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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid 
forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.  

 

Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen är på forskarnivå och är valbar i forskarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

 

Kursens lärandemål 
Kursens huvudsakliga mål är att ge forskarstuderande fördjupad kunskap om och förståelse för vissa 
grundläggande teoretiska perspektiv gällande både organisationer generellt och det civila samhällets 
organisationer mer specifikt.  
 
Kunskap och förståelse 
Forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna 

-  redogöra för teoretiska perspektiv på olika typer av organisationer 

-  förklara hur behandlade teorier ökar förståelsen för det civila samhällets organisationer 

Färdighet och förmåga 
Forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna 

-  skapa självständiga och teoretiskt förankrade analyser av, särskilt civilsamhälles-, 
organisationer, deras förekomst, strukturer, verksamheter och utvecklingar 

-  jämföra olika organisationsteoretiska perspektiv 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Forskarstuderande ska efter genomgången kurs kunna 

-  visa på ett reflekterande och kritiskt granskande förhållningsätt till olika 
organisationsteoretiska perspektiv 

-  värdera applicerbarheten av olika organisationsteoretiska perspektiv på studier av det 
civila samhällets organisationer 

Kursens uppläggning 
Kursen bedrivs som halv- eller heltidsstudier. 

 

Kursens innehåll 
De områden som behandlas i kursen är: 

-  vissa grundläggande teoretiska perspektiv i förhållande till olika typer av organisationer 
och kontexter 

-  kollektivt handlande, makt och organisation 

-  resursmobilisering och sociala rörelser 

-  nyinstitutionell organisationsteori 

-  feministisk organisering och non-profit-organisationer 

-  användandet av organisationsteoretiska perspektiv i studier av det civila samhällets 
organisationer 

Undervisningsformer 
Kursen genomförs i form av seminarier. Gemensamma kursträffar hålls på svenska och/eller engelska. 
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Examination och betygssättning 
Examinationen baseras på lärandemålen 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 
Forskarstuderande som har fått en kurs godkänd ska på begäran få kursbevis av högskolan.  

Övergångsregler 
Forskarstuderande 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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Litteraturlista 
Anheier, H. K., & Ben-Ner, A. (Eds.). (2003). The study of the nonprofit enterprise: Theories and approaches. New York: 

Kluwer Academic/Plenum Publishers. (331 s.) (Valda delar) 
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Stanford University Press. (312 s.) 
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Ytterligare vetenskapliga artiklar samt valfri litteratur kan tillkomma.  
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