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Kursens mål
Efter kursen skall studenterna visa:
Kunskap om och förståelse för:
• organiseringen av internationella organisationer
• hur teoretiska perspektiv inom internationell politik och offentlig förvaltning 

betraktar och förklarar internationella organisationers verksamhet
• trender i förvaltningars organisering och arbete med implementering av politiska 

beslut i internationella organisationer och stater
Färdighet och förmåga att:
• beskriva olika teoretiska ansatser för att studera internationella organisationer, 

förklara deras verksamhet och identifiera vad de uppfattar vara viktiga utmaningar 
för internationella organisationer i en tid av globalisering

• analysera internationella organisationers kapacitet att implementera politik
• identifiera hur olika teoretiska perspektiv kan appliceras på valda empiriska fall
• i grupp och enskilt producera papers och muntliga presentationer som utifrån 

relevanta teoribildningar beskriver och förklarar organisationers möjligheter att 
implementera politik på olika politiska nivåer

Värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• hur teoretisk förförståelse påverkar forskares frågeställningar och angreppssätt inom 

deldisciplinerna internationell politik och offentlig förvaltning när de studerar 
formella organisationer

Behörighetskrav
Genomförda studier i statsvetenskap 1-30 hp inom ramen för Internationella programmet för 
Politik och Ekonomi (IPPE) vid Högskolan Väst eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp, en 
halvtidsquiz, aktivt deltagande på examinerande och därmed obligatoriska seminarier, och 
inlämnande av loggbok över basgruppsarbetet.

Kursens innehåll
Antalet internationella organisationer (IOs) och frågeställningsområdena som de hanterar har 
ökat dramatiskt under det senaste halva seklet. Det finns nu tusentals internationella 
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organisationer som täcker frågor som är så omfattande och viktiga som global uppvärmning, 
reproduktiv hälsa, terrorism, folkmord och handel. Vilka intressen tjänar dessa 
organisationer? Har de kämpat makten bort från stater, till exempel till internationella 
byråkrater? Är IO främst ett verktyg för de mäktiga, eller hjälper de först och främst att lösa 
problem som är gemensamma för mänskligheten, till exempel miljöförstöring? Kan IO: er 
fungera som ett vapen för de svaga och hjälpa marginaliserade befolkningar? Detta är några 
av de frågor som denna kurs kommer att utforska.
Kursen fokuserar främst på idéer och beteenden från mellanstatliga organisationer, IOs vars 
medlemmar är stater. Fokus ligger på några av de nu nästan 250 sådana organisationerna, 
inklusive FN: s system, Internationella valutafonden, Världsbanken och 
Världshandelsorganisationen. Kursen är organiserad kring fyra distinkta teoretiska metoder 
för att förstå vad IO: er är och vad de gör. Eftersom dessa teorier är centrala för att förstå 
internationell politik mer bredt, kommer vi att använda internationella organisationer som 
verktyg för att lära oss mer om hur internationell politik är organiserad och styrs. Maktfrågor 
i den samtida världsordningen är centrala för klassen.
Efter introduktionerna delas kursen upp i fyra enheter. Under introduktionen kommer vi att 
bekanta oss med internationella organisationers värld och historia. Vi flyttar sedan för att 
försöka förstå IO: er och förklara deras beteende. Den första enheten teoretiserar IO: er som 
problemlösare, nyckeln till att lösa problem som förmodligen är vanliga för mänskligheten. 
Den andra enheten presenterar IO: er som ett maktverktyg, i tjänsten antingen av mäktiga 
stater eller transnationella ekonomiska eliter. Den tredje enheten skildrar IO: er som 
autonoma byråkrater, med oberoende makt att forma världsärenden. Den fjärde och sista 
enheten representerar IO: er som ett vapen för de svaga.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
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Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Statsvetenskap
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