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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för samhällsstudier

4SO416 Fallstudier och komparation, 7,5 högskolepoäng
4SO416 Case studies and comparative methods, 7.5 credits

Huvudområde
Sociologi

Ämnesgrupp
Sociologi

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A1N

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 2013-06-19 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2013

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier i samhällsvetenskap på avancerad nivå.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten 
- ha förmåga att rekonstruera undersökningslogiken i fallstudie- och komparativa 
studier  
- ha en utvecklad förmåga att systematisera, analysera och värdera fallstudier och 
komparativa studier inom och utanför det egna forskningsområdet. 
- ha förmåga att översiktligt redogöra för den komparativa metodikens utveckling inom 
socialvetenskaperna, från J.S. Mill till Fuzzy sets 
- ha en förmåga att beskriva fall- och komparativa studiers analytiska värde och 
begränsningar, och sätta dessa i samband med andra socialvetenskapliga metodansatser  
- kunna tolka resultat från studier baserade på QCA 
- kunna omsätta dessa kunskaper i konstruktionen av egna forskningsdesign

Innehåll
Kursen behandlar metodmoment och metodologi på det område som rör fallbaserade 
metoder, särskilt fallstudier och komparativ metodik. Kursen ger en introduktion till 
flera av de försök som gjorts att gå bortom uppdelningen i kvalitativa och kvantitativa 
metoder, med särskilt fokus på kvalitativ-komparativ analys (QCA) och casing-
procedurer. Kursen organiseras kring följande element: (1) Den komparativa metodens 



logik, inklusive dess utveckling inom socialvetenskaperna; (2) exempel på empiriska 
komparativa studier; (3) exempel på analytiska tillnärmelser till fallstudien, med 
empiriska exempel. Sammantagna ska dessa element ge studenten redskap till att 
utveckla sin förmåga att systematisera, analysera, värdera och genomföra fallstudier 
och komparativa studier.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras med individuella paper, som också diskuteras muntligen i 
seminarieform.

Kursvärdering
Kursvärdering ska ske enligt lokala anvisningar.
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