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KURSBESKRIVNING 

Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och 

arbetsplatser (7,5 hp) 

 

Kursens syfte och innehåll 

Kursen syftar till att ge bred och översiktlig kunskap om hur individer fungerar i organisationer och 

på arbetsmarknaden med grund i sociologisk stratifieringsforskning. Kursen behandlar begrepp och 

processer kring frågor om bland annat yrken och yrkens kvalifikationskrav, arbetsorganisation, 

arbetsmiljö, utbildning, kön och etnicitet. Hur klassificeras yrken och vad är klass? Är klassbegreppet 

relevant idag? Hur har arbetsmarknaden förändrats vad gäller yrkens kvalifikationskrav? Hur 

fungerar olika arbetsorganisationer? Hur ser på kopplingen mellan arbetsorganisation och 

arbetsmotivation ut? Vad finns det för samband mellan arbetsmiljö och olika typer av yrken och 

arbetsorganisationer? Finns det skillnader på arbetsmarknaden mellan individer med olika kön och 

etnicitet? Hur kan man arbeta för att minska diskriminering?  

De frågor som behandlas på kursen har en direkt koppling till praktiskt personalarbete, och 

kopplingen mellan teori och praktik tydliggörs genom att kursens olika teman också behandlas av 

gästföreläsare från arbetslivet samt genom seminarieövningsuppgifter både individuellt och i grupp. 

Kursen kan med fördel läsas av dig som vill arbeta med – eller redan arbetar med – frågor relaterade 

till personal, arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö eller lönesättning. Kursen ges på 

halvfart.  

 

Lärandemål, eller förväntade studieresultat 

Efter kursen förväntas studenterna ha uppnått följande lärandemål: 

• Ha grundläggande kunskaper om och förståelse för hur utbildning, yrken, klass och yrkens 

kvalifikationskrav relaterar till individers möjligheter på arbetsmarknaden.  

• Ha grundläggande kunskaper om och förståelse för begrepp och mekanismer som relaterar till 

yrkens kvalifikationskrav och överutbildning och hur detta har förändrats i Sverige över tid.  

• Kunna förklara centrala begrepp och samband när det gäller arbetsorganisation, arbetsmiljö samt 

arbetsmotivation. 



• Ha kunskaper om skillnader på arbetsmarknaden utifrån kön och etnicitet och med sociologisk 

teori kunna kontrastera olika förklaringsmodeller om orsaker till dessa skillnader.  

• Kunna föra ett teoretiskt resonemang om hur processer relaterade till individer, organisationer och 

arbetsmarknad gör att social ojämlikhet uppstår och reproduceras. 

 

Undervisningsformer 

Kursen består dels av föreläsningar (ej obligatoriska) och dels av seminarier (obligatoriska). 

Utebliven närvaro på seminarier kan dock kompletteras. Seminarierna består dels av 

gästföreläsningar från arbetslivet – som avser att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik, dels 

av övningsuppgifter som utförs i grupp och diskuteras under seminariet, samt av individuella 

övningsuppgifter som ska skickas in innan seminariet.      

Föreläsningarna ger perspektiv på litteraturen och förklarar den med belysande exempel. För att få 

det största utbytet av föreläsningarna bör studenterna ha läst in litteraturen i förväg.  

 

Kurslitteratur: 

Bok:  

• Mattias Bengtsson & Tomas Berglund (red.) (2017). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rapporter och artiklar tillkommer. 


