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 1. Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-09-05 (GU 

2019/1485) och senast reviderad 2022-06-16 (GU 2022/1731). Den reviderade utbildningsplanen 

 gäller från och med 2022-08-29, höstterminen 2022.

 Ansvarig institution/motsvarande: Förvaltningshögskolan

 2. Syfte
En viktig aspekt av programmet handlar om skapandet av hållbar förvaltning och ledarskap i 
digitaliseringens tidevarv utifrån såväl ett nordiskt som globalt perspektiv. Programmet syftar 
genom detta till att utbilda och träna nästa generations yrkesverksamma, inom såväl akademi 
som tjänstemän i offentliga organisationer utifrån ett globalt perspektiv, med särskild inriktning 
på effektiv användning av offentliga resurser. Programmet präglas av ett specifikt nordiskt 
sammanhang genom samarbetet med NORD universitet i Bodö (Norge) och Åbo Akademi
(Finland), där inramning och samarbete kring den offentliga sektorn i en digitaliserad tidsålder 
kan utvecklas. 

Programmets pedagogiska tillvägagångssätt har konstruerats för att stämma överens med 
lärandemålen genom att införa och arbeta med flexibla pedagogiska metoder såsom ’blended 
learning’, studentcentrerad inlärning, problembaserat lärande och kamratlärande. 

Programmet strävar efter att köns-, mångfalds, och jämställdhetsperspektiv beaktas i alla 
aspekter av undervisning, lärandeaktiviteter och undervisningsmaterial. 

Programmet riktar sig till studenter som har en samhällsvetenskaplig bakgrund och som vill 
fördjupa sig specifikt inom ramen för hur den offentliga sektorn utvecklas och omformas av 
och genom digitaliseringsprocesser. Programmet riktar sig till såväl studenter från de nordiska 
länderna som från Europa och övriga världen.
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Programmet förbereder studenter från olika nationella kontexter och kulturer att arbeta inom 
den offentliga sektorn, samtidigt som programmets tydliga forskningsbas erbjuder en möjlighet  
att söka och fortsätta utbildning på forskarnivå.

 3. Förkunskapskrav
För tillträde till Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering 
krävs kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga 
utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen, inklusive minst 
7,5 högskolepoäng i forskningsmetoder. Sökanden måste kunna bevisa färdigheter i engelska  
på nivå med minst Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå på ett internationellt erkänt  
test såsom TOEFL eller IELTS. 

Den sökande kommer att ombedjas skicka in ett motivationsbrev med en redogörelse av 
akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet samt en reflektion kring hur programmet kommer 
att främja deras uppsatta karriärsmål. 

Förkunskapskrav för tillträde till kurser inom Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning,  
ledarskap och digitalisering anges i respektive kursplan.

 4. Examen och huvudområde
Utbildningen leder till Politices masterexamen med huvudområde offentlig förvaltning (Degree  
of Master of Science in Political Sciences (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 huvudområde offentlig förvaltning
(Degree of Master of Science in Political Sciences with a major in Public Administration. 
Examen avser avancerad nivå. 

Utbildningen kan också leda till en dubbel examen i samverkan med NORD universitet i Norge 
och/eller Åbo Akademi i Finland. Examen avgörs av studenternas individuella val av valbara 

kurser och de nationella krav som ställs vid varje lärosäte. 

 
Möjlig ytterligare examina är:

● Politices magister med huvudområdet statsvetenskap (Master of Social Science)
● Master of Science in Global Management.

 5. Mål
Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering är ett två- 
årigt masterprogram där fokus ligger på ett forskningsbaserat tvärvetenskapligt nordiskt 
förhållningssätt gällande att styra och förvalta den digitaliserade offentliga sektorn. 
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Programmets mål är att utbilda och träna nästa generations yrkesverksamma, inom såväl akademi 
som doktorander eller som tjänstemän i offentliga organisationer i Norden såväl som i övriga 
världen, med särskild inriktning på effektiv användning av offentliga resurser. 

Det specifika nordiska sammanhanget som präglar programmet möjliggör en ny och innovativ 
ansats för en sådan utbildning, där inramning och samarbete kring den offentliga sektorn i en 
digitaliserad tidsålder kan utvecklas. 

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

 Lokala mål

 Efter avslutad utbildning ska studenten även kunna:

 Kunskap och förståelse

● uppvisa fördjupad kunskap om nordiska styrnings- och ledningsmodeller som är 
tillämpliga för offentlig förvaltning

● jämföra och kritiskt bedöma styrnings- och förvaltningsmodeller såväl inom som mellan 
de nordiska länderna samt i relation till globala trender gällande styrning och organisering

● uppvisa fördjupad kunskap om digitalisering som vetenskapligt begrepp och dess 
konsekvenser för ledarskap i den offentliga förvaltningen.

 Färdighet och förmåga

● visa förmåga för kritisk läsning av vetenskapliga texter samt att jämföra och bedöma sådan
litteratur inom områdena offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering

● överskrida disciplinära gränser och att utveckla ny förståelse för komplexa styrnings- och
ledningsmodeller i Norden

● uppvisa förmåga att systematiskt och logiskt bedöma styrformer och ledningsmodeller i
Norden

● utvecklat färdighet att kritiskt analysera och identifiera viktiga utmaningar för effektivt
ledarskap, digitaliseringsprocesser och offentlig förvaltning.

 Värderingsförmåga och förhållningssätt
● självständigt planera och genomföra vetenskapligt relevanta studier med fokus

på styrning och ledning i digitaliseringsprocesser för offentlig förvaltning.

6. Innehåll och upplägg 
Programmet fokuserar på hur den offentliga sektorn såväl i norden som globalt påverkas och
omformas av pågående digitaliseringsprocesser. Programmet bygger till väsentlig del på de
nordiska erfarenheterna av styrnings- och förvaltningsmodeller som observerats i Sverige, 
Norge och Finland och erbjuder förståelse av nationella, lokala och globala traditioner, 
kontexter och kulturer samt hur dessa påverkats och utvecklats över tid. 

Programmet utmanar och engagerar studenternas kritiska tänkande och bedömning av det
offentliga ledarskapet, med direkt koppling till ekonomiska och politiska idétraditioner. 
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Programmet ges på helfart i samverkan mellan Göteborgs universitet (GU), NORD universitet  
i Bodø i Norge (NORD) och Åbo Akademi i Finland (ÅA). Programmets övergripande struktur 
kräver att studenterna deltar i minst 30 högskolepoäng vid minst två av de samverkande 
lärosätena inom ramen för sitt två-åriga masterprogram. Minst en termin (30 högskolepoäng) 
vid Göteborgs universitet är obligatorisk inom programmet. 

Programmet innehåller två obligatoriska kärnkurser (totalt 30 högskolepoäng) som ges under 
termin 1 vid Göteborgs universitet samt en obligatorisk fördjupningskurs/examensarbete 
(30 högskolepoäng) som ges under termin 4 vid något av de tre samverkande lärosätena. 

Programmet innehåller en möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng 
under termin 3, men kan bytas ut mot valbara fördjupningskurser vid något av de samverkande 
lärosätena. 

Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering innehåller följande 
kurser:  

Termin 1 
Kärnkurser:  
Introduktion till offentlig förvaltning i en digitaliserad tid (15 högskolepoäng) (Göteborgs 
universitet) 
Avancerade metoder inom samhällsvetenskap (15 högskolepoäng) (Göteborgs universitet) 

Termin 2 
Valbar termin, fördjupningskurs(er): 
Valbara kurser (30 högskolepoäng) (NORD universitet i Bodø / Åbo Akademi) 

Termin 3 
Valbar termin, fördjupningskurs(er)/färdighetskurs: 
Valbara kurser (30 högskolepoäng) (NORD universitet i Bodø / Åbo Akademi) 
eller 
Praktik för Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering 
(30 högskolepoäng) (Göteborgs universitet) 

Termin 4 
Fördjupningskurs/examensarbete: 
Masteruppsats inom Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och 
digitalisering (30 högskolepoäng) (Göteborgs universitet / NORD universitet i Bodø / 
Åbo Akademi) 

Programmet kännetecknas vidare av en hög grad av flexibilitet. Totalt 60 högskolepoäng inom 
programmet består av valbara kurser (fördjupningskurser; redovisas i bilaga). Studenterna ges 
möjlighet att i samråd med studievägledare skapa individuella fokusområden inom ramen för 
programmet i syfte att individuella önskemål, behov och tankar om framtida karriärsmål ska 

 kunna tillgodoses.
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7. Platsgaranti 
Studenter som har antagits och följer programmet i föreskriven takt har platsgaranti i
programmets obligatoriska kärn- och fördjupningskurser under förutsättning att studenten
uppfyller förkunskapskraven till respektive kurser. För valbara kurser inom programmet 
gäller begränsad platsgaranti, vilket innebär att studenten inte kan garanteras plats på 
sitt förstahandsval. 

Alla studenter som antas till programmet erbjuds individuell studieplanering för att möjlig- 
göra individualisering och flexibilitet. 

8. Övrigt 
Förkunskaper för fortsatta studier inom programmet, samt kunskaper, färdigheter och
kompetenser; innehållet och genomförandet samt formerna för bedömning och kursvärdering 
och examination anges i respektive kursplan. 

Programmet genomförs på engelska och kräver att studenterna deltar aktivt såväl muntligt 
som skriftligt. Kommunikationskunskap i allmänhet och engelsk kompetens i synnerhet 
krävs därför. 

För att fortsätta programmet ska studenten ha uppfyllt följande kriterier: 
● för att påbörja termin 2 ska studenten ha erhållit minst 22,5 högskolepoäng från kurser

i termin 1 inom programmet
● för att påbörja termin 3 ska studenten ha erhållit minst 45 högskolepoäng från kurser

i termin 1 och 2 inom programmet inklusive poängen för kurserna:
(a) Introduktion till offentlig förvaltning i en digitaliserad tid, 15 högskolepoäng och
(b) Avancerade metoder inom samhällsvetenskap, 15 högskolepoäng

● för att påbörja termin 4 ska studenten ha erhållit minst 75 högskolepoäng från kurser
i termin 1, 2 och 3 inom programmet inklusive poängen för kurserna:
(a) Introduktion till offentlig förvaltning i en digitaliserad tid, 15 högskolepoäng och
(b) Avancerade metoder inom samhällsvetenskap, 15 högskolepoäng.

Eventuella resor och andra tilläggskostnader, i samband med fältarbete och uppsatsarbete,
betalas normalt av studenten själv. 

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