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Fastställande 
Kursplanen är fastställd av Förvaltningshögskolan 2019-06-18 att gälla från och med
höstterminen 2019.
 
Ansvarig institution
Förvaltningshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 

Förkunskapskrav 
Behörig att läsa kursen är den som är antagen till utbildning på forskarnivå. 
 

Lärandemål 
Efter godkänd kurs ska doktoranden kunna: 
 

Kunskap och förståelse 
● beskriva olika aktuella och dominerande organisationsteorier

 

Färdighet och förmåga 
● förklara olika organisationsteoriers framväxt och position i förhållande till andra teorier
● resonera kring dominerande organisationsteoretiska perspektivs grunder och kopplingar

till mer övergripande samhällsteorier
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
● reflektera över möjligheter och begränsningar i olika teorier och implikationer av detta för

empiriska studier
● kritiskt relatera olika teorier till varandra avseende perspektiv på bland annat struktur,

individ, handlingsutrymme
● visa en självständighet i diskussioner kring olika organisationsteoretiska perspektiv och

empiriska fenomen
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Innehåll 
Kursen inleds med ett tillfälle där kursens övergripande struktur diskuteras. Upplägget som
sedan följer är att vid varje tillfälle/seminarium avhandlas en teoribildning grundligt med fokus
på teoribildningens aktualitet, position i förhållande till andra teorier, ursprung och
samhällsteoretiska kopplingar. Centrala teoretiska perspektiv som kommer att behandlas är
”rationell” organisationsteori, institutionell teori, aktör-nätverksteori med flera. Centrala teman
i diskussionerna vid samtliga tillfällen är teoriernas grundantaganden beträffande individ och
struktur, handlingsutrymme och relation till empirin. 
 

Undervisningsformer 
Kursen genomförs i form av seminarier. 
Undervisningsspråk
Kursen ges på svenska. 
 

Betyg 
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). 
 

Former för bedömning 
Examination sker muntligt vid respektive seminarietillfälle. Ett aktivt seminariedeltagande
förutsätts således. Vid frånvaro ges en skriftlig uppgift alternativt en möjlighet till muntlig
komplettering. 
 
Doktorand som underkänts två gånger på samma examination har rätt till byte av examinator,
om det är praktiskt möjligt. Begäran om byte av examinator skall vara skriftlig och skickas till
prefekten. 
 

Kursvärdering 
Kursen avslutas med en kursvärdering. Eventuella förändringar av kursens innehåll, litteratur
eller pedagogik presenteras vid nästa kursintroduktion. 
 

Övrigt 
Kursplanen är ursprungligen fastställd av Förvaltningshögskolan 2014. 
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