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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-09-05 (GU 
2019/2278) och senast reviderad 2021-02-04 (GU 2021/149). Den reviderade utbildningsplanen 
gäller från och med 2021-08-30, höstterminen 2021. 

Ansvarig institution/motsvarande: Förvaltningshögskolan 
 

2. 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. 

 
Programmet ska också ge förutsättningar för vidare studier på forskarutbildning i kunskaps- 
området offentlig förvaltning. Programmet syftar även till att ge redan yrkesverksamma 
tillträde till kvalificerad vidareutbildning. 

 
Offentlig förvaltning är ett flervetenskapligt kunskapsområde. Här möts begrepp, teorier 
och metoder från framförallt statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi 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 fruktbart sätt. 
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3. Förkunskapskrav 
För tillträde till masterprogrammet i offentlig förvaltning fördjupningstema Policyanalys  
eller Organisering, management och samhälle krävs kandidatexamen (180 hp) inom det 
samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen. 

 
För masterprogrammet i offentlig förvaltning fördjupningstema (Redovisning och revision) 
krävs kandidatexamen (180 hp) med minst 60 högskolepoäng inom något av ämnena 
företagsekonomi, förvaltningsekonomi, hälso- och sjukvårdsadministration, national- 
ekonomi, offentlig förvaltning eller motsvarande svensk eller utländsk examen. 
 
Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/ 
Engelska 5. 

 
Förkunskapskrav för tillträde till kurser inom Masterprogrammet i offentlig förvaltning 
anges i respektive kursplan. 

 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Politices masterexamen med huvudområdet Offentlig förvaltning  
(Degree of Master of Science in Political Science (120 credits) with a major in Public 
Administration). 

Efter fullbordat program om 120 högskolepoäng utfärdas examensbevis på begäran 
av studenten med benämningen Politices masterexamen med huvudområdet offentlig 
förvaltning (Master of Science in Political Sciences with a major in Public Administration). 
Examen avser avancerad nivå. 

 

5. Mål 
Efter avslutad utbildning ska studenten, uppnått de mål som anges för aktuell examen i 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100, examensordningen, bilaga 2). 

 
Lokala mål 
Efter avslutad utbildning ska studenten, även ha uppnått följande lokala mål för 
Masterprogrammet i offentlig förvaltning: 

 
Kunskap och förståelse 

l visa fördjupad kunskap om relevanta forskningsmetoder för offentlig förvaltning 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
l visa förmåga till kritisk läsning av vetenskapliga texter, inbegripet fördjupad förmåga  

till     en självständig hållning till olika vetenskapsteoretiska traditioner 
l visa förmåga att inom kunskapsområdet offentlig förvaltning, på ett systematiskt  

och logiskt sätt göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling och relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska  
aspekter på forskningsarbete. 
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6. Innehåll och upplägg 
 

Inriktningar 
 

(OMSA) Organisering, management och samhälle  120 hp    
Organizing, management and society 

 
(POLC) Policyanalys   120 hp 
 Concepts and Issues in Policy Analysis 
 
(REDO) Redovisning och revision                   120 hp 
 Accounting and auditing  

 
Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges på helfart och innehåller följande kurser: 
 
Termin 1 
Fördjupningstema Policyanalys 
Politiska styrmedel, 15 högskolepoäng (kärnkurs) 
Implementering och utvärdering, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs) 

 
Fördjupningstema Organisering, management och samhälle 
Organisation och omvärld, 15 högskolepoäng (kärnkurs) 
Ledarskap inom offentliga organisationer, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs) 

 
Fördjupningstema Redovisning och revision 
Ekonomistyrning, 15 högskolepoäng (kärnkurs) 
Externredovisning i teori och praktik, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs) 

 
Termin 2 
Kvalificerad samhällsvetenskaplig informationshantering, 15 högskolepoäng (metodkurs) 
Valbara kurser, 15 högskolepoäng (fördjupningskurs), en kurs i respektive period ska 
väljas ur Förvaltningshögskolans kursutbud för de valbara kurserna. 

 
Termin 3 
Praktik för masterprogrammet i offentlig förvaltning, 30 högskolepoäng (färdighetskurs) 

 
Termin 4 
Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 högskolepoäng (fördjupningskurs/examensarbete) 

 
Masterprogrammet i offentlig förvaltning omfattar 120 högskolepoäng (varav 90 högskole- 
poäng är obligatoriska och en kurs om 30 högskolepoäng är valfri), fyra terminers heltids- 
studier, och leder till masterexamen i offentlig förvaltning. Inom programmet läses 
15 högskolepoäng kärnkurser, 60 högskolepoäng fördjupningskurser, 15 högskolepoäng 
metodkurs och 30 högskolepoäng färdighetskurs på avancerad nivå (för den som vill kan 
denna kurs ersättas av kärn- eller fördjupningskurser, eller andra kurser på grundnivå eller 
avancerad nivå). 
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Programmet erbjuder stor valfrihet. För det första har studenten möjlighet att orientera 
sin utbildning mot ett av tre fördjupningsteman: Policyanalys, Organisering, management  
och samhälle eller Redovisning och revision.  
 
För det andra finns möjlighet att ersätta en termins yrkespraktik (kursen Praktik för 
masterprogrammet i offentlig förvaltning, 30 högskolepoäng) med valfria kurser som  
väljs antingen ut Förvaltningshögskolans kursutbud (fristående kurser),  
 
eller från andra institutioners och lärosätens kursutbud i Sverige eller utomlands på grund- 
nivå eller avancerad nivå. För det tredje ska studenten välja en kurs i respektive period ur 
Förvaltningshögskolans kursutbud för de valbara kurserna om totalt 15 högskolepoäng  
på programmets andra termin. 

 
 

7. Platsgaranti 
Student som har antagits till programmet och följer programmet i föreskriven takt har 
platsgaranti i programmets obligatoriska kurser inklusive de valbara kurserna, under 
förutsättning att student uppfyller förkunskapskraven till respektive kurser samt med 
reservation att student inte kan garanteras plats på förstahandsvalet av de valbara kurserna: 

FH2219 Medborgarna och den goda förvaltningen, 7.5 högskolepoäng  
FH2222 Styrning och revision, 7.5 högskolepoäng  
FH2223 Att organisera förändring, 7.5 högskolepoäng 
FH2225 Politik och förvaltning i flernivåsystem, 7.5 högskolepoäng 
FH2226 Managing Migration from Entry to Integration: Policy and Administrative  
Challenges, 7.5 credits  
FH2227 Projektstyrning i offentlig förvaltning, 7.5 högskolepoäng  
FH2228 Makt och kulturpolitik, 7.5 högskolepoäng 

 

8. 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 Högskoleför- 
ordningen. 

 
Student som efter studieuppehåll önskar återuppta studierna, ska kontakta studie- 
administrationen vid Förvaltningshögskolan. 

 

9. 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 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 


