
Dnr: SVAM04/20202

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statsvetenskap

Kursplan

Sverige i EU och EU i Sverige

Kurskod: SVAM04

Kursens
benämning:

Sverige i EU och EU i Sverige 
Sweden in the EU and EU in Sweden

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
SKA (Statsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-13 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå inklusive ett examensarbete på 15 hp inom ett
samhällsvetenskapligt ämne, särskild behörighet i statsvetenskap 30 hp eller motsvarande, Gymnasiets
Svenska 3, Svenska B, Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6
eller Engelska A eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur ett EU-medlemskap kan påverka det politiska systemet i medlemsstater,
2. förklara hur EU-medlemskapet kan påverka olika nivåer i ett politiskt system på olika sätt och i olika
politikområden, 
3. redogöra för hur olika nivåer i en medlemsstat i EU kan använda sig av olika strategier för att påverka



politiken i EU, 
4. kritiskt värdera hur olika påverkansstrategier kan vara framgångsrika för att påverka politiken i ett
flernivåsystem och
5. kommunicera kunskap om EU muntligt och skriftligt med hjälp av en adekvat terminologi.

Innehåll
Europeisk integration handlar inte bara om aktiviteter på en överstatlig nivå utan påverkar också hur
stater, regioner och kommuner hanterar EU-relaterade frågor. Debatter om för eller emot EU har ersatts
av diskussioner om hur medlemsstater bäst drar nytta av ett medlemskap i EU. Som en följd av denna
utveckling kan ett differentierat mönster av hur integrationen påverkar stater och subnationella aktörer
urskiljas, vilket diskuteras under kursen. 

Med denna bakgrund, och med svenska europeiseringsprocesser som utgångspunkt, erbjuder denna kurs
fördjupad kunskap om olika vägar för hur EU påverkar medlemsstaterna och hur de anpassar sin
verksamhet i relation till utmaningar från politiska processer på EU-nivå. 

Dessa anpassningsprocesser berör alla politiska nivåer inom staten. Hur mycket varierar mellan olika
politikområden och olika aktörer. I kursen belyses särskilt hur regionala och lokala aktörer strategiskt
väljer att hantera EU-frågor. Hur subnationella aktörer framgångsrikt kan påverka EU diskuteras och
problematiseras utifrån olika teoretiska perspektiv. 

Kursen ger kunskaper och färdigheter användbara för både en professionell karriär relaterat till ett
flernivåsystem samt för framtida forskarstudier i europeiska integrationsprocesser.

Undervisning på kursen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer/tillämpningsövningar, exkursioner
och seminarier.

I kursen kan en självfinansierad studieresa till Bryssel ingå. Mer information om studieresan så som
självfinansiering, planering och besök ges senast vid terminsstart den termin som kursen ges. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande vid seminarier..

Undervisningen sker i form a obligatoriska seminarier. Frånvaro från obligatoriskt seminarium
kompletteras genom skriftlig inlämningsuppgift. Mer information om komplettering ges i samband med
kursstart. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.



Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Överlappning föreligger ej.


