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Stockholms universitet www.samfak.su.se Telefon: 08-16 20 00 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

106 91 Stockholm 

Riktlinjer för disputationer vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten   

Beslutade i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-09 samt reviderade 2011-05-02, 

2013-05-24, 2014-05-06, 2014-09-03 och 2015-06-10.  

Förfarandet vid disputationer regleras i Högskoleförordningen kapitel 6, samt i Stockholms 

universitets Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet. 

Högskoleförordningen 

Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår 

att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. 

Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid 

disputationen ska det finnas en opponent (HF 6:33). Vid betygssättning av 

doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola 

där doktoranden examineras (HF 6:34). Högskolan får meddela föreskrifter om det 

betygssystem som ska användas och om disputationen och betygssättningen i övrigt (HF 

6:35).  

Lokala föreskrifter vid Stockholms universitet 

En doktorsavhandling ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. 

Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i och det offentliga försvaret av 

avhandlingen. Betyg för en doktorsavhandling ska beslutas av en betygsnämnd, som 

utses särskilt för varje avhandling.  

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på svenska ska ha en sammanfattning på 

engelska och vice versa. Avhandlingar skrivna på det språk som är utbildningens 

mål/föremål för studierna ska ha både en svensk och en engelsk sammanfattning.  
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Områdesnämnden ska besluta om minsta antalet exemplar av doktorsavhandlingen inför 

disputationen och om ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga.  

Offentliggörande av doktorsavhandlingen (s.k. spikning) ska ske senast tre veckor före 

disputationsdatum. Perioden 16 juni – 14 augusti ska inte inräknas i spikningsperioden 

varför man vid disputation exempelvis 24 augusti behöver spika senast 5 juni. 

Doktorsavhandlingen ska spridas enligt följande:  

 Genom doktorandens försorg spikas elektroniskt i universitetets

publiceringsdatabas,

 genom universitetsbibliotekets försorg publiceras elektroniskt i universitetets

publiceringsdatabas, såvida doktoranden inte ingått något däremot stridande

publiceringsavtal,

 genom institutionens försorg, sändas till varje sådan institution vid svensk

högskola/universitet inom vars verksamhetsområde ämnet för avhandlingen

faller,

 genom doktorandens försorg delges handledarna, samt

 genom institutionens försorg delges opponent och betygsnämndens ledamöter.

Om det föreligger särskilda skäl får rektor medge att viss doktorsavhandling spikas eller 

sprids senare än som anges ovan. Disputation ska äga rum under perioden 15 augusti – 

15 juni, på tid och plats som rektor bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, får rektor 

medge att viss disputation får ske under annan tid än terminstid. I sådant medgivande 

får rektor även medge att doktorsavhandlingen får göras tillgänglig och utsändas under 

annan tid än terminstid. Spikning görs då minst tre veckor före disputationen. Rektor 

har delegerat rätten att besluta om tid och plats för disputation, se Besluts- och 

delegationsordning för Stockholms universitet.   

Disputationen ska ledas av en ordförande. Vid disputationen ska det finnas en 

betygsnämnd bestående av tre eller fem ledamöter. Dessa ledamöter ska inneha 

vetenskaplig kompetens. Opponenten får inte komma från samma institution som 

doktoranden. En av ledamöterna bör vara verksam inom området, minst en ska ha sin 

verksamhet utanför Stockholms universitet och högst en får komma från doktorandens 

institution. En reservledamot ska utses vilken ska kunna ersätta vilken som helst av de 

ordinarie ledamöterna. Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i 

nämnden. Nämnden ska utse ordförande inom sig. Opponenten och en av handledarna 

har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i 

överläggningarna men inte i besluten. Om utsedd opponent får förhinder ska, om tiden 

medger detta, ny opponent utses. Om ett akut förhinder uppstår i samband med 

disputationstillfället kan disputationen genomföras via videokonferens eller 

motsvarande, eller genom att någon av de ordinarie ledamöterna i betygsnämnden utses 

till opponent, i vilket fall betygsnämnden kompletteras med reservledamoten. Är inget 

av dessa alternativ möjliga skjuts disputationen upp till ett senare tillfälle. 

Betygsnämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut ska 

den mening gälla som de flesta enar sig om. Ett oenigt beslut och ett beslut om 

underkännande ska alltid motiveras. 
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Lokala föreskrifter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 

1. Bedömning på institutionsnivå1

När avhandlingsarbetet närmar sig sin fullbordan bör manuskriptet diskuteras bland 

institutionens handledare och vid behov av sakkunniga utanför institutionen. Närmast 

berörd professor2 är skyldig att ta ställning till om disputation kan tillrådas. Avrådan ska 

ske skriftligen. 

2. Förslag till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd utses av dekanus, på delegation av 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, på grundval av förslag från närmast berörd 

professor i samråd med prefekt.3 Doktoranden ska underrättas om förslagets innehåll 

innan detta skickas till fakultetsnämnden.  

Förslaget lämnas in via ett formulär på fakultetens hemsida senast sex terminsveckor 

före avsedd disputationsdag, så att disputationen kan äga rum vid avsedd tidpunkt även 

vid eventuell återremiss till förslagsställaren.  

Förslaget ska, förutom förslag till ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd, 

innehålla en redogörelse för avhandlingens innehåll samt uppgift om den/de handledare 

som ges närvarorätt vid betygsnämndssammanträden. Samma person kan endast inneha 

en av rollerna ordförande, fakultetsopponent eller betygsnämndsledamot. 

3. Ordförande

Till ordförande vid disputationen kan professor, gästprofessor, adjungerad professor 

eller docent utses. Ordföranden ska vara från institutionen. Dispens från detta krav kan 

endast ges om möjlig ordförande saknas.  

1 I detta dokument likställs institut utan egen utbildning på forskarnivå med institution i de fall ett avtal 

om samarbete om utbildning på forskarnivå finns med den institution som har utbildning i ämnet ifråga. 

Institutet och institutionen ska i sådant fall betraktas som samma enhet i dessa riktlinjer. Dock ska samråd 

vid förslag till disputation ske med institutionens prefekt. 
2 Om huvudhandledaren är professor vid institutionen är denne närmast berörd professor. Om inte, men 

en bihandledare är professor vid institutionen är denne istället närmast berörd professor. Om ingen av 

handledarna är professor vid institutionen ska en närmast berörd professor utses av institutionsstyrelsen. 

Denna utsedda närmast berörda professor ska företrädesvis vara professor vid institutionen men kan, om 

institutionsstyrelsen så beslutar, undantagsvis vara professor vid annan institution eller institut inom 

fakulteten. 
3 Om närmast berörd professor är prefekt ska samråd ske med stf prefekt. För institut utan egen utbildning 

på forskarnivå ska samråd ske med samarbetande institutions prefekt. 

1



4(6) 

4. Fakultetsopponent

Fakultetsopponent ska i normalfallet ha docentkompetens. Om särskilda skäl föreligger 

kan dock disputerad person utan docentkompetens utses. Opponenten ska stå obunden 

gentemot doktoranden och avhandlingen, och får inte komma från samma institution 

som doktoranden eller någon av handledarna. Om opponenten inte kan närvara kan en 

av de ordinarie betygsnämndsledamöterna som har sin verksamhet utanför Stockholms 

universitet träda in i opponentens ställe. Denne ska då i betygsnämnden ersättas av  

suppleanten.4 Om ingen av de ordinarie betygsnämndsledamöterna som har sin 

verksamhet utanför Stockholms universitet är villig att agera opponent ställs 

disputationen in. 

5. Betygsnämnd

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten består betygsnämnden normalt av tre ledamöter. 

Minst en av ledamöterna ska ha sin verksamhet utanför Stockholms universitet, och 

högst en får komma från doktorandens institution. Den som varit handledare för 

doktoranden eller i övrigt kan anses jävig, t ex genom nära samarbete eller 

beroendeförhållanden, får inte ingå i nämnden. Nämnden utser ordförande inom sig. 

Dessutom ska en suppleant utses. Om någon av de ordinarie ledamöterna inte kan 

närvara ska suppleanten träda in i betygsnämnden.  

Opponenten och högst två handledare har rätt att vara närvarande vid sammanträden 

med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. De bör lämna 

överläggningarna då beslut ska fattas.     

En doktorsavhandling ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. 

Betygsnämnden är beslutsför när alla ingående ledamöter är närvarande, och som 

nämndens beslut ska den mening gälla som de flesta enar sig om. Ett oenigt beslut och 

ett beslut om underkännande ska alltid motiveras.  

Om inte särskilda skäl föreligger ska båda könen vara representerade i betygsnämnden. 

Därutöver gäller följande inom Samhällsvetenskapliga fakulteten: 

 Samtliga ledamöter i betygsnämnden, inklusive suppleant, ska vara

docentkompetenta.

 Två av de ordinarie ledamöterna ska ha sin verksamhet utanför Stockholms

universitet, och får ej tillhöra samma institution.

4 Reservledamoten benämns suppleant vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
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 Den tredje ordinarie ledamoten kan tillhöra institutionen där doktoranden är

antagen. I sådant fall ska suppleanten tillhöra Samhällsvetenskapliga fakulteten

och vara från en annan institution och annat examensämne än doktoranden.

 Alternativt kan den tredje ordinarie ledamoten tillhöra Samhällsvetenskapliga

fakulteten vid Stockholms universitet, men vara från en annan institution och

annat examensämne än doktoranden. Suppleanten ska då tillhöra den institution

där doktoranden är antagen.

 Ledamöter inom fakulteten får inte företräda samma examensämne även om de

tillhör skilda institutioner.

 Adjungering av ytterligare personer till betygsnämndens överläggningar är inte

möjlig.

Om synnerliga skäl föreligger kan dispens ges.5 Beträffande suppleant se även 

rekommendationer i bilaga 1.  

6. Ersättning för kostnader

Institutionen tilldelas i efterhand ett schablonbelopp på 40 000 kronor per godkänd 

avhandling. Detta belopp utgör fakultetsnämndens schablonbidrag till institutionen för 

tryckning, opponentarvode, resekostnader och traktamente för fakultetsopponent och 

betygsnämndsledamöter med mera.  

Om avhandlingen underkänns sedan närmast berörd professor skriftligen avrått från 

disputation ska doktoranden inte erhålla något tryckningsbidrag. Det schablonbelopp 

som institutionen tilldelas uppgår i sådant fall till 20 000 kronor. En doktorand som 

efter skriftlig avrådan från disputation får sin avhandling underkänd måste betala 

kostnaden för tryckning själv. Så länge närmast berörd professor inte avrått från 

disputation ska doktoranden aldrig behöva stå för tryckkostnaden.  

Beloppen betalas ut av Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet två gånger per år (juni 

och december) baserat på protokoll från disputationerna. 

5 Dispensanhållan bör inkomma i samband med disputationsanmälan. Observera att handläggningstiden 

kan fördröjas. 
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Bilaga 1 

Rekommendationer för suppleant till betygsnämnd 

Följande rekommendationer föreligger beträffande suppleant till betygsnämnd inom 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: 

 Suppleanten är fakultetens/institutionens representant i bedömningsprocessen.

 Suppleanten ska läsa avhandlingen innan disputationen.

 Suppleanten förväntas närvara vid disputationen.

 Suppleanten har närvaro- och yttranderätt vid betygsnämndssammanträdet men

saknar rösträtt.

Om suppleanten träder in som betygsnämndsledamot gäller samma krav och rättigheter 

för suppleanten som för de ordinarie ledamöterna. Vidare kan enligt riktlinjerna noteras 

att bland de ordinarie ledamöterna skall båda könen vara representerade. Detta kan i 

vissa fall innebära att när suppleanten inträder i betygsnämnden så är inte båda könen 

längre representerade. I dessa undantagsfall ges automatiskt dispens från fakultetens 

huvudregel om representation av båda könen. Det är av dessa skäl en fördel (men inte 

ett krav) om representationen inom betygsnämnd inklusive suppleant är två av vartdera 

könet. 
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UTKAST
Utbildningsplan
för
Masterprogram i redovisning

Master's Programme in Accounting 120 Högskolepoäng
120 ECTS credits

Programkod:
Gäller från: HT 2015
Senast ändrad: 2015-05-28 15:43
Värdinstitution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet
Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp i företagsekonomi. Engelska B, eller motsvarande.

Programmets uppläggning
Masterprogrammet i redovisning ges av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet som en 
sammanhållen utbildning utifrån ett brett interdisciplinärt samhällsvetenskapligt perspektiv med tyngdpunkt 
inom huvudområdet redovisning. Programmet har en stark koppling till den redovisningsforskning som bedrivs 
vid institutionen.


Undervisningsspråk i de kurser som ingår i utbildningen är engelska.


Programmet är uppbyggt kring en mångfald humanvetenskapliga perspektiv genom vilka det blir möjligt att 
problematisera och kritiskt-kreativt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna 
samhället, kulturen och näringslivet, och därigenom skapa förståelse för hur vi i interaktion med dessa 
fenomen och processer på olika vis formas som tänkande, kännande och handlande människor.


Programmets kursutbud är uppbyggt kring olika teman som var och en representerar olika inriktningar inom 
redovisningsämnet. Vid sidan av de obligatoriska kurserna kan studenten fördjupa sig inom en inriktning men 
även välja att ta kurser från olika inriktningar.

Masterprogrammet erbjuder en etappavgång för magisterexamen med huvudområde företagsekonomi, 
innebärande att student som antagits till programmet kan välja att under termin 2 läsa två av programmets 
delkurser om 7,5 hp vardera, samt skriva ett examensarbete i företagsekonomi för magisterexamen om 15 hp 
(se terminsspecifikation nedan).


Mål
Programmets övergripande syfte är att producera bildande kunskaper och erfarenheter med vilka den 
studerande lär sig att tänka kreativt, att utveckla sin självkännedom och handlingskraft, samt att tillämpa 
dessa kapaciteter för kvalificerade ledningsuppgifter i samhället, på marknader, i företag och andra 
organisationer, både i Sverige och internationellt, samt för forskarstudier inom huvudområdet 
redovisning.


Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt 
nedan.
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För masterexamen skall studenten


Kunskap och förståelse


* visa kunskap och förståelse inom huvudområdet redovisning, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete;


* visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet redovisning;


Färdighet och förmåga


* visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information;


* visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete;


* visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra
för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med 
olika grupper;


* visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet;


Värderingsförmåga och förhållningssätt


* visa förmåga att inom huvudområdet redovisning göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete;


* visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar
för hur den används;


* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.


Student som väljer en etappavgång för magisterexamen i företagsekonomi ska


Kunskap och förståelse 


* visa kunskap och förståelse inom huvudområdet redovisning, inbegripet såväl överblick över området
som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete;


* visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet redovisning.


Färdighet och förmåga


* visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information;


* visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med
adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar;


* visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och
de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper;


* visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan
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kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt


* visa förmåga att inom huvudområdet redovisning göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete;


* visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar
för hur den används;


* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.


Kurser
Kurserna består av ett antal obligatoriska kurser samt ett utbud av valbara kurser. De valbara kurserna kan vara 
kurser i företagsekonomi på avancerad nivå, alternativt kurser i andra ämnen av relevans för utbildningens 
innehåll och inriktning. Vilka kurser som finns tillgängliga ett enskilt läsår och som är av relevans för 
utbildningen kan variera. De kurser som erbjuds meddelas i särskilda anvisningar som fastställs varje 
läsår.


Termin 1


Terminen består av fyra kurser på avancerad nivå motsvarande 30 hp. Två kurser, motsvarande 15 hp, 
erbjuder viss valbarhet inom ämnesområdena verksamhetsstyrning och externredovisning/revision. Vilka 
valbara kurser inom dessa områden som finns tillgängliga en enskild termin kan variera. De kurser som 
erbjuds meddelas i särskilda anvisningar och fastställs varje läsår.


o Redovisningsteori (Accounting Theory), 7,5 hp

o Att läsa och skriva om redovisningsforskning (Accounting Reading and Writing), 7,5 hp

o Valbara kurser inom verksamhetsstyrning och externredovisning/revision, 15 hp


Termin 2


Terminen består av fyra kurser på avancerad nivå motsvarande 30 hp. Terminen erbjuder en etappavgång 
mot magisterexamen 60 hp.


Masterexamen	


o Aktuell redovisningsforskning (Contemporary Research Issues), 7,5 hp	

o Avancerade forskningsmetoder i företagsekonomi (Advanced Research Methods in Business Administration),
7,5 hp	

o Redovisning i offentlig sektor (Public Sector Accounting), 7,5 hp	

o Redovisningsanalys (Financial Statement Analysis), 7,5 hp	


Magisterexamen


o Aktuell redovisningsforskning (Contemporary Research Issues), 7,5 hp

o Avancerade forskningsmetoder i företagsekonomi (Advanced Research Methods in Business Administration),
7,5 hp

o Examensarbete i företagsekonomi för magisterexamen (One-year master's dissertation), 15 hp


Termin 3


Terminen består av valbara kurser om sammanlagt 30 hp. De valbara kurserna kan vara kurser i 
företagsekonomi på avancerad nivå, alternativt kurser i andra ämnen av relevans för utbildningens 
innehåll och inriktning. Vilka kurser som finns tillgängliga ett enskilt läsår och som är av relevans för 
utbildningen kan variera. De kurser som erbjuds meddelas i särskilda anvisningar som fastställs varje 
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läsår.


Terminen kan också ersättas av utlandsstudier.


Termin 4


Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå om 30 hp:


o Examensarbete i redovisning för masterexamen (Master's Thesis in Accounting), 30 hp.

Examen
Utbildningen leder fram till filosofie eller ekonomie masterexamen med huvudområde redovisning (120 hp) 
eller filosofie eller ekonomie magisterexamen med huvudområde företagsekonomi (60 hp).

Övrigt
Samläsning med studerande från andra program kan förekomma i vissa kurser som ingår i utbildningen. 
Detta gäller framförallt valbara kurser som anordnas av annan företagsekonomisk sektion eller annan 
institution.


För att registreras på kursen Examensarbete i företagsekonomi för magisterexamen, 15 hp, termin två 
måste studenten ha fullgjort minst 15 hp från termin ett med godkänt resultat.


För att gå vidare till termin tre ska studenten ha fullgjort minst 52,5 hp från termin ett och två med godkänt 
resultat.


För att registreras på examensarbetet termin fyra måste studenten ha avslutat minst 75 hp inom 
programmet.


Studerande som valt en etappavgång för magisterexamen i företagsekonomi kan i mån av plats och senast 
efter en och en halv termin fullfölja programmet till masterexamen med huvudområde redovisning.


Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade två studieåren, kan begära att 
få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de 
begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 35 51 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 

106 91 Stockholm 

Rum A575, Södra huset, Frescati 

www.samfak.su.se E-post: karin.hansson@su.se 

Karin Hansson 

Utbildningsledare 

Upphävande av utbildningsprogram 

Institutionen för pedagogik och didaktik anhåller om att få utbildningsplanen för 

Masterprogrammet i karriärutveckling och vägledning (SMKOV),120 hp, upphävd. 

Utbildningsplan fastställdes 2009-03-20. 

Programmet ersätts från och med höstterminen 2015 med en ny utbildningsplan (SKOVO) på 

grund av ändrad behörighet. 

Senaste antagningen gjordes 2014 och under vårterminen 2015 finns det 22 aktiva studenter 

på programmet.  

Studenterna kommer att erbjudas att slutföra programmet under en avvecklingsperiod fram till 

och med 1 juni 2020, antingen på de i programmet ingående kurserna eller likvärdiga kurser.  

Beslut 

Fakultetsnämnden beslutar att upphäva följande utbildningsplan: SMKOV, Masterprogram i 

karriärutveckling och vägledning, 120 hp. 

Studenter antagna till programmet har rätt att slutföra sin utbildning under en 

avvecklingsperiod till och med 1 juni 2020. Under denna period gäller i första hand de 

begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna, i andra hand 

kommer likvärdig utbildning erbjudas.  
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BESLUT 
2015-06-10 

1 (1) 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 35 51 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 

106 91 Stockholm 

Rum A575, Södra huset, Frescati 

www.samfak.su.se E-post: karin.hansson@su.se 

Karin Hansson 

utbildningsledare 

Inrätta examensbenämningen filosofie masterexamen i 

statsvetenskap, kulturgeografi, och socialantropologi med inriktning 

mot samhällsvetenskapliga miljöstudier 

Statsvetenskapliga institutionen, Socialantropologiska institutionen och Kulturgeografiska 

institutionen föreslår att fakultetsnämnden fattar beslut om att inrätta inriktningen 

samhällsvetenskapliga miljöstudier inom huvudområdena statsvetenskap, socialantropologi, 

och kulturgeografi på avancerad nivå. En student kan dock endast få en masterexamen med 

denna inriktning.  

Motivet för inrättandet är att institutionerna vill förtydliga för studenter som vill förkovra sig 

inom samhällsvetenskapliga miljöstudier att möjligheten till fördjupade studier erbjuds. 

Vidare är det lättare för studenterna att möta marknadens krav på profilering och fördjupning 

av studierna. 

Studierna kommer inom denna inriktning att bland annat fokusera på att ge fördjupad kunskap 

om samhällsvetenskaplig forskning kring miljöproblem. Därtill kommer studierna att ge 

kunskaper om och träning i att applicera samhällsvetenskapliga metoder för att analysera 

miljöfrågor.  

Beslut 

Fakultetsnämnden beslutar att inrätta inriktningen samhällsvetenskapliga miljöstudier inom 

huvudområdena statsvetenskap, kulturgeografi, och socialantropologi.  
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UTKAST
Utbildningsplan
för
Internationellt masterprogram i 
samhällsvetenskapliga miljöstudier

International Master's Programme in Environmental 
Social Science

120 Högskolepoäng
120 ECTS credits

Programkod:
Gäller från: HT 2016
Senast ändrad: 2015-06-02 10:52
Värdinstitution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslut
Utbildningsplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 
XXX-XX-XX.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet
Kandidatexamen i samhällsvetenskapligt huvudområde med examensarbete om minst 15 hp


eller 


Kandidatexamen med examensarbete om minst15 hp inom något av följande huvudområden:

o Geografi inriktning kulturgeografi

o Historia inriktning miljöhistoria

o Juridik inriktning miljörätt

o Miljövetenskap inriktning samhällsvetenskap


Samt Engelska B/6 


Programmets uppläggning
Samhällsvetenskapliga miljöstudier är ett flervetenskapligt forskningsfält som behandlar vad som styr 
människors handlande, föreställningar och sätt att organisera sig i förhållande till miljön. Det handlar om 
att förstå de samhälleliga processer som leder till miljöförändringar eller är en reaktion eller anpassningar 
till dessa. 


Forskningsfältet undersöker hur, var och på vilka samhällsnivåer beslut fattas som relaterar till miljön. 
Hur kan man åstadkomma olika former av politisk, ekonomisk, social och kulturell styrning av 
miljöpåverkande samhällsprocesser, på lokal, nationell och global nivå?


Programmet i samhällsvetenskapliga miljöstudier behandlar hur vetenskap, policyformuleringar och 
vardagspraktiker samspelar med maktförhållanden. Hur definieras och förstås miljöproblem och dess 
lösningar, och hur skapas ojämlika förhållanden av sårbarhet?

Under programmets första termin läses fyra flervetenskapliga obligatoriska kurser som ger en introduktion till 
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samhällsvetenskaplig miljöforskning. Termin två och  tre består av valbara fördjupningskurser från olika 
samhällsvetenskapliga discipliner, samt av obligatoriska metodkurser om sammanlagt 15 hp. Val av 
huvudområde sker i början av termin två.  Det självständiga arbetet omfattar 30 hp och skrivs under termin 
tre och fyra. Under termin fyra finns också möjlighet att göra praktik om 15 hp.


Då examen endast kan utfärdas i ett huvudämne som studenten tagit minst 60 hp innebär kursutbudet att 
programmet erbjuder tre möjliga masterexamina: Kulturgeografi med inriktning mot samhällsvetenskapliga 
miljöstudier, Socialantropologi med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier, samt Statsvetenskap 
med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier. För examina inom huvudområde krävs att 
studenten tagit 15 hp metodkurser + 15 hp fördjupningskurser + 30 hp självständigt arbete inom respektive 
huvudområde


Mål
Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt 
nedan.


Kunskap och förståelse


    För masterexamen skall studenten

    - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

    - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga


    För masterexamen skall studenten

    - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

    - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

    - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i 
dialog med olika grupper, och

    - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt


För masterexamen skall studenten

    - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används, och

    - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling.


Programspecifika mål


Utöver dessa examensmål gäller för detta program också följande mål:

-  kunna relatera miljöfrågor till samhällsvetenskaplig teoribildning.

-  kunna identifiera, redogöra för och självständigt argumentera kring betydelsen av normativa, empiriska 
och kritiska perspektiv inom samhällsvetenskapliga miljöstudier.


Kurser
År 1:


Obligatoriska introduktionskurser till samhällsvetenskapliga miljöstudier, 30 hp:
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Miljö, livsmönster och individ, 7,5 hp. 

(Environment, lifestyles, and individuals, 7,5 ECTS credits)


Miljö, lokalsamhälle och rörlighet, 7,5 hp.

(Environment, local communities, and mobility, 7,5 ECTS credits)


Miljö, marknad och politik, 7,5 hp.

(Environment, markets, and politics, 7,5 ECTS credits)


Miljö och global styrning, 7,5 hp.  

(Environment and global governance, 7,5 ECTS credits)


Valbara fördjupningskurser inom samhällsvetenskapliga miljöstudier, enligt förteckning från medverkande 
institutioner, 30 hp. Av dessa måste minst 15 hp vara inom huvudområdet för examen.


År 2:


Obligatoriska valbara kurser inom samhällsvetenskaplig metodik, minst 15 hp inom samma huvudområde. 
Valbara metodkurser är: 


Socialantropologi

SAM203 Social Antropological Method, 7.5 ECTS credits

AM219 Anthropological fieldwork 15 ECTS credits


Kulturgeografi

KG 7232 Advanced Method in Human Geography and Urban and Regional Planning, 15 ECTS credits


Statsvetenskap

SV7010 Research design 7,5 ECTS credits

SV7015 Interactive methods, 7,5 ECTS credits

SV7016 Comparative methods and case 7,5 ECTS credits

SV7019 Quantitative methods 7,5 ECTS credits


Självständigt arbete, 30 hp inom det valda huvudområdet.


Praktik, 15 hp.


Examen
Programmet leder till en filosofie masterexamen. Huvudområdet för examen är  kulturgeografi, 
statsvetenskap, eller socialantropologi. Inriktningen är samhällsvetenskapliga miljöstudier. 

Övrigt
För tillträde till kursen "Självständigt arbete" krävs att 7,5 hp metodkurser samt första terminens 
obligatoriska kurser om 30 hp är godkända.


När utbildningsplanen är upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt föreliggande 
utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus två år. Under 
denna period gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående 
kurserna, i andra hand erbjuds likvärdig utbildning. 


Programmet ges på engelska.


Alla kurser inom programmet är på avancerad nivå.


Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 60 
högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Av de kurser som ingår i masterexamen ska minst 90 
högskolepoäng ligga på avancerad nivå.


För vissa valbara kurser som ges inom programmet gäller därutöver särskilda förkunskapskrav (se 
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förteckning som tillhandahålls av medverkande institutioner).
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