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Innehåll
Event verkar under flera institutionella förhållanden som påverkas av konkurrerande berättelser med olika anspråk på hur saker
och ting är och borde vara. Vissa anspråk blir institutionaliserade medan andra marginaliseras, allt beroende på den
dominerande tidsandan i samhället. Kursen behandlar etablerade synsätt som haft stor betydelse för utvecklingen inom
managementområdet. Det avser det instrumentella perspektivet med dess princip om enhetliga strukturer, där strategisk ledning
förväntas anpassa olika parametrar (såsom auktoritetsförhållande, samordningsmekanism och situationsfaktorer) för att
konstruera en logisk organisationsdesign för att effektivt styra event. Det gäller allt från varaktiga former (maskinbyråkrati,
divisionaliserad struktur, professionell byråkrati) till mer flexibla strukturer och temporära projektorganisationer (adhokratier).
Här behandlas också en organisations ledningssystem.
Mål
Kursen övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap och förståelse om olika verksamheters organisering.
Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 identifiera och beskriva en organisations formella struktur och ledningssystem med särskild inriktning mot
eventorganisation,
 problematisera konsekvenserna av spänningen mellan organisatorisk effektivitet och institutionell legitimitet för ett
events identitetsutveckling,
 problematisera och reflektera kring olika organisationsformer,
 redogöra för hur individer, i ett organisationssammanhang, påverkas av sociala och kulturella faktorer,
 problematisera och reflektera kring styrsystem i offentliga och privata verksamheter,
Färdigheter och förmågor
 föra ett kvalificerat samtal kring styrka och svagheter kring olika organisationsval,
 föra ett kvalificerat samtal kring hur olika modeller inom området kan användas vid ledning och styrning av
organisationer ,
 uppvisa en färdighet i att muntligt problematisera och argumentera för olika organisationslösningar,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 analysera samband mellan verksamhet och struktur/process i organisationen och
 reflektera kring hur ledningen på ett poängfullt sätt kan skapa förutsättningarna för en för samhället hållbar
eventverksamhet.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker normalt på svenska men kan även förekomma på
engelska.
Examinationsformer
Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på seminariedeltagande och den skriftliga inlämningsuppgiften. För betyget
Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på seminariedeltagandet och den skriftliga inlämningsuppgiften. För såväl betyget
godkänd som betyget väl godkänd sker betygssättningen genom en sammanvägning av resultatet från de två momenten.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Artiklar tillkommer
Studentinflytande och utvärdering
Kursen avslutas med skriftlig kursutvärdering. Utvärderingen sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens
bestämmelser och kommer att ligga till grund för framtida kursplanering.
Övrigt
Kursen ingår i Event Management.

