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Kursbeskrivning 
Kursen ”Komparativ sociologi: makt, klass och genus i välfärdsstaten” handlar om socialpolitikens 
framväxt, utformning och konsekvenser. Välfärdsstaters expansion under efterkrigstiden är en av de 
största sociala förändringarna i modern historisk tid. Vilka krafter har drivit på denna utveckling? Har 
det med makt och politik att göra? Eller med ekonomisk utveckling och globalisering? Hur påverkas 
välfärdsstaten av EU-samarbetet? Denna typ av frågor är centrala under kursens första del.  
  
Därefter koncentrerar vi oss på välfärdsstaten och olika socialpolitiska vägval. Hur ser de olika sociala 
trygghetssystemen som erbjuder “sociala rättigheter” ut i Sverige och i andra länder? Har alla länder unika 
socialpolitiska system eller finns det grupper av länder med liknande socialpolitik? Är Sverige, som det 
ibland påstås, världsledande avseende social trygghet och välfärd, liksom låg fattigdom och ojämlikhet, 
eller har den svenska modellen kommit att halka efter?  
 
För analys av denna typ av frågor ägnas stor uppmärksamhet också åt välfärdsstatens konsekvenser. 
Föreläsningarna behandlar flera centrala och högaktuella frågor. Hur påverkar socialpolitiken 
inkomstskillnaderna i samhället? Vilken socialpolitik minskar fattigdom och socioekonomisk ojämlikhet i högre 
utsträckning? Vilken roll spelar socialpolitiken på jämställdhet, barnafödande och olika familjetypers 
levnadsnivåer? Hur ser stödet för välfärdsstaten ut? Hur formar socialpolitiken incitamenten till arbete? Hur har 
tryggheten på jobbet förändrats eller i vilken utsträckning ser vi idag en mer utsatt grupp på arbetsmarknaden 
– det sk prekariatet? Vilken roll spelar migration för välfärdsstatens utveckling? Hur kan vi förstå våra sociala 
rättigheter såsom sociala investeringar för en både hållbar och konkurrenskraftig framtid? Är basinkomst 
(medborgarllön) ett alternativ i välfärdsstaten? Avslutningsvis berörs också frågan om socialpolitikens 
roll för fattigdomsbekämpning i ett utvecklingsperspektiv. 
 
Kursen behandlar således många frågor av stor vetenskaplig och samhällelig betydelse. Såväl klassisk som 
modern sociologisk teori tillämpas på välfärdsstaten. Internationell forskning om socialpolitikens orsaker, 
utformning och konsekvenser behandlas. Kursen baseras på föreläsningar och seminarier. 
 
Kursens innehåller tre seminarier. Semiarium I är studieaktiverande genom inläsning inför semianeriet. 
Seminarium II är utformat som ett socialt experiment med diskussioner i små och stora grupper. Seminarium 
III förbereder studenten på uppsatsskrivande. Smågrupper delas in utifrån fritt valda ämnesområden och 
inlämningsuppgiften består i författandet av ett utökat uppsats-PM (ca 5-7 sidor). Alla seminarier 
möjliggör att i mindre grupper kritiskt reflektera över och diskutera kurslitteratur, samt träning i att 
presentera reflektioner och slutsatser inför storgruppen. 
 
Delkursens lärandemål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom 
området, såväl muntligt som skriftligt. Studenterna ska kunna jämföra olika länders socialpolitik och 
analysera hur socialpolitikens utformning är relaterad till bakomliggande drivkrafter och konsekvenser. 
Målsättningen är vidare att studenten ska kunna tillämpa denna kunskap i analyser av innehåll och 
verkningar av socialpolitiken i Sverige och andra länder.  
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Lärare  
Dr. Ingrid Esser (IE), lärare/momentansvarig  ingrid.esser@sofi.su.se, rum F860, 08-16 34 51. 
Doktorand Maria Forslund (MF)  maria.forslund@sofi.su.se, rum F848, 08-16 34 58. 
Doktorand Daniel Fredriksson (DF)  daniel.fredriksson@sofi.su.se, rum F839, 08-16 20 76.  
Prof. Kenneth Nelson (KN) kenneth.nelson@sofi.su.se, rum F909, 08-674 71 28.  
Dr. Rense Nieuwenhuis (RN)  rense.nieuwenhuis@sofi.su.se, rum F972, 08-16 43 17. 

 

Undervisningstillfälle Dag Datum  Tid Lokal Lärare 

Introduktion Ons 2/5 10-12 E497 IE 

Föreläsning 1 Tors 3/5 10-12 F413 DF 

Föreläsning 2 Fre 4/5 13-15 E371 MF 

Föreläsning 3 Tis 8/5 12-14 F389 KN 

Seminarium I Ons 9/5 13-15 E497 MF 

Föreläsning 4 Mån 14/5 10-12 E371 RN 

Föreläsning 5 Ons 16/5 9-11 F420 RN 

Föreläsning 6 Tors 17/5 13-15 B419 IE 

Seminarium II Fre 18/5 9-12, grupp 1 
13-16, grupp 2 

F397 
F397 

IE 

Föreläsning 7 Mån 21/5 10-12 F289 RN 

Seminarium III Mån 21/5 13-16 F299 MF 

Självständigt arbete med uppsats PM! 

Utlämning hemtentauppgift Ons 23/5 kl. 10.00 Mondo  

Inlämning av hemtentamen  Ons 30/5 kl. 23.59 Mondo  

Inlämning av uppsatsuppgift 
   från seminarium III 

Tors 31/5 kl. 16.00 Mondo  

Redovisning av uppsatsuppgift 
     från seminarium III 

Fre 1/6 13-16 F420 MF 

Sista kompletteringsdatum Ons 27/6 kl. 23.59 Mondo  

Alla lokaler, förutom vid ett tillfälle, ligger i Södrahusen, i B-, D- och F-husen, plan 2-4.  



Föreläsningar och seminarier - läsanvisningar 

Introduktion: En resa utan motstycke: Från fattigvård till sociala rättigheter  
Litteratur: Esping-Andersen, 1989. 
Referenslitteratur: Cousins, 2005: 1-15, 107-122. 

Föreläsning 1:  
Vad skapar samhällsförändring? Sociologiska och ekonomiska förklaringar till välfärdsstatens framväxt  
Litteratur: Korpi, 1985. 
Referenslitteratur: Cousins, 2005: 19-29. 

Föreläsning 2:  
Socialpolitik under omvandling: institutioners förändring och stabilitet  
Litteratur: Pierson, 1996; Streeck och Thelen, 2005 (ss. 16-33). 
Referenslitteratur: Cousins, 2005: 30-57, 159-169. 

Föreläsning 3:  
Jämlikhet eller fattigdom: Socialpolitikens omfördelande effekter  
Litteratur: Korpi och Palme, 1999; Nelson, 2004.  
Referenslitteratur: Nelson, 2012. 

Seminarium: I Den svenska socialförsäkringsmodellen under omdaning  
Litteratur: Ferrarini m.fl. 2012. 

Föreläsning 4 (hålls på engelska):  
Genus i välfärdsstaten och familjepolitikens dimensioner och utfall 
Litteratur: Korpi 2000. 
Referenslitteratur: Cousins, 2015: 58-74, 193-207; Gauthier, 2002. 

Föreläsning 5 (hålls på engelska):  
Sociala investeringar: gamla & nya risker i välfärdsstaten – ensamstående föräldrar och ”prekariatet” som exempel 
Litteratur: Morel et al, 2012; Kalleberg, 2009. 
Referenslitteratur: Maldonado and Nieuwenhuis, 2015. 

Föreläsning 6:  
Stödet för välfärdsstaten, arbetsmotivation och basinkomst 
Litteratur: Esser, 2012; Svallfors, 2010; Birnbaum, 2013. 
Referenslitteratur: Cousins, 2015: 170-189. 

Seminarium: II Rättvis fördelning och socialpolitiska modeller 
Litteratur: Kangas, 1998. 

Föreläsning 7 (hålls på engelska):  
Socialpolitikens utmaningar i ett globalt perspektiv: utveckling och migration 
Litteratur: Wood & Gough, 2006; Kymlicka & Banting, 2006. 
Referenslitteratur: Barrientos och Hulme, 2009. 

Seminarium: III Att skriva en uppsats: föreläsning och workshop om hur man skriver en uppsats 
Litteratur: valfri utifrån valt uppsatsämne. 
  



Litteratur 
Litteraturen utgörs i huvudsak av artiklar och bokkapitel. All referenslitteratur läses som komplement till 
kurslitteraturen och är inte obligatorisk (dvs ingår inte i hemtentamen).  

En bok som ger bakgrund och överblick till föreläsningarna är “European Welfare States: Comparative 
Perspectives” (Cousins 2005), e-bok via Stockholms universitets bibliotek (se referenslitteratur). 

Enstaka artiklar kan tillkomma och annonseras via Mondo.  

Litteraturens tillgänglighet: 
* Kan nedladdas via Stockholms universitetsbiblioteks hemsida för e-tidsskrifter. 
** Tillgänglig som e-bok via Stockholm universitetsbiblioteks hemsida. 
*** Distribueras via Mondo. 
 
1. Birnbaum, S. (2013). Basinkomst – ett instrument för rättvisa och hållbarhet? Ekonomisk debatt, 

41(6), 17-27.* 

2. Esser, I. 2012. 2012. "Inte bara för pengarna? Arbetsmotivation, pensionspreferenser och 
pliktkänsla i olika välfärdsstater." Sid. 52-69 i Arbeidslinja – arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten, edited by 
S. Stjernø, and E. Øverbye. Universitetsforlaget.***  

3. Esping-Andersen, G. 1989. Three Political Economies of the Welfare State. Canadian Review of 
Sociology and Anthropology, Vol. 26.* 

4. Ferrarini, T., Nelson, K., Palme, J., Sjöberg, O. 2012. Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv. 
En institutionell analys av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna i 18 OECD-länder 1930-2010. 
Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04). Stockholm: 
Statens Offentliga Utredningar.*** 

5. Kalleberg, A. L. (2009). Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition. 
American Sociological Review, 74(1), 1–22.* 

6. Kangas, O. 1998. Rättvis fördelning och socialpolitiska modeller: Rawls i internationell jämförelse. 
Tidskrift för politisk filosofi, vol. 1.*** 

7. Korpi, W. 1985. Handling, resurser, och makt – Om kausala och finala förklaringsmodeller i 
maktanalys. Sociologisk forskning, nr. 1.* 

8. Korpi, W. and J. Palme. 1999. "Robin Hood, Matteus, eller strikt likhet? En jämförande studie av 
välfärdsstatens institutioner och strategier för att minska ojämlikhet och fattigdom i västerländerna." 
Sociologisk forskning 1.* 

9. Korpi, W. 2000. "Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types 
of Welfare Sates." Social Politics 7(2):127-91.* 

10. Kymlicka, W., & Banting, K. (2006). Immigration, Multiculturalism, and the Welfare State. Ethics & 
International Affairs, 20(3), 281–304.* 

11. Morel, N., Palier, B., and Palme, J. 2012. "Beyond the Welfare State as We Know It", in N. Morel, 
B. Palier, and J. Palme, (red.), Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. 
Bristol: Policy Press, ss. 1-30.*** 

12. Nelson, K. 2004. Mechanisms of Poverty Alleviation in the Welfare State. A Comparative Study of 
Anti-poverty Effects of Non Means-tested and Means-tested Benefits in Five Countries in the 
1990s. Journal of European Social Policy, Vol. 14(4): 371-390.* 

13. Pierson, P. 1996. The New Politics of the Welfare State. World Politics, 48(2):143-179.* 



14. Streeck, W. and K. Thelen. 2005. "Introduction: Institutional Change in Advanced Political 
Economies." Sid. 1-39 in Beyond Continuity. Institutional Change in Advanced Political Economies, edited by 
W. Streeck and K. Thelen. Oxford: Oxford University Press.** 

15. Svallfors, Stefan. 2010. "Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna." 
Underlagsrapport nr 10 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, SOU 2010:4. 

16. Wood, G. och I. Gough. 2006. A Comparative Welfare Regime Approach to Global Social Policy. 
World Development Vol. 34, No. 10, pp. 1696–1712.* 

 

Referenslitteratur: 

17. Barrientos, A. and D. Hulme. 2009. "Social Protection for the Poor and Poorest in Developing 
Countries: Reflections on a Quiet Revolution." Oxford Development Studies 37(4):439-56.* 

18. Cousins, M. 2005. European Welfare States. Comparative Perspectives. London: Sage.** 

19. Gauthier, A. 2002. "Family Policies in Industrialized Countries: Is There Convergence?" Population 
(English Edition) 57(3):447–74.* 

20. Maldonado, L. C and R. Nieuwenhuis. 2015. "Family Policies and Single Parent Poverty in 18 
OECD Countries, 1978-2008." Community Work and Family 18(4):395-415.* 

21. Nelson, K. 2012. Counteracting material deprivation: The role of social assistance in Europe. Journal 
of European Social Policy, Vol. 22(2): 148-163.* 

  



Examination 
Examination sker genom (1) hemtentamen, (2) aktivt deltagande seminarier I och II samt (3) 
inlämningsuppgift från seminarium III. Vid frånvaro under seminarier I–II besvaras ytterligare 
tentafråga/-or avseende respektive seminariums kurslitteratur. För godkänt på kursen behöver även 
inlämningsuppgiften från seminarium III vara godkänd (betygssätts bara med godkänt/underkänt). 

Inlämning av hemtentamen sker senast onsdag 30 maj (kl. 23.59).  
Inlämning av skriftlig uppsatsuppgift från seminarium III sker senast fredag 1 juni (kl. 23.59).  
Hemtentamen rättas inom två veckor. 
 
Sista kompletteringsdatum före sommaren är ons 27 juni (kl. 23.59). Till hösten finns sista 
kompletteringsmöjligheten senast fre 22 september (kl. 23.59). Nästa möjlighet att tentera kursen är vid 
nästa kursomgång (höstterminen 2018). 
 
All inlämning av ordinarie hemtentamen eller kompletteringar sker via dropbox på Mondo. 
 
Betygskriterier 
Studenten förväntas kunna redogöra för och diskutera olika teoretiska perspektiv och reflektera över 
orsaker och konsekvenser av den socialpolitiska utvecklingen i Sverige och andra länder. 

Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala enligt följande: 

A = Utmärkt. För detta betyg krävs att studenten mycket väl kan redogöra för de perspektiv, teorier 
och empiriska resultat som behandlas under kursen. Studenten ska dessutom visa prov på mycket god 
analytisk förmåga samt på ett välgrundat, självständigt och övertygande sätt argumentera för och 
jämföra teorier och empiriska resultat. Studenten ska när det efterfrågas mycket klart och tydligt kunna 
tillämpa begrepp och teorier på existerande socialpolitik och dess förändring. 

B = Mycket bra. För detta betyg krävs att studenten väl kan redogöra för de perspektiv, teorier och 
empiriska resultat som behandlas under kursen. Studenten ska dessutom visa prov på god analytisk 
förmåga samt på ett välgrundat, självständigt och övertygande sätt argumentera för och jämföra teorier 
och empiriska resultat. Studenten ska när det efterfrågas kunna tillämpa begrepp och teorier på 
existerande socialpolitik. 

C = Bra. För detta betyg krävs att studenten i huvudsak korrekt kan redogöra för de perspektiv, teorier 
och empiriska resultat som behandlas under kursen. Studenten ska dessutom på ett välgrundat och 
självständigt sätt argumentera för och jämföra teorier och empiriska resultat. Studenten ska när det 
efterfrågas kunna tillämpa begrepp och teorier på existerande socialpolitik. 

D = Tillfredställande. För detta betyg krävs att studenten mestadels korrekt kan redogöra för, 
argumentera för och jämföra de perspektiv, teorier och empiriska resultat som behandlas under kursen. 

E = Tillräckligt. För detta betyg krävs att studenten mestadels korrekt kan redogöra och jämföra 
centrala delar av de perspektiv, teorier och empiriska resultat som behandlas under kursen. 

Fx = Otillräckligt. För detta betyg krävs att studenten endast har kännedom om vissa av de perspektiv, 
teorier och empiriska resultat som behandlas under kursen. 

F = Helt Otillräckligt 

För godkänt på kursen krävs minst betyget E på alla besvarade delfrågor. Slutbetyget för hela kursen blir genomsnittet av 
alla besvarade delfrågor. Studerande som fått betyget Fx eller F vid ett prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge 
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för 
högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att begära 
att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom görs till studierektor. 
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