
Offentlig förvaltning - Kursbeskrivningar  

 

 GRUNDSTUDIER 

@ Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning, 5sp (nätkurs) 

Kursinnehåll & lärandemål: Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:  

1. redogöra för den offentliga förvaltningens roll i ett demokratiskt samhälle  

2. förklara skillnader mellan privat och offentlig verksamhet  

3. förklara politikernas och tjänstemännens roller i en demokratiskt styrd organisation  

4. analysera politikernas och tjänstemännens roller i en demokratiskt styrd organisation   

Kurslitteratur: 
1.Brunsson, Karin & Brunsson, Nils: Beslut. Liber, Upplaga/år: 2014. ISBN/ISSN: 978-47-

08940-6  

2.Karlsson, Lars: Vad är offentlig förvaltning? Studentlitteratur, Upplaga/år: 2014. 

ISBN/ISSN: 978-91-44082479  

3.Premfors, Rune, Ehn, Peter, Handén Eva & Sundström Göran: Demokrati och byråkrati. 

Upplaga/år: 2009. ISBN/ISSN: 978-91-44-02836-1. Tilläggsinformation: kapitlen 1,2,4      

4.Strannegård, Lars & Eriksson-Zetterqvist Ulla: Organisering. Liber, upplaga/år: 2011. 

SBN/ISSN: 978-91-47-08939-0 

@Förvaltning, stat och samhälle i Finland, 5 sp (nätkurs) 
Kursinnehåll & lärandemål: Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:  

1. redogöra för huvudprinciperna i det finländska förvaltningssystemets uppbyggnad och 

utveckling  

2. förklara skillnaden mellan statlig och kommunal förvaltning  

3. analysera relationen mellan politik och förvaltning på lokal, regional och nationell nivå  

Litteratur: 
1. Vahermo, M.: Så fungerar kommunen. Finlands kommunförbund, upplaga/år: 2005 (2001, 

1997)  

2. Premfors Rune, Ehn Peter, Haldén Eva & Sundström Göran: Demokrati och byråkrati. 

Upplaga/år: 2014.  

ISBN/ISSN: 978-91-44-02836-1 Tilläggsinformation: kapitlen 2,4,6,12-14  

 

@Offentlig budgetering, 5 sp (nätkurs) 
Kursinnehåll & lärandemål: Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:  

1. beskriva hur de offentliga budgetering- och redovisningssystemen är uppbyggda inom stat 

och kommun  

2. redogöra för omständigheter som påverkar den offentliga ekonomin  

3. förklara hur de offentliga budgeterings- och redovisningssystemen påverkar politik och 

förvaltning, eftersom de mer än något annat påverkar de kontinuerliga processerna inom 

förvaltning och politik  

4. tolka offentliga budgeter och bokslut  

5. beskriva hur de offentliga redovisnings- och granskningssystemen fungerar   

Litteratur: 
Vahermo, Matti (red.): Så fungerar kommunen. Finlands kommunförbund, 2005. ISBN/ISSN: 

951-755-910-0.Eller tidigare upplagor (2001,1997) av boken. 



@ Organisationsteori I, 5 sp(nätkurs) 
Kursinnehåll & lärandemål: Att ge insikter i hur organisationer fungerar och hur 

organisationer samspelar med omgivningen. Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:  

1. urskilja olika perspektiv i synen på organisationer  

2. sammanfatta organisationsteorins historia genom dess klassiker  

3. diskutera hur organisationer samspelar med omgivningen  

4. beskriva förutsättningarna för val av organisationsform och organisationens legitimitet  

5. motivera varför rationellt beslutsfattande inte alltid leder till (rationella) åtgärder  

Litteratur: 
Salminen Ari: Julkisen toiminnan johtaminen. Edita, 2004. ISBN/ISSN: 951-37-4171-0  

Brunsson, N: The irrational organization : irrationality as a basis for organizational action and 

change.Fagbokforlaget, 2000. ISBN/ISSN: 82-7674-570-9  

Morgan, G: Organisationsmetaforer.Studentlitteratur, 1999. ISBN/ISSN: 91-44-00851-1  

Rothstein, B (red.): Politik som organisation : förvaltningspolitikens grundproblem. SNS, 3. 

uppl. 2001 

@Kommunalpolitik I, 5 sp (nätkurs) 
Kursinnehåll & lärandemål: Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:  

1. redogöra för kopplingen mellan elementen i kommunalt beslutsfattande (organ, aktörer, 

processer)  

2. beskriva kommunens politikområden  

3. analysera kommunalvalsresultat utgående ifrån olika parametrar  

4. urskilja kommunens plats i det kommunalpolitiska systemet (stat-kommun, 

grannkommuner, marknad)  

5. åtskilja olika kommunsystem från varandra  

Litteratur:  

1. Bäck, H.: Kommunpolitiker i den stora nyordningens tid. Liber, upplaga/år: 2000  

2. Lidström, A.: Kommunsystem i Europa. Liber, upplaga/år: 2003 eller nyare 

ÄMNESSTUDIER 

@ Statsförvaltning, 10 sp (nätkurs) 
Lärandemål: Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:  

1. grundligt klargöra statsförvaltningens roll, uppbyggnad och historiska bakgrund.  

2. återge samspelet mellan politik och förvaltning i den högsta statsledningen teoretiskt och 

empiriskt  

3. förklara kontroll- och styrningsrelationer inom statsförvaltningen.  

4. analysera den finländska statsförvaltningens särdrag i ett jämförande perspektiv   

Litteratur: 
-Premfors, R & Sundström, G: Regeringskansliet. Förlag: Liber. Upplaga/år: 2007. 

ISBN/ISSN: 978-91-47-08636-8  

-Tiihonen, S: Ministeriön johtaminen: poliittisen ja ammatillisen osaamisen liitto. Förlag: 

Tampre University Press     Upplaga/år: 2006. ISBN/ISSN: 951-44-6633-0  

-Ahlbäck, S: Att kontrollera staten : den statliga revisionens roll i den parlamentariska 

demokratin. Förlag: Uppsala universitet. Upplaga/år: 1999. ISBN/ISSN: 91-554-4408-3  

- Ehn, P:Maktens administratörer: ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn på 

tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv.Förlag: Stockholms univ. Statsvetskapliga inst. 

Upplaga/år: 1998. ISBN/ISSN: 91-7153-779-1  

- Stenvall, J: Förlag: Käskyläisestä toimijaksi : valtion keskushallinnon virkamiehistön 



pätevyyden arvostusten kehitys suuriruhtinaskunnan ajan alusta 2000-luvulle. Tampereen 

yliopisto.Upplaga/år: 2000. ISBN/ISSN: 951-44-4851-0 

@ Regionalpolitik- och förvaltning, 10 sp 
Lärandemål: Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:  

1. beskriva och jämföra de regionala samhällsnivåerna i Finland, Norden och Europa.  

2. redogöra för de politiska strömningar som inverkar på den regionala samhällsnivåns 

position.  

3. känna till minst två olika teoribildningar inom området.  

4. kunna analysera konkreta empiriska skeenden med utgångspunkt i teorierna.   

Litteratur: 
-Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA): Special Issue: Taking Stock of 

Regional Governance in Nordic Countries. Förlag: Upplaga/år: 2015 (19) 4-  

-Bertrana Xavier, Egner Björn & Heinelt Hubert: Policy Making at the Second Tier of Local 

Government in Europe: What is happening in provinces, counties, départements and 

landkreise in the on-going rescaling of statehood? Routledge Advances in European Politics. 

Upplaga/år: 2016. ISBN/ISSN: 978-0-415-84348-5  

-Heinelt Hubert & Xavier Bertrana (eds): The Second Tier of Local Government in Europe. 

Provinces, counties, départements and Landkreise in comparison. Förlag: Routledge 

Advances in European Politics. Upplaga/år: 2011.   ISBN/ISSN: 978-0-415-60257  

-Hooghe Liesbeth, Marks Gary, Arjan H. Schakel: The Rise of Regional Authority. A 

Comparative Study of 42 Democracies.  Förlag: Routledge. Upplaga/år: 2010. ISBN/ISSN: 

978-0-415-57836-1  

@ Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp (ges ej läsåret 2016-2017)  

På nätkursen ställs bl.a. följande frågor: Vilka är målsättningarna med den statliga 

kulturpolitiken? Varför satsar Vasa 243 € per invånare och år på kultur och Vanda bara 103 

€? Vad vill städerna uppnå med kulturhuvudstadsår och Guggenheimprojekt? Kursen 

granskar kulturområdet ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Vad skiljer kulturpolitiken från 

andra politikområden, t.ex. hälsovårdspolitik eller miljöpolitik? Hur fungerar den nationella, 

regionala och lokala kulturadministrationen i Finland?  

Kursen riktar sig till personer med anknytning till kulturområdet, studerande och övriga 

intresserade. Kursen räknas till godo inom ämnet offentlig förvaltning och biämnet 

Kulturledning.  

Arbetsformer: Kursen inleds med 5 h närstudier. Det övriga arbetet sker via nätet med hjälp 

av inlärningsplatformen Moodle. Deltagandet i nätkursen förutsätter kontinuerlig tillgång till 

en dator med Internetanslutning.  

Förkunskaper: Inga specifika förkunskaper krävs, men kursen utgår ifrån att deltagarna har 

grundläggande kunskaper om det finländska samhället och dess politiska system 

@ Project Management 5 credits (ges ej läsåret 2016-2017)  

Aim and contents: As a result of a broad societal development which has taken place during 

the last decades, often referred to from a political perspective as "from government to 

governance", projects have emerged as important governance instruments. Traditional 

politics, which has implicitly been based on stability and longevity, has been challenged by 

new forms of governance, which explicitly are based on just-in time actions such as projects 

and issue-based collaborations in networks and programs. This course introduces the students 

to the fundamentals of project management, to the principles and techniques of project 

management. The course describes from a theoretical perspective the life cycles of projects; 

how to successfully manage projects, for example via successfully engaging project 



stakeholders, managing risk, organizing the project, planning the timescale, scheduling 

project resources and implementing the project plan.     

Learning outcomes: After completing the course the student should be able to     

1. describe the fundamentals of project management: the principles and techniques of project 

management     

2. explain      

3. identify     

4. give     

Teaching methods: Web-based course: written assignments, discussions and readings     

Entry requirements: (Bachelor degree in relevant subjects and/or intermediate studies in 

Public Administration), Advanced level         

Form of assessment: Assignments in Moodle.  

Course literature (preliminary):      

1. Eskerod, P and Anna Lund Jepsen. Project stakeholder Management. Fundamentals of 

Project Management. 2013. Gower Publishing.      

2. Lock, Dennis. The Essentials of Project management. 3. ed. 2007. Gower Publishing.  

3. Müller, Ralf. Project Governance. 2009. Gower Publishing. 

 


