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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2015-08-26 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen 2016-02-23.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för
historisk forskning, i första hand historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Engelska B/Engelska 6 samt
Svenska B/Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
1PRI

Benämning
Privatiseringar och förstatliganden

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar synen på privat respektive offentligt ansvar genom att diskutera politiska konflikter kring
hur allmännyttiga verksamheter bäst ska organiseras – av offentliganställda tjänstemän, privata företag eller
av andra enskilda utförare. Kursen ger kunskaper om äldre tiders entreprenader och ställer denna mot
forskning om det sena 1900-talets privatiseringsvåg i Sverige, Västeuropa och USA. Särskild tyngdpunkt
ligger på de politiska motiven bakom val av organisationsmodell, men kursen behandlar också teorier om hur
gränsdragningen mellan privat och offentligt ska förstås och hur denna har förändrats över tid.
Förväntade studieresultat

1. Visa fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för privatiseringar och förstatliganden under olika
historiska epoker.
2. Jämföra, diskutera och analysera drivkrafterna bakom privatiseringar respektive förstatliganden i ett längre
historiskt perspektiv.
3. Redogöra för och kunna diskutera aktuell forskning om privatiseringar och förstatliganden genom
historien.
4. Kritiskt utvärdera och tillämpa teorier om privat och offentlig organisation av allmännyttiga verksamheter.
Undervisning
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Undervisningen består av seminarier. Närvaro är obligatorisk. För detaljer hänvisas till seminarieplaneringen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift till seminarierna, en muntlig redovisning samt en
avslutande hemskrivning där teorier och forskning diskuteras i relation till utvalt källmaterial och
kurslitteraturen. Examinationsuppgifternas utformning och principerna för sammanvägning av de enskilda
uppgifterna i kursen framgår av kursbeskrivning och betygskriterier.
b. Betygssättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra,
C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord
närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande
befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift. Inlämningsuppgifter och hemtentamen/-skrivning inlämnas via universitets
lärplattform. För sent inlämnade uppgifter och skrivningar beaktas ej.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom två veckor efter att kompletteringsbehov 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 kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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