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Digital transformation och organisatorisk förändring 4 hp
Digital Transformation and Organizational Change 4 credits

Avancerad nivå
Huvudområde: Företagsekonomi, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden (2022-09-26) och gäller studenter antagna vårterminen 2023.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ges som en fristående kurs.

Behörighetskrav
Kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp. Eng-
elska 6.

Kursens mål
Kursens mål är att studenten utvecklar sin kunskap och för-
måga att formulera hur artificiell intelligens (AI) kan påverka
organisationers struktur och processer och förklara hur AI
samspelar med organisatorisk förändring.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• beskriva informationssystemens roll i organisationer
och dess roller, speciellt hur maskininlärning påverkar
organisationer

Färdighet och förmåga

• förklara hur en verksamhet kan använda AI för att
utveckla sin organisation

• förutse hur AI påverkar verksamhetsutveckling, speci-
ellt genom prediktion och kategorising genom maski-
ninlärning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över effekter av AI i organisatorisk föränd-
ring och verksamhetsutveckling, i förhållande till per-
sonal, kunder och användare

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen introducerar hur AI kan användas i organisationer
och verksamhetsutveckling, speciellt hur AI kan påverka för-
ändringsarbete inom organisationer. Kursen hanterar AIs roll
i företags förändringsarbete och dess effekter för verksam-
hetsutveckling.

Undervisning
Kursen är baserad på blandat lärande i form av föreläsningar,
seminarier och nätbaserat lärande. All kursinformation och
kursmaterial laddas upp på Högskolans lärplattform.
Undervisningen bedrivs på engelska.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under-
känd eller Godkänd.

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämning-
ar och en muntligt inspelad presentation som genomförs i
grupp.

Examinationsmoment Betyg

Inlämningsuppgifter 2 hp U/G

Presentation 2 hp U/G

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från
angiven examinationsform och medge att en student exami-
neras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara beslut om
särskilt pedagogiskt stöd.

För elitidrottande studenter enligt Riktlinjer för kombi-
nationen studier och elitidrott vid Högskolan i Halmstad,
dnr: L 2018/177, har examinator rätt att besluta om ett an-
passat examinationsmoment eller låta studenten genomföra
examinationen på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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Kurslitteratur och övriga läromedel

Vetenskapliga artiklar och fackliteratur (e.g. whitepaper/rapport osv) tillkommer i samråd med kursansvarig lärare.


