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Kursens uppläggning
Provkod
7001

Benämning
Offentliga organisationer och deras omvärld

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad insikt om samspelet mellan offentliga organisationer och deras omvärld.
Handling i organisationer kan inte enbart förstås som en konsekvens av ledning. Omständigheter och
händelser i organisationers omvärld har också stor betydelse. Det finns gott om inflytelserika idéer, på lokal,
nationell och internationell nivå, om hur organisationer bör vara och hur de bör agera, och dessa idéer kan
vara svåra att motstå. Kursen handlar om sådana idéer: deras karaktär, hur de sprids, hur de mottas och formar
organisationer, men också om hur organisationer försöker påverka idéerna i deras omvärld.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
- Redogöra för innebörden i begreppet "institutionaliserade idéer" och hur de verkar i relation till
organisationer.
- Redogöra för hur offentliga organisationer är sammanflätade med deras intressenter, såsom andra offentliga
organisationer, företag och intresseorganisationer, såväl lokalt som nationellt och globalt.
- Redogöra för hur olika aktörer formar och sprider inflytelserika idéer i organisationers omvärld.
- Redogöra för hur organisationer deltar i formandet av sin egen institutionella omvärld.
2. Färdigheter och förmågor
- Visa förmåga att analysera hur olika reformidéer skapas, blir inflytelserika och sprids mellan
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organisationer.
- Visa förmåga att analysera hur olika institutionaliserade idéer tas emot och formar offentliga
organisationer.
- Visa förmåga att analysera hur offentliga organisationer påverkar idéer i deras omvärld.
3. Värdering och förhållningssätt
- Visa förmåga att problematisera relationen mellan offentliga organisationer och olika institutionaliserade
idéer i deras omvärld.
- Reflektera och argumentera kritiskt kring senare års reformer av offentliga organisationer utifrån ett
perspektiv på organisationer som regelföljande.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier med obligatorisk närvaro.Frånvaro kompletteras med skriftlig
inlämningsuppgift. Mer information om komplettering ges i samband med kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete behövs
F = Underkänd, mycket mer arbete behövs
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro vid obligatoriska seminarier.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till studierektor. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för
högre betyg.
f. På delkurser som examineras genom hemtentamen kan komplettering av examinationsuppgiften medges om
betyget är Fx och om information om att komplettering finns som möjlighet på kursen återfinns i
kursbeskrivningen för den aktuella kursen. Den kompletterande uppgiften ska i dessa fall lämnas in inom en
vecka efter att kompletteringsuppgift har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av
förståelsekaraktär: mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang,
används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges, upphävs eller innehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet genomgången kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på
https://www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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