Magisterexamen i arbetsvetenskap ger också möjlighet att söka in på 

forskarutbildning för att därigenom uppnå doktorsexamen i arbetsvetenskap. 
 

Utbildningens mål  

Utbildningens mål utgörs av de nationella mål som ska uppnås för en magisterexamen.  

 

Nationella mål 

Kunskap och förståelse 

För magisterexamen skall studenten 

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten 

- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 

- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 

tidsramar, 

- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 

och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 

grupper, och 

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller 

för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För magisterexamen skall studenten 

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om 

etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 
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Utbildningens uppläggning 

Programmet är en ettårig utbildning på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng 

i Arbetsvetenskap. Det är uppdelat i fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng: 

 Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 hp (15 

ECTS) (ges på Högskolan i Borås) 

 Arbetsmarknad i svenskt och internationellt perspektiv, 15 hp (15 ECTS) (ges 

på Göteborgs universitet) 

 Forskningsmetoder, 15 hp (15 ECTS) (ges på Karlstads universitet)  

 Examensarbete, 15 hp (15 ECTS) (ges på Karlstads universitet) 

 

Högskolan i Borås och universiteten i Göteborg och Karlstad samarbetar i 

genomförandet av magisterprogrammet och varje lärosäte har ansvaret för 

undervisningen i en kurs samt för uppsatshandledning. Detta innebär att vissa 

föreläsningar och seminarier är förlagda till Borås och Göteborg. Dessutom kommer en 

betydande del av undervisningen ske på distans via lärplattform. För studenter på 

Karlstads universitet innebär upplägget att studenten hela tiden är inskriven som 

programstudent vid Karlstads universitet, men under höstterminen läses kurser på andra 

lärosäten (Högskolan i Borås samt Göteborgs universitet). På vårterminen läses kurser 

på Karlstads universitet.  

 

Utbildningens innehåll 

Första kursen är Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 

hp. I denna kurs studeras hur olika organisations- och ledarskapsmodeller sprids, 

anammas och implementeras nationellt och internationellt. Olika organisations- och 

ledningsmodeller problematiseras med avseende på ekonomisk effektivitet och social 

hållbarhet för både företag/verksamhet och individ. 

 

Andra kursen är Arbetsmarknad i nationellt och internationellt perspektiv, 15 hp. 

Globalisering och samhällsomvandling håller på att förändra förutsättningarna för 

arbetslivet på 2000-talet. Det globala sammanhang, inom vilket dessa förändringar äger 

rum, belyses i syfte att studenten skall tillägna sig underlag för bedömningar av 

aktuella utvecklingstendenser. Anställningsförhållanden (Employment 

Relations/Industrial Relations) och arbetsmarknadens funktionssätt, dess aktörer och 

institutioner för lönebildning och fastställande av andra anställningsvillkor analyseras 

utifrån olika perspektiv.  

 

Klassiska Employment Relations/Industrial Relations-teorier ställs mot nya sätt att 

förstå anställningsförhållanden och arbetsmarknadsrelationer. Med utgångspunkt i den 

svenska och skandinaviska modellen för arbetsmarknadsrelationer presenteras de 

fackliga organisationernas, arbetsgivarorganisationernas och statens roll på den svenska 

arbetsmarknaden. Kursen beskriver arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik och 

dess inverkan på sysselsättning och arbetslöshet.  

 

Olika sätt att organisera arbetsmarknadsrelationer beskrivs. Särskilt behandlas 

Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, de Skandinaviska länderna, Ostasien och 

Östeuropa. De multinationella företagens roll behandlas liksom nya sätt att hantera 
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anställningsförhållanden t.ex. Human Resource Management (HRM) och Corporate 

Social Responsibility. 

 

Andra terminen inleds med kursen Forskningsmetoder, 15 hp, som omfattar 

vetenskapsteori och kvantitativ respektive kvalitativ metod. Dessa områden tas upp, 

granskas och analyseras med avseende på vilken betydelse de har för 

forskningsprocessen och därmed också för forskningsresultaten. Kursen innehåller 

praktiska inslag vad gäller tillämpningen av kvalitativa och kvantitativa metoder men 

även teoretiska och analytiska inslag vad gäller olika typer av vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter. Stor vikt läggs vid att relatera dessa områden till varandra och därmed 

skapa en bredare och djupare förståelse för en central del i den (arbets)vetenskapliga 

kunskapsproduktionen. 

 

Programmets fjärde och avslutande kurs är Examensarbete, 15 hp. Examensarbete i 

form av en uppsats innebär att studenten självständigt, under handledning, planerar och 

genomför en empirisk undersökning samt redovisar resultaten från denna enligt 

vetenskapliga riktlinjer. Studenten skall också kunna försvara sitt eget vetenskapliga 

arbete samt kunna kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten.  

 

Examensbenämning 

Filosofie magisterexamen 

Huvudområde: Arbetsvetenskap 

 

Degree of Master of Social Science (60 credits) 

Major: Working Life Science 
 

Tillgodoräknande av kurs 

Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att 

tillgodoräkna sig tidigare högskolestudier. 
 

Övrigt 

Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och 

anställdas skyldigheter och rättigheter.  

 

Tidigare versioner av utbildningsplanen är fastställda: 

2008-06-10, att gälla från och med ht 2008 
 


