
KURSPLAN

 
 

Statsvetenskap A, Svensk 
politik och förvaltning 7,5 
högskolepoäng
Political Science A, Swedish Politics and Public Adm

 
 
 
 
 
Kursplan antagna: Höst 2022 Lp 1 -  Tills vidare

BESLUTSDATUM
2022-02-11

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841



Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 
högskolepoäng
Political Science A, Swedish Politics and Public Adm

Grundnivå, S0006N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG * Statsvetenskap Statsvetenskap

Ingår i huvudområde

Statsvetenskap

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Mikael Sevä

Mål/Förväntat studieresultat
Med Sverige i fokus introducerar kursen en rad statsvetenskapliga frågeställningar om det demokratiska systemets 
utveckling och uppbyggnad, samt om det politiska systemets uppbyggnad och funktion på nationell, regional, 
kommunal och EU nivå. Studenterna får en god kännedom om hur det svenska politiska systemet fungerar samt 
utvecklar förmågan att resonera kring dess särdrag och analysera hur pågående trender utgör utmaningar och 
möjligheter för demokratins förverkligande.
 
Efter genomförd kurs ska studenten ha förmåga att:
• Beskriva de centrala dragen i svensk politisk historia samt, baserat på detta, diskutera hur viktiga händelser, 
såsom rösträtt för kvinnor och män, har påverkat utvecklingen av dagens demokratiska institutioner
• Beskriva de centrala dragen i det svenska partisystemet samt diskutera partiernas och intresseorganisationernas 
funktion i det demokratiska systemet, bla. frågan om representation
• Beskriva hur det svenska politiska systemet är organiserat på nationell, regional och kommunal nivå, inklusive 
Sametinget, samt analysera  hur de centrala institutionerna fungerar och vilken funktion de fyller i det demokratiska 
systemet
• Beskriva de centrala dragen i den offentliga förvaltningens uppbyggnad samt analysera dess särdrag och funktion i 
det svenska politiska  systemet
• Beskriva de centrala dragen i EU:s institutioner samt diskutera på vilket sätt EU och Sverige är sammanlänkade 
system
• Beskriva och analysera hur pågående trender i Sverige och omvärlden påverkar det svenska systemets funktion i 
termer av demokrati, effektivitet och legitimitet
• Kommunicera ovanstående färdigheter i diskussioner och i text. 
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Kursinnehåll
Följande områden behandlas:
• Det svenska politiska systemets framväxt
• Det svenska politiska systemets uppbyggnad och funktionssätt, från nationell till kommunal nivå
• De politiska partiernas och intresseorganisationernas uppgifter och roller.  
• EUs institutioner samt förhållet mellan Sverige och EU
• Trender som påverkar det svenska politiska systemet uppbyggnad och funktion
• Vissa generiska färdigheter tränas under kursens gång: att analysera och kommunicera statsvetenskapliga 
frågeställningar utifrån olika perspektiv, bla. representation och genus, samt att kommunicera ovanstående 
färdigheter i muntliga diskussioner och i text
 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

 
Undervisningen på campus sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier med tillhörande 
seminarieuppgifter. Föreläsningarna syftar till att introducera kursens teman (se kursinnehåll) och sätta in dem i ett 
empiriskt svenskt politiskt sammanhang. Seminarierna och seminarieuppgifterna fördjupar studenternas kunskaper 
samt tränar förmågan att formulera, diskutera och analysera statsvetenskapliga frågeställningar. Inom ramen för 
kursen genomförs även aktiviteter i syfte att stärka kopplingen mellan de teoretiska studierna och kursens 
studieobjekt, till exempel genom studiebesök till folkvalda församlingar, förvaltningsenheter och 
intresseorganisationer, etc., eller genom gästföreläsningar av företrädare för ovan nämnda organ.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

 
Kursen examineras genom obligatoriska seminarie-/inlämningsuppgifter motsvarande 3 högskolepoäng samt genom 
en skriftlig tentamen motsvarande 4,5 högskolepoäng.
 
Den skriftliga tentamen examinerar följande mål:
• Beskriva de centrala dragen i svensk politisk historia samt, baserat på detta, diskutera hur viktiga händelser, 
såsom rösträtt för kvinnor och män, har påverkat utvecklingen av dagens demokratiska institutioner
• Beskriva de centrala dragen i det svenska partisystemet samt diskutera partiernas och intresseorganisationernas 
funktion i det demokratiska systemet, bla. frågan om representation
• Beskriva hur det svenska politiska systemet är organiserat på nationell, regional och kommunal nivå, inklusive 
Sametinget, samt analysera  hur de centrala institutionerna fungerar och vilken funktion de fyller i det demokratiska 
systemet
• Beskriva de centrala dragen i den offentliga förvaltningens uppbyggnad samt analysera dess särdrag och funktion i 
det svenska politiska  systemet
• Beskriva de centrala dragen i EU:s institutioner samt diskutera på vilket sätt EU och Sverige är sammanlänkade 
system
• Kommunicera ovanstående färdigheter i text.
 
Seminarierna examinerar förutom de specifika målen ovan även:   
• Beskriva och analysera hur trender i Sverige och omvärlden påverkar det svenska systemets funktion i termer av 
demokrati, effektivitet och legitimitet
• Kommunicera ovanstående färdigheter i muntliga diskussioner.
 
För seminarier ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) 
och Väl godkänd (VG). Tilläggsuppgifter ges till de studerande som av olika skäl inte aktivt deltagit i seminarier eller 
som inte uppfyller betyget G vid seminarietillfället.
 

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0006N motsvarar kursen IES341

Kursen S0006N motsvarar kursen IES341.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
- Bäck H., Larsson, T. och G. Erlingsson. Den svenska politiken. Strukturer, processer och resultat. Malmö: Liber. 
Senaste upplagan. 
- Bennich-Björkman, L. Statsvetenskapens frågor. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan. 
- Petterson, O. Svensk Politik. Stockholm: Dialogos förlag. Senaste upplagan. 
- Möller, T. Svensk politisk historia - Strid och samverkan under tvåhundra år. Lund: Studentlitteratur. Senaste 
upplagan.
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Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Tentamen U G VG * 4,5 Obligatorisk H07

0002 Obligatoriska uppgifter U G# 3 Obligatorisk H07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28
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