
 
 
 
 
 
 
 
 

S1OFF Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning,  
180 högskolepoäng 
Bachelor’s Programme in Public Administration, 180 credits 
 
Grundnivå / First cycle  
 

Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 
2006-11-07 och reviderad 2006-11-22, 2008-01-24, 2008-06-17, 2013-03-07, 2014-06-19, 2016-12-
07, 2017-06-14, 2019-09-05. Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med 2020-01-20, 
vårterminen 2020.   

Ansvarig institution: Förvaltningshögskolan. 

Syfte 
Programmets övergripande syfte är att utbilda för kvalificerade administrativa arbeten inom offentlig 
förvaltning på kommunal, statlig och europeisk nivå, samt inom företag och organisationer med stor 
kontaktyta gentemot den offentliga sektorn.  
 
Offentlig förvaltning är ett flervetenskapligt kunskapsområde. Här möts begrepp, teorier och metoder 
från framförallt statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi och juridik i studier av 
hur politik blir till, hur den offentliga förvaltningen styrs, leds, organiseras och utvärderas. Utöver  
den flervetenskapliga ansatsen finns i programmet en uttalad ambition att föra samman teori och 
praktik i undervisningen för att på så vis låta olika kunskapsformer betinga varandra på ett frukt- 
bart sätt.  
 
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning leder fram till en akademisk examen. Vidare syftar  
programmet till en generell examen på grundnivå och förbereder för fortsatt utbildning på  
avancerad nivå och forskarnivå. 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet och Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, 
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5). 
Förkunskapskrav för tillträde till kurser inom Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning anges  
i respektive kursplan. 
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Examen och huvudområde  
Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas examensbevis på begäran av studenten  
med benämningen Politices kandidatexamen med huvudområdet offentlig förvaltning (Bachelor  
of Science in Political Sciences with a major in Public Administration). Examen avser grundnivå.  

Mål 
Efter avslutad utbildning ska studenten, förutom det som angivits i Högskolelagen (SFS 1992:1434) 
och i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, examensordningen, bilaga 2) ha uppnått följande lokala 
mål för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning: 

Kunskap och förståelse 

• visa kunskap och förståelse för begrepp, teorier och metoder som förekommer inom 
kunskapsområdet samt för centrala normativa och etiska aspekter av offentlig förvaltning 

• inom en del av kunskapsområdet offentlig förvaltning (policyanalys, ledning och styrning  
eller förvaltningsekonomi), visa fördjupad kunskap och förståelse samt orientering om 
aktuella forskningsfrågor 

• visa kunskap om den globala miljöproblematiken samt kunskap om olika verktyg, och  
åtgärder på global, nationell och lokal nivå som kan minska desamma 

 
Färdighet och förmåga 

Utöver att vara ett flervetenskapligt kunskapsområde är offentlig förvaltning ett relativt väl avgränsat 
professionellt yrkesområde där det ställs höga krav inte bara på kunskap och förståelse, utan också på 
praktisk färdighet och förmåga. Efter avslutad utbildning ska studenten visa färdighet och förmåga att:  

• söka, värdera, tolka och organisera relevant information i en problemformulering samt kritiskt 
diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

• självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna 
tidsramar 

• muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera information, problem och lösningar i  
dialog med olika målgrupper 

• självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser 
• analysera olika offentliga aktörers roll som del av problem och lösningar för en hållbar  

samhällsutveckling 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa insikt om kopplingen mellan politiska och ekonomiska aktiviteter och en hållbar  
samhällsutveckling både för nuvarande och framtida generationer 

Hållbarhetsmärkning 
Programmet är hållbarhetsrelaterat, vilket innebär att minst ett av programmets mål tydligt visar  
att programmets innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda kriterier för 
hållbarhetsmärkning. 
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Innehåll och upplägg 
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning ges på helfart och innehåller följande kurser: 
 
Introduktion till offentlig förvaltning, 30 högskolepoäng (kärnkurs) 
Demokrati och välfärd, 15 högskolepoäng (kärnkurs) 
Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning, 15 högskolepoäng (kärnkurs) 
Samhällsekonomi, 15 högskolepoäng (kärnkurs) 
Offentlig granskning, 7.5 högskolepoäng (fördjupningskurs) 
Digital förvaltning och artificiell intelligens, 7.5 högskolepoäng (fördjupningskurs)  
Externredovisning, 7.5 högskolepoäng (fördjupningskurs) 
Ledarskap i offentliga organisationer, 7.5 högskolepoäng (fördjupningskurs) 
Internredovisning, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs) 
Kommunikation i det offentliga arbetslivet, 7.5 högskolepoäng (fördjupningskurs)  
Vetenskapsteori och metod, 15 högskolepoäng (metodkurs) 
Statistisk grundkurs, 7.5 högskolepoäng (metodkurs) 

Val av profil: 

• Policyanalys, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs) 
• Ledning och styrning i offentliga organisationer, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs)  
• Förvaltningsekonomi, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs) 

Kandidatuppsats i offentlig förvaltning, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs/examensarbete) 
 

Termin 1 – Introduktion 
Programmet inleds med en introducerande kurs, där den offentliga förvaltningens strukturer,  
funktioner och verksamhetsområden presenteras utifrån ett politiskt, juridiskt, organisations- 
teoretiskt och förvaltningsekonomiskt perspektiv. Kursen Introduktion till offentlig förvaltning 
är en kärnkurs och består av tre delkurser som tillsammans omfattar 30 högskolepoäng. 
 
I den första delkursen behandlas förvaltningens roll i det svenska statsskicket ur ett politiskt 
och juridiskt perspektiv. Den andra delkursen behandlar förvaltningen ur ett organisations- 
teoretiskt perspektiv. Den tredje delkursen behandlar förvaltningen ur ett förvaltningsekonomiskt 
perspektiv. De tre delkurserna är dels integrerade för att bibringa en helhetsförståelse av det  
flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning. 
 
Termin 2 – Politik och juridik 
Denna termin har en politisk och juridisk prägel och består av två kärnkurser om vardera 15 hög-
skolepoäng: Demokrati och välfärd samt Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig 
förvaltning.  
 
Under terminen fördjupas förståelsen av det svenska politiska systemet med särskild fokus på den 
offentliga förvaltningens organisation, funktion och förändring över tid. För att vidga förståelsen 
analyseras den svenska välfärdsstaten i förhållande till politiska och administrativa system i andra 
länder.  
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Särskild vikt läggs också vid att sätta välfärdsstatens organisation i relation till ett normativt perspektiv 
i form av rättvise- och demokratiteori. Det juridiska momentet omfattar allmän förvaltningsrätt, 
speciell förvaltningsrätt och därmed sammanhängande frågor.  
 

Termin 3 – Samhällsekonomi, granskning samt digital förvaltning och artificiell intelligens  
Denna termin består av tre kurser, en som omfattar 15 högskolepoäng och två som var och en omfattar 
7.5 högskolepoäng. Terminen inleds med en kärnkurs med samhällsekonomisk orientering: Samhälls-
ekonomi. Därefter följer två fördjupningskurser: Offentlig granskning samt Digital förvaltning och 
artificiell intelligens.  
 
Den första delen av terminen ger en introduktion av den samhällsekonomiska analysen med särskilt 
fokus på politisk ekonomi. De ekonomiska momenten börjar med att behandla svensk ekonomi i en 
internationaliserad värld. Efter detta fördjupas analysen av interaktionen mellan marknader och  
resursfördelningspolitik och regleringar.  
 
Terminens andra del ger en fördjupning inom ämnet offentlig förvaltning genom att integrera 
perspektiv och lyfta fram samhällsfenomen som introducerats tidigare i programmet. I kursen 
Offentlig granskning behandlas de vanligaste förekommande granskningsformerna och gransknings-
fenomenets rötter och konsekvenser. I kursen Digital förvaltning och artificiell intelligens diskuteras 
och problematiseras den offentliga sektorns digitalisering och begreppet artificiell intelligens. Vilka 
konsekvenser leder investeringar i artificiell intelligens och digitalisering till i offentliga verksamheter.  
 
Termin 4 – Public Management 
Temat för den fjärde terminen är ekonomisk styrning i offentliga verksamheter. Terminen är  
uppbyggd kring tre fördjupningskurser om 7.5 respektive 15 högskolepoäng: Externredovisning, 
Ledarskap i offentliga organisationer, samt Internredovisning.  
 
Terminen inleds med en kurs i externredovisning som behandlar redovisningshistoria och de lagar  
och regler som styr redovisningens utformning. Därefter följer en kurs i ledarskap i offentliga 
organisationer som tar upp allmänna förutsättningar att styra och leda offentliga organisationer  
med ekonomiska och andra slags styrmedel. Terminen avslutas med ett sammanhållet avsnitt om 
budgetering, internredovisning och kalkylering, som både berör tekniska aspekter på och användning 
av ekonomistyrningens verktyg. 
 
Termin 5 – Metod 
Den femte terminens fokus ligger på forsknings- och utredningsmetodik och består av tre kurser, 
en kurs om 15 och två om 7.5 högskolepoäng: fördjupningskurs Kommunikation i det offentliga 
arbetslivet och metodkurserna Vetenskapsteori och metod samt Statistisk grundkurs. 
 
Terminen inleds med kursen Kommunikation i det offentliga arbetslivet som handlar om kritiskt 
läsande av vetenskapliga texter, offentliga tryck, och andra relevanta texter, som kan ligga till  
grund för olika former av kommunikation till olika målgrupper.  
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I den andra kursen Vetenskapsteori och metod ges en orientering kring grundläggande vetenskaps- 
teoretiska och kunskapsfilosofiska begrepp och probleminställningar. Dessa kunskaper ger en grund 
för kritiskt tänkande kring samhällsvetenskapliga problem. I kursen introduceras analytiska verktyg 
med vars hjälp samhällsvetenskaplig forskning kan bedrivas, bedömas och utvärderas. Olika design-
modeller behandlas liksom hur kvantitativa och kvalitativa dimensioner av sociala fenomen kan 
studeras.  
 
Terminen avslutas med kursen Statistisk grundkurs som ger en introduktion till statistiska begrepp  
och metoder.  
 
Termin 6 – Fördjupning 
Denna avslutande termin består av två fördjupningskurser (en valbar och en obligatorisk) om  
15 högskolepoäng vardera.  
 
Den första kursen innebär fördjupning med, valbar, ämnesprofilering inom en av tre inriktningar; 
Policyanalys, Ledning och styrning i offentliga organisationer eller Förvaltningsekonomi.  
Den andra, obligatoriska kursen, innebär ett examensarbete i offentlig förvaltning.   

Platsgaranti 
Student som har antagits till programmet och följer programmet i föreskriven takt har platsgaranti  
i programmets obligatoriska kurser, såväl som på en valbar profilkurs inom programmet, under  
förutsättning att student uppfyller förkunskapskraven till respektive kurser samt med reservation att 
student inte kan garanteras plats på förstahandsvalet av de valbara profilkurserna: FH1202 Ledning  
och styrning i offentliga organisationer, 15 högskolepoäng, FH1203 Policyanalys, 15 högskolepoäng,  
FH1204 Förvaltningsekonomi, 15 högskolepoäng.  

Övergångsbestämmelser 
Student som är antagen till programmet enligt tidigare utbildningsplan och som efter studieuppehåll 
vill avsluta sina studier ska efter bedömning av utbildningsledningen ges möjlighet till individuell 
studieplan inom programmet, om det är praktiskt möjligt, och om studenten kan bedömas uppnå  
de lokala målen samt målen i Högskoleförordningen.  

Student som efter studieuppehåll önskar återuppta studierna, ska kontakta studieadministrationen  
vid Förvaltningshögskolan. 

 
Övrigt 
Förkunskapskrav för fortsatta studier inom programmet, liksom lärandemål, innehåll, former  
för bedömning och kursvärdering, är specificerade i respektive kursplan. 

Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för kvalitets- 
säkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 

 


