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Innehåll
Kursen är organiserad kring tre tids- och ämnesmässigt överlappande kursavsnitt.
I det första avsnittet introduceras olika föreställningar om begreppet risk. Samhälleliga, organisatoriska och politiska
dimensioner av risk adresseras genom att kursdeltagarna i seminarieform diskuterar texter inom ämnesområden som psykologi,
sociologi, och antropologi. Avsnittet ger studenten förståelse för och kunskap om begrepp och teorier som behövs för att förstå
olika samhälleliga och organisatoriska aspekter av risk.
Kursavsnitt två är inriktad på praktisk riskanalys och riskhantering i företag och organisationer. Genom att i projektarbetsform
utarbeta en risk management plan för ett kommande evenemang förses kursdeltagarna med analys- och planeringsverktyg för
att på ett kvalificerat sätt kunna arbeta med risk management i organisationer.
I det tredje kursavsnittet diskuteras, utifrån teorier om ”high reliability organizations” (HRO), företags och andra
organisationers potential att förbättra sin förmåga att hantera oväntade och potentiellt farliga situationer. I avsnittet ingår ett
projektarbete i vilket kursdeltagarna i grupp arbetar fram ett åtgärds- och strategiförslag som syftar till att förbättra ett företags
möjligheter att förebygga, lindra effekterna av, lära av, och återhämta sig från, olyckor, tillbud och kriser.
Mål
Kursens syftar till att ge studenten teoretisk och praktisk insikt i risk management, med speciellt fokus på organisatoriska
sammanhang.
Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 redogöra för hur begreppet risk kan appliceras i olika samhällsvetenskapliga discipliner, såsom antropologi, psykologi
och sociologi.
 beskriva det praktiska utförandet av risk management i organisatoriska sammanhang.
 identifiera och analysera organisationer utifrån teorier om ”high reliability organizations” (HRO).
Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 problematisera och kvalificerat reflektera kring riskbegreppets användning på individ-, organisations-, och
samhällsnivå.
 självständigt och systematiskt värdera och professionellt förhålla sig till risk management i och kring organisationer.



värdera hur olika organisatoriska faktorer (t.ex. avseende företagskultur, arbetssätt inom Human Resource
Management (HRM), och kvalitetsarbete) kan inverka på företags möjlighet att utveckla och bibehålla HRO-liknande
egenskaper.

Färdigheter och förmågor
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 självständigt och kompetent kunna utarbeta relevanta planer för riskanalys och riskhantering i organisationer.
 kunna applicera teorin om HRO
 på olika typer av organisationer i olika sammanhang.
 förbättrat sin förmåga att, i grupp, arbeta i projektform.
 förbättrat förmågan att skriva och presentera akademiska och professionella texter och budskap.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier och handledning. Undervisningen sker på engelska.
Engelskspråkig kurslitteratur används.
Examinationsformer
De i kursen ingående momenten examineras på följande vis:
 Kursavsnitt 1: Skriftlig tentamen vid kursens slut.
 Kursavsnitt 2: Inlämning och presentation av ett skriftligt projektarbete som genomförs i grupp.
 Kursavsnitt 3: Skriftlig tentamen vid kursens slut, samt inlämning och presentation av ett skriftligt projektarbete som
genomförs i grupp.
Utöver detta krävs i samtliga kursavsnitt närvaro och aktivt deltagande vid seminarier.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Kompendiematerial.
Studentinflytande och utvärdering
Studenterna ges vid kursens slut möjlighet att värdera kursen såväl skriftligt som muntligt. Utvärderingen sammanställs varpå
sammanställningen offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs.

