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Förvaltning och politiska system
Administration and political systems
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Huvudområde (successiv fördjupning): Statsvetenskap/kunskap (G1N), Offentlig förvaltning (G1N)
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Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
I kursen behandlas förvaltningens roll i det svenska statsskicket ur ett politiskt perspektiv. Den svenska konstitutionens grunder
presenteras; grundlagarna, det proportionella valsystemet och dess konsekvenser; riksdagens organisation och det
parlamentariska arbetet, parlamentarism och regeringsbildning, regeringen och regeringskansliets roll och organisation,
normgivningsmakten samt kontrollmakten. Det svenska statsskicket jämförs även med internationella motsvarigheter. Vidare
behandlas den statliga offentliga förvaltningens uppbyggnad och förvaltningspolitiska ideal. Särskild vikt läggs vid relationen
mellan den demokratiskt valda politiska makten och förvaltningen. Demokratiska och etiska perspektiv på förvaltningens roll
och praktik lyfts fram och problematiseras liksom maktaspekter, med särskilt fokus på köns- och mångfaldsaspekter. Den
lokala och regionala förvaltningens organisation och det lokala självstyrets principer diskuteras. Relationen mellan olika
samhällsnivåer belyses, liksom den Europeiska unionens politiska organisation och förvaltning, samt EU:s betydelse för
svensk politik och förvaltning.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 beskriva den svenska offentliga samhällsorganisationens grundstruktur på nationell, regional och lokal nivå,
1.2 beskriva den Europeiska unionens grundstruktur och uppvisa förståelse för vad EU-medlemskapet inneburit för det svenska
statsskicket,
1.3 visa förståelse för hur politiska beslut fattas i stat, kommun och EU genom demokratiska processer, och hur dessa beslut
verkställs i den offentliga förvaltningen genom politisk styrning,
Färdigheter och förmågor
2.1 analysera de viktigaste offentliga institutionernas roller och inbördes relationer, samt visa prov på särskilda insikter om
relationen mellan förvaltningen och statsmakterna,
2.2 analysera det svenska statsskicket och internationella motsvarigheter utifrån ett komparativt perspektiv,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 problematisera och kritiskt diskutera förvaltningens roll och praktik ur ett demokratiskt och etiskt perspektiv, samt
3.2 tolka och värdera förvaltningens roll och praktik ur ett maktperspektiv, med särskilt fokus på köns- och mångfaldsaspekter.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.
Delar av litteraturen kan vara på engelska.

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Seminarieuppgift 1 med redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.3, 2.1, och 2.2
Högskolepoäng: 1,5 hp
Betygsskala: U/G
Seminarieuppgift 2 med redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.3 och 2.1
Högskolepoäng: 1,5 hp
Betygsskala: U/G
Seminarieuppgift 3 med redovisning
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 1,5 hp
Betygsskala: U/G
Seminarieuppgift 4 med redovisning
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 1,5 hp
Betygsskala: U/G
Seminarieuppgift 5 med redovisning
Lärandemål: 3.1 och 3.2
Högskolepoäng: 1,5 hp
Betygsskala: U/G
Individuell skriftlig tentamen
Lärandemål: Samtliga lärandemål
Högskolepoäng: 7,5 hp
Betygsskala: U/G/VG
Betygsskalan på kursen är U/G/VG. För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på samtliga examinationsmoment.
Studenter som uteblir från obligatoriska seminarier eller inte deltar på ett godkänt sätt måste genomföra skriftliga
extrauppgifter som kompensation för att kunna erhålla godkänt betyg. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs dessutom
betyget Väl godkänd på individuell skriftlig tentamen.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Bengtsson, Hans & Melke, Anna (senaste uppl.) Vår offentliga förvaltning. Samverkan i välfärdspolitiken. Malmö: Gleerups.
Bågenholm, Andreas (senaste uppl.) Styrelseskick i elva länder + EU. Stockholm: Liber.
Bäck, Henry, Larsson, Torbjörn och Erlingsson, Gissur Ó (senaste uppl.) Den svenska politiken. Struktur, processer och
resultat Stockholm: Liber.
Karlsson, Lars (senaste uppl.) Vad är offentlig förvaltning? Lund: Studentlitteratur.
Putnam, Robert (senaste uppl.) Den fungerande demokratin SNS förlag.
Rönnblom, Malin & Eduards, Maud (senaste uppl.) Genusperspektiv på statsvetenskap. Stockholm: Högskoleverket.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 300 sidor plus lagtexter).

Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Kandidatprogram i offentlig förvaltning.

