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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-10 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 22.5 hp från kursen SVGA50 Statsvetenskap A, 30 hp eller godkända kurser motsvarande minst
37.5 hp från termin 1 & 2 i Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM), eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- visa en fördjupad förståelse för politiska förändringsprocesser i Sverige,
- beskriva och problematisera samtida utvecklingsprocesser och trender inom offentlig förvaltning,
- redogöra för den komplexa situation som dagens administratörer verkar i med fokus på kommunal
och regional nivå,
- bedöma likheter och skiljelinjer mellan olika politikvetenskapliga begrepp, teorier eller modeller och
- självständigt välja ut och identifiera det politikvetenskapligt intressanta i ett datamaterial.

Innehåll
Kursen utgår från ett historiskt komparativt perspektiv, där den offentliga sektorns förändring och
reformering, sett i ljuset av ekonomiska, sociala och politiska processer, sätts i centrum. Fokus ligger
på Sverige, men jämförelser görs med andra europeiska länder. Olika välfärdsmodeller jämförs.
Kursen belyser också de idéer som är vägledande för den moderna förvaltningen.

Den kommunala och den regionala förvaltningsnivån studeras särskilt. Av speciellt intresse är den roll
som internationella trender, som globalisering och europeisering, spelar för dagens förvaltning.
Governancebegreppet utvecklas vidare utifrån ett lokalt perspektiv. Flernivåstyrningens problematik,
med EU:s ökade betydelse, studeras. Vidare problematiseras dagens förvaltningspolitiska trender
utifrån ett demokrati- samt ett genusperspektiv.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuell skriftlig examination i form av inlämningsuppgift och
deltagande i obligatoriska seminarier.

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
Kursen ges som fristående kurs men ingår också som delkurs i SVGB50. Kursen SVGB51 får ej
samtidigt med kurserna SVGB30, SVGB50, STVB20 eller STVB02 ingå i examen. Fråga om
överlappning avgörs av examinator. Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid
Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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