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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Sökande ska vara antagen som doktorand inom ett 
socialvetenskapligt ämne eller motsvarande. Då kursen ges inom ramen för Ersta Sköndal Bräcke högskolas 
forskarutbildning och den nationella forskarskolan i socialt arbetet fattas beslut om antagning i samråd mellan 
den nationella forskarskolan samt Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen är på forskarnivå. Kursledningen utgörs av professor Lars Svedberg och professor Lars Oscarsson, 
Ersta Sköndal Bräcke högskola, och den ges i samarbete med professor Håkan Johansson, Lunds universitet, 
och den nationella forskarskolan i socialt arbete.  

Kursens lärandemål 
Kunskap och förståelse 
Doktorandska efter avslutad kurs kunna 
 

-  visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av teorier och forskningen om 
välfärdsstat och välfärdssamhälle, 

-  visa en fördjupad förståelse av betydelsen av dessa teorier och deras empiriska bidrag 
för forskning om social välfärd med inriktning mot olika välfärdsaktörer 

-  visa en fördjupad förståelse av socialpolitikens och familjens ställning ur ett genus-, 
barn- och jämställdhetsperspektiv 

Färdighet och förmåga 
Doktorandska efter avslutad kurs kunna 
 

-  visa förmåga till att självständigt presentera, kritiskt granska samt diskutera aktuella 
teoretiska och empiriska bidrag som belyser tematiken runt välfärdsstat och 
välfärdssamhälle, 

-  visa förmåga till att självständigt presentera, kritiskt granska samt diskutera aktuella 
teoretiska och empiriska bidrag som belyser tematiken runt välfärdsstat och 
välfärdssamhälle. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Doktorandska efter genomgången kurs kunna 

-  mot bakgrund av för kursen genomförda moment visa prov på intellektuell 
självständighet. 

Kursens uppläggning 
Kursen bedrivs som halvtidsstudier. 

Kursens innehåll 
De områden som behandlas i kursen är: 
 

-  grundläggande teorier och forskningen om välfärdsstat och välfärdssamhälle i ett 
internationellt perspektiv 

-  den svenska socialpolitiska modellens uppbyggnad kring socialförsäkringar, formella 
och informella relationer mellan olika samhällsintressen och grupper 

-  olika perspektiv på det offentliga, marknaden, familjen och civilsamhället som sociala 
välfärdsaktörer 
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-  egenorganiseringens och anhörigskapets betydelse i välfärden 

-  professions- respektive organisationsstyrning i välfärdens utförande 

-  förändringar i statens roll och styrning gällande välfärdsarbete   
 

 

Undervisningsformer 
Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska. 

 
Examination och betygssättning 
Examinationen baseras på lärandemål och sker individuellt genom obligatoriska seminarier och skriftlig 
examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget beslutas av en av 
högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).  

 
Kursbevis 
Doktorand som har genomgått en kurs med godkänt resultat ska på begäran få kursbevis. 

 
Övergångsregler 
Doktorand har rätt att examineras enligt kursplan vid tre tillfällen under ett år efter det att kursen har lagts ner. 

 
Kurslitteratur 
Se separat litteraturlista. 
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