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1. Innehåll 
Specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en 
översikt av hur och varför sociologiska teorier kan bidra till förståelse och förklaring av 
ekonomin. Kursen innehåller en historisk bakgrund av ämnet och ett antal aktuella ansatser som 
tillämpar sociologiska perspektiv på olika ekonomiska fenomen (institutioner, organisationer, 
företag, marknader) presenteras och diskuteras.  
  
2. Förväntade studieresultat  
I. Kunskaper och förståelse 
Efter genomgången kurs skall studenten  
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• ha kännedom om utvecklingen av ekonomisk sociologi som ämne;  
• förstå de ekonomisk-sociologiska klassiska och nutida ansatser som tas upp i kursen.  
 

II. Färdigheter och kompetenser 
Efter genomgången kurs skall den studerande  

• kunna muntligt och skriftligt redogöra för ekonomisk-sociologiska teorier och begrepp 
som tas upp i kursen; 

• kunna visa förmåga att diskutera och analysera ekonomiska fenomen utifrån ett bredare 
ekonomisk-sociologiskt perspektiv   
 

III. Värderingar och förhållningssätt  
Efter genomgången kurs skall den studerande visa  

• öppenhet mot och kritiskt förhållningssätt till olika utgångspunkter och ansatser; 
• redlighet i återgivning av litteraturen 

 
3. Undervisning  
Momentet består av 5 föreläsningar och 4 seminarier.  
 
Föreläsningarna ger en översikt av teorifältet genom att introducera några av huvuddragen i de 
klassiska och nutida ekonomisk-sociologiska teoretiska perspektiven. Föreläsningarna kommer 
endast att täcka valda delar av kurslitteraturen, och deras främsta funktion är att ge studenter 
några ingångar som skall underlätta egen läsning av litteraturen. 
 
Powerpoint presentationer relaterade till föreläsningarna kommer att postas på Mondo några 
timmar före varje föreläsning. 
 
I momentet ingår även 4 seminarietillfälle. Eftersom kursens upplägg vilar huvudsakligen på 
studenter självstudier blir seminarierna den viktigaste delen av undervisningen.  
 
Seminarierna kommer att ge studenter möjligheten till att läsa klassisk och nutida ekonomisk 
sociologisk litteratur och få en bättre grep om abstrakta teoretiska resonemang.  
 
Seminarieuppläggning: Under varje seminarium kommer två grupper presentera varsin 
ekonomisk sociologisk text ur kompendiet. Efter varje presentation kommer samtliga studenter 
diskutera texterna och presentationen. 
 
Gruppresentationen är ett obligatoriskt moment för alla och ingår som en del av examinationen. 
Presentation betygsätts med godkänt eller icke godkänt. I de fall de inte blir godkända måste 
gruppen komplettera presentationen och lämna den skriftligt till seminarieläraren. 
 
För att kunna få ut mest utav seminarierna är det mycket viktigt att alla deltagare i seminarium 
(även de som inte presenterar just den dag) förbereder sig inför seminariet genom att läsa i förväg 
litteraturen och deltar aktivt i diskussionen som följer gruppresentationen. Alla studenter 
förväntas kunna definiera de grundläggande begreppen i den aktuella texten vid varje 
seminarium. 
 



4. Schema 
 
Föreläsningar 
 
Datum  Tid Rum 
Mån.    7/4 11-13 G-salen 
Tis.      8/4 13-15 B4 
Mån.  14/4 10-12 B5 
Tis.    17/4   9-11 B5  
Fre.    25/4 10-12 B5 

 
 
Seminarier 
 

 

Seminariegrupp 1 
 

   Seminarietillfälle Text Datum Tid Rum 
1 Saxenian Tor. 10/4  9-11 F3154 

  text 1 + text 2    
 

  
2 Polanyi Tis. 15/4 13-15 D207 

  text 1 + text 2   
 

  
3 Granovetter Ons. 23/4 15-17 B487 

  text 1 + text 2   
 

  
4 Bourdieu Mån 28/4 13-15 B487 

  text 1 + text 2   
 

  
 

 

Seminariegrupp 2 
 

   Seminarietillfälle Text Datum Tid Rum 
1 Saxenian Tor. 10/4 12-14 E420 

  text 1 + text 2   
 

  
2 Polanyi Tis.  15/4 10-12 D207 

  text 1 + text 2   
 

  
3 Granovetter Ons. 23/4 13-15 B487 

  text 1 + text 2   
 

  
4 Bourdieu Mån 28/4 15-17 B487 

  text 1 + text 2   
 

  
 
 
 
 



Lärare 
 
Tiziana Sardiello – föreläsningar samt seminariegrupp 1  
Anton Andersson – Seminariegrupp 2 
 
 

5. Litteratur 
1) Swedberg, R. 2003 (eller 2007).  Principles of Economic Sociology. Princeton: Princeton 
University Press.  
 
2) Kompendium som innehåller valda texter av en del klassiska och nutida ekonomisk sociologer 
(Annalee Saxenian, Karl Polanyi, Marc Granovetter och Pierre Bourdieu) och som kommer att 
kunna köpas på Akademibokhandeln. 
 
6. Litteraturanvisningar inför varje föreläsning och seminarium 
Föreläsningar 
 
Föreläsning 1 – Vad är ekonomisk sociologi? Klassiska ekonomisk sociologer sociologer  
Litteratur: Ur Swedberg R. (2007) Principles of Economic Sociology, Princeton: Princeton 
University Press: Chapters I-II (p. 1-52) 
 
Föreläsning 2 - Ekonomiska organisationer och företag  
Litteratur: Ur Swedberg R. (2007) Principles of Economic Sociology. Princeton: Princeton 
University Press:  Chapters III-IV (p. 53-103) 
 
Föreläsning 3 – Marknader  
Litteratur: Ur Swedberg R. (2007) Principles of Economic Sociology. Princeton: Princeton 
University Press. Chapters V-VI (p.104-157) 
 
Föreläsning 4 – Embeddedness, nätverk och tillit 
Litteratur: Ur Swedberg R. (2007) Principles of Economic Sociology. Princeton: Princeton 
University Press. p. 32-40, 123-126, 245-249 
 
Föreläsning 5 – Kultur och ekonomin 
Litteratur: Ur Swedberg R. (2007) Principles of Economic Sociology  Princeton: Princeton 
University Press. Chapters IX-X (p. 219-258) 
 
Seminarier 
 
Seminarietillfälle 1 - Saxenian 
Litteratur: Ur Saxenian A. (1994) Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon 
Valley and Route 128. Cambridge: Harvard University Press (p.29-82) 
 
Text 1: Chapter 2 (p. 29-57) 
Text 2: Chapter 3 (p. 59-82) 
 



Seminarietillfälle 2 - Polanyi 
Litteratur: Ur Polanyi K. (2002) Den stora omdaningen: Marknadsekonomins uppgång och fall. 
Lund: Arkiv Förlag (s. 43-91, 155-159) 
 
Text 1: Kapitel 3-4  (s.43-68) 
Text 2: Kapitel 5-6-11 (s. 69-91; s. 155-159) 
 
Seminarietillfälle 3 - Granovetter 
Granovetter M. (1985). Economic Action and Social Structure: The problem of Embeddness. In 
American Journal of Sociology. Vol 91 (3). (p. 481-510) 
 
Granovetter M. (2003). A Theoretical Agenda for Economic Sociology. In Guillen F., Collins R., 
England P. and Meyer M. (eds). The New Economic Sociology. Developments in an Emerging Field. 
New York: Russel Sage Foundation. (p. 35-60) 
 
Text 1: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness (p. 481-510) 
Text 2: A Theoretical Agenda for Economic Sociology (p. 35-60) 
 
 
Seminarietillfälle 4 - Bourdieu 
Litteratur: Bourdieu P. (2011) The Forms of Capital.  In Granovetter, M. and R. Swedberg,  
(eds.), The Sociology of Economic Life. Oxford: Westview Press. s. 96-111. 
 
Bourdieu P. (2005) Principles of an Economic Anthropology. In Smelser, N. J. and Swedberg, R. 
(eds.). The Handbook of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press. s.75-89.  
 
Text 1: The Forms of Capital) (p. 96-111) 
Text 2: Principles of an Economic Anthropology (p. 75-89) 
 
Alla texter som diskuteras på seminarierna finns i kompendiet. 
 
7. Examination  
Examination sker genom både muntlig gruppresentation på seminarium samt hemtentamen av 
hela litteraturen.  
 
För godkännande krävs att varje student fullgjort två moment  

• deltagit aktivt i seminarierna och utfört en godkänd gruppresentation  
• inlämnat hemtentamen i tid 

 
Hemtentamen består av 3 essäfrågor och kommer att postas på Mondo tisdag den 29/4, kl. 16 och 
skall lämnas till studentexpeditionen senast den 6/5, kl. 16 alternativt ska vara inkomna via post 
senast onsdag den 6/5 kl. 16. OBS! Skicka inte era svar via e-mail, vi kommer att bortse från 
dem.  
 
Betygen Fx och F omtenterar genom salsskrivning (datum meddelas senare). Salsskrivning gäller 
även för dem som inte inlämnar hemtentamen i tid (d.v.s. den 6/5 kl. 16) eller för de som tänker 
tentera i senare tillfällen.  



 
Betygsättning 
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala med följande kriterier:  

 
A = Utmärkt. För att erhålla betyget krävs att studenten har mycket god kännedom om de 
begrepp och teorier som kursen behandlar. Ytterligare skall studenten kunna genomföra en 
enklare analys där hon/han visar mycket god analytisk förmåga och kritiskt 
förhållningssätt.  
 
B = Mycket bra. För att erhålla betyget krävs att studenten har god kännedom om de 
begrepp och teorier som kursen behandlar. Ytterligare skall studenten kunna genomföra en 
enklare analys där hon/han visar god analytisk förmåga och kritisk förhållningssätt.  
 
C = Bra. För att erhålla betyget krävs att studenten har god kännedom om de begrepp och 
teorier som kursen behandlar. Ytterligare skall studenten kunna genomföra en enklare 
analys där hon/han visar viss analytisk förmåga och viss kritiskt förhållningssätt. 
  
D = Tillfredställande. För att erhålla betyget krävs att studenten har kännedom om de 
begrepp och teorier som kursen behandlar. Ytterligare skall studenten kunna genomföra en 
enklare analys där hon/han visar viss analytisk förmåga. 
 
E = Tillräckligt. För att erhålla betyget krävs att studenten har kännedom om de begrepp 
och teorier som kursen behandlar. Ytterligare skall studenten kunna genomföra en enklare 
analys där hon/han visar någon analytisk förmåga. 
 
Fx = Otillräckligt. För att erhålla betyget krävs att studenten har kännedom om någon av 
de sociologiska begrepp och teorier som kursen behandlar. Omtenteras genom 
salsskrivning.  
 
F = helt otillräckligt. Omtenteras genom salsskrivning. 

 
 


	1. Innehåll
	2. Förväntade studieresultat
	3. Undervisning
	4. Schema
	5. Litteratur
	6. Litteraturanvisningar inför varje föreläsning och seminarium
	7. Examination
	Betygsättning



