
ME2075 Ledarskap och makt 
i industriella organisationer: 
genusperspektiv och aspekter 
på mångfald 6,0 hp
Leadership and Power in Industrial Organisations: Perspectives of Gen-
der and Diversity

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Skolchef vid ITM-skolan har 2019-04-11 beslutat att fastställa denna kursplan att gälla från 
och med VT 2020 (diarienummer M-2019-0763).

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Industriell ekonomi

Särskild behörighet
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Uppnått kraven för kandidatexamen
Dokumenterade kunskaper motsvarande engelska B

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Formulera vad genus- och mångfaldsperspektiv betyder i organisationer
 2. Förklara varför antal och könsfördelningar har betydelse i grupper och organisationer, 

och hur organisationskultur kan relateras till strukturella villkor i organisationer
 3. Beskriva vad centrala begrepp, tex genus, mångfald, könsstruktur, strukturell diskrim-

inering
(direkt och indirekt), könsmärkning, exkludering och inkludering, betyder i organisa-
tioner

 4. Ge exempel på vanliga diskurser om jämställdhet och mångfald, samt kunna identifiera 
vilka konsekvenser diskurserna har för tolkningar av förändringsarbete i organisationer

 5. Identifiera och förklara olika förändringsmetoder, viktiga förändringsaktörer och olika 
former av motsånd mot förändringsarbete

 6. Beskriva och analysera maktrelationer i organisationer samt kunna reflektera kring 
konsekvenser för olika kategorier när det gäller makt och inflytande i organisationer

Kursinnehåll
Kursen bygger på forskning huvudsakligen om genus i organisationer, men även forskning 
om etnicitet, klass, ålder, nationalitet och sexualitet i organisationer (intersektionell teori). 
Kunskapen är kopplad till feministisk teori, genus och organisation i relation till struktur 
och kultur, ledarskap, förändring samt jämställdhet och mångfald.

Examination
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F 
 • TEN3 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
Obligatorisk närvaro pä vissa kursmoment.
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Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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