
1. Ändringsförslag på ett kursnamn 

Tidigare namn: MSV-SF308 ’Borders of Europe – EU Integration and Beyond’  

Förslag till nytt namn: MSV-SF308 ‘Political Challenges of Europe’ 

 

 

2. Förslag till kursplanering- och litteraturförändring MSV-SA305 (Föreläsnings- och 
essäkurs) 

 
Tidigare titel och kursplanetext 
MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovården 5 sp 
 
Efter avlagd kurs kan studeranden gestalta ledarskap i förhållande till expertis i socialt 
arbete och framför allt i förhållande till utvecklingsbehoven inom social- och hälsovård. 
Studeranden kan analysera ledarskapets dimensioner och dess relationer. Efter avlagd kurs 
har studeranden beredskap att verka inom området både som ledare och som en del av ett 
team. 
 
Studeranden bekantar sig med aktuell forskning om ledarskap och får beredskap att delta 
aktivt i diskussioner om ledarskap i socialt arbete. Under studieavsnittet behandlas 
ledarskap i människobehandlande organisationer samt ekonomi och beslutsprocesser. 
 
Förslag reviderad titel och kursplanetext 
MSV-SA305 Samhällsförändringar och ledarskap inom social- och hälsovården 5 sp 
 
Efter avlagd kurs kan studeranden utifrån aktuella samhällsförändringar och framtida 
utvecklingsbehov gestalta ledarskap i förhållande till expertis i socialt arbete inom social- 
och hälsovården. Studeranden kan analysera ledarskapets dimensioner och relationer 
utifrån ledarskapsteoretiska begrepp samt intersektionella maktrelationer. Efter avlagd kurs 
har studeranden beredskap att verka inom området både som ledare och som en del av ett 
team. 
 
Studeranden bekantar sig med aktuell nationell och internationell forskning om ledarskap 
och deltar aktivt i kritiska diskussioner om aktuella samhällsförändringar och ledarskap inom 
socialt arbete. Under studieavsnittet behandlas ledarskap i organisationer samt ekonomiska 
beslutsprocesser inom social- och hälsovården ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
 
 

Förslag till reviderad litteraturlista  
 
Anvisad och rekommenderad litteratur 
 
Breslin, R. A., Pandey, S & Riccucci, N. M. 2017. Intersectionality in Public Leadership 
Research: A Review and Future Research Agenda, Review of Public Personnel 
Administration, 37(2): 160–182. 



 
Brown, B. Dare to Lead. Brave work. Tough Conversations. Whole Hearts. London: Random 
House UK. 2018. (Alternativt på svenska eller finska) 
 
Brown, B. Mod att leda: modigt arbete, jobbiga samtal, hela hjärtan. Örebro. Libris förlag. 
2019. 
 
Brown, B. Rohkaiseva johtaja: rehellisiä keskusteluja, sydänlähtöistä toimintaa ja rohkeita 
päätöksiä. Helsinki: Viisas Elämä. 2019. 
 
Hujala, A & Taskinen, H. Uudistuva sosiaali- ja terveysala, Tampere University Press, 
2020: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123995  
 
Johansson, S., Dellgran, P., & Höjer, S.: Människobehandlande organisationer. Villkor för 
ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur 2015. 
 
Rissanen S & Lammintakanen J (toim.): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOYpro Oy: Helsinki 
2017 (3. painos). 
 
Syväjärvi, A & Pietiläinen, V: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere 
University Press: 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0344-0  
 
Thylefors, I.: Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn. Natur & Kultur: 2016. 
 

Virtanen P & Tammeaide M Developing Public Sector Leadership. New Rationale, Best 
Practices and Tools. New York: Springer. 2020. 

 
Virtanen, P., Laitinen, I., Stenvall, J. 2016. Street-level bureaucrats as strategy shapers in 
social and health service delivery: empirical evidence from six countries. International Social 
Work Vol 16 No. 3, pp. 1-14.  
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