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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l

l

Redogöra för governancebegreppet i relation till governmentbegreppet.
Analysera utvecklingen från government mot governance inom politik och
förvaltning och hur detta skifte påverkar vad som uppfattas som offentligt
respektive privat intresse och korruption.
Kritiskt diskutera konsekvenserna av detta skifte för ansvarsutkrävande, offentlig
etik och arbetet mot korruption i offentlig förvaltning och för rollen som
förvaltningstjänsteman.

Innehåll
I kursen introduceras och utforskas begreppen governance och korruption. Den
behandlar offentlig förvaltning och utvecklingen från "government" mot "governance"
och vad det betyder för styrning och ansvarutkrävande av politik och förvaltning och hur
värden som är centrala för demokratisk styrning förstås: offentligt respektive privat
intresse och korruption. Frågor som tas upp handlar om hur teori om och genomförande
av governance påverkat kollektivt agerande, hur samhället kan uppnå det gemensamma
goda och upprätthålla en etisk förvaltning av offentlig service och hur ansvaret i
tjänstemannarollen påverkas. Kursen använder arbete mot korruption och för en god,
etisk förvaltning som ett exempel för att studera konsekvenserna av förflyttningen från
government till governance. Vilka är effekterna av att den offentliga och privata sfären i
ökad utsträckning flätas samman där traditionella byråkratiska normer för utförande av
offentliga tjänster blandas med eller ersätts av normer hämtade från privat näringsliv?
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Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
För att erhålla betyget E på kursen krävs att kursens mål är uppnådda. För att erhålla
slutbetygen D till A på kursen krävs att kriterierna för dessa betyg uppnås utifrån en
sammanvägning av samtliga examinationsuppgifter. För studerande som ej blivit godkänd
(dvs. erhållit betyget F) vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyad prövning i nära
anslutning till ordinarie prov. Betygskriterier för AF skalan kommuniceras till den
studerande via särskilt dokument senast i samband med kursstart.
Examinationen består av två seminarier baserade på av de studerande författade
diskussionsfrågor och ett seminarium baserat på en skriftlig inlämningsuppgift.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.
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