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Innehåll
Kursens moment innehåller teorier om:
 olika sätt att beskriva nationella och kulturella skillnader mellan länder både generellt och avseende ledarskap
respektive management,
 skillnader i arbetsvillkor i olika länder,
 hur man genomför affärer i olika kulturer och länder och
 synen på social och kulturell hållbar utveckling i olika kulturer, specifikt CSR (Corporate Social Responsibility).
Mål
Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om särdragen i skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap, särskilt
det svenska arbetslivet.
Efter avklarad kurs ska studenterna kunna:
 redogöra för relevanta modeller och begrepp för att analysera kulturella skillnader inom management utifrån etablerad
forskning,
 argumentera för och emot hur Skandinavisk management kan användas.,
 reflektera över användningen av olika managementstilar och
 redogöra för hållbarhetsaspekter, särskilt ur ett CSR-perspektiv.
Undervisningsformer
Kursen består av föreläsningar och gruppövningar. Föreläsningarna varvas med rapportskrivande och presentation/opposition i
seminarieform. I gruppövningarna förväntas även studenterna söka fram egen forskningslitteratur. Kurslitteratur och
undervisning är på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en gruppvis inlämningsuppgift med tillhörande muntlig redovisning och en loggbok över gruppens
arbete samt en individuell skriftlig tentamen. För betyget Godkänd eller mer på hel kurs krävs godkänt på både
inlämningsuppgift och tentamen, samt närvaro vid kursens laborativa moment, seminarier och vid medverkan av
gästföreläsare. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom Väl godkänt på den individuella tentamen. 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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Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen
sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs, dvs. utanför utbildningsprogrammen.

