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Innehåll
Under kursen fördjupas förståelsen av Human resources (HR) eller hanteringen av ett företags eller organisations mänskliga
resurser. Hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal presenteras och problematiseras.
Kursens övergripande fokus är HR-arbetet i teori och praktik. Kursen är indelad i två block. I det första blocket orienterar sig
studenten i frågor om HR-arbetet som rör den flexibla arbetsmarknaden. Genom praktiska exempel och teoretisk fördjupning
problematiseras hur nya anställningsformer och förändrade villkor i arbetsorganisationen påverkar HR-arbetet. I det andra
blocket analyseras HR som en aktör på arbetsmarknaden och i arbetsorganisationen. Här problematiseras rollen som
arbetsgivarföreträdare och relationen med de fackliga organisationerna.
Mål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
1. Kunskap och förståelse
1.1 analysera hur HR-arbetet påverkas med avseende på en allt mer flexibel arbetsmarknad,
1.2 redogöra för teoretiska perspektiv inom HR och förändrade villkor på arbetsmarknaden,
2. Färdighet och förmåga
2.1. identifiera HR-arbetets roll på den svenska arbetsmarknaden med särskilt avseende på intressemotsättningar mellan
arbetsmarknadens parter samt
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1. självständigt och kritiskt förhålla sig till HR funktionen.
Undervisningsformer
Föreläsningar samt seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Resultatet av utvärderingen publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida kurs- och utbildningsutveckling.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.
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