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Innehåll
I kursen ges studenterna möjlighet att fördjupa sig i teoretiska och praktiska perspektiv kring hur eventorganisationer fungerar
utifrån sin kontext och sina unika förutsättningar. Det ges möjligheter att reflektera över och problematisera förhållandet
mellan organisatorisk effektivitet, institutionell legitimitet och samhälleligt ansvar. Centrala teman inom organisationsteorin
såsom mål, strategi, ledarskap och styrning, i och av organisationer, utmanas genom en reflexiv skepticism över konventionella
föreställningar om organisering. Eventorganisationernas verksamhet och utveckling analyseras utifrån frågeställningar
relaterade till målsättningen att vara hållbara socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för centrala begrepp inom institutionell teori och hållbar utveckling,
1.2 redogöra för viktiga aspekter av organisatoriskt ansvar och hållbar utveckling och vad detta innebär för individer,
organisationer och samhälle,
Färdigheter och förmågor
2.1 använda teorier och begrepp från organisationsteorin och institutionell teori till fördjupad problematisering, analys och
argumentation för olika organisationslösningar i eventorganisationer,
2.2 beskriva samt analysera en eventorganisation avseende organisatoriskt ansvar och hållbar utveckling,
2.3 söka relevant information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka informationen,
2.4 visa förmåga att muntligt och skriftligt beskriva och diskutera olika perspektiv på eventorganisering,
2.5 tillämpa akademiskt skrivande i form av en uppsats samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera över eventorganisationers verksamhet och aktörer utifrån frågeställningar och teorier relaterade till hållbar
utveckling.
Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt seminarier.
Litteraturen är på svenska och engelska.
Undervisningen bedrivs både på engelska och svenska.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Seminarium 1
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.2, 2.4 och 3.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: U/G
Seminarium 2
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: U/G
Skriftlig uppsats
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 3.1
Högskolepoäng: 5,0
Betygsskala: U/G/VG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på samtliga av kursens examensmoment. För betyget Väl godkänd på hel kurs
krävs dessutom betyget Väl godkänd på den skriftliga uppsatsen.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Eriksson-Zetterquist, U. (senaste upplagan). Institutionell teori: idéer, moden, förändring. Malmö: Liber.
Jensen, T. & Sandström, J. (senaste upplagan). Organisation och ansvar: om hur organisatoriska processer hindrar
ansvarstagande och ansvar. Malmö: Liber.
Patel, R. & Davidson, B. (senaste upplagan). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en
undersökning. Lund: Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial anges via lärplattformen (max 300 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursutvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningsprogrammet Event Management.

