
Förvaltningshög-
skolans nyhetsbrev
December 2020

Hej!
 
Vi är nog många som drar en lättnadens 
suck över att 2020 närmar sig sitt slut. 
Det har varit ett år kantat av utmaningar, 
som har satt samhället på prov i både 
stort och smått. Förvaltningshögskolan 
är inget undantag. Sedan mars månad har 
det varit hemarbete och hemundervisning 
som gällt, och seminarier, poddinspelnin-
gar, konferenser och annat har fått ske på 
distans. I skrivande stund ser det ut att bli 
en liknande situation även nästa år.

Trots alla svårigheter har verksamheten 
flutit på. Det var 72 nya studenter som 
påbörjade vårt kandidatprogram i våras, 
och vi hade 108 nya studenter till höstter-
minen. På masterprogrammen var siffror-
na 39 respektive 76 stycken.

På forskningssidan har en del pågående 
forskningsprojekt fått läggas om, och 
viktiga konferenser ställas in eller 
genomföras digitalt. Bland de senare kan 
nämnas Heiti Ernits licenciatseminarium 
samt den Nordiska kommunforskarkonfe-
rensen (läs mer om Norkom nedan) som 
båda med framgång genomfördes över 
Zoom.

De flesta kollegor rapporterar att forsk-
ningsverksamheten fortsätter trots de 
svåra omständigheterna, och för en del 
innebär hemarbete till och med bättre 
möjligheter att fokusera och koncentrera 
sig på uppgiften. Faktum är att Förvalt-
ningshögskolan kommer att slå personligt 
rekord i antal publikationer 2020! 

I början av december – när alla publika-
tioner ännu inte är inrapporterade – har 
våra medarbetare varit författare eller 
medförfattare till ca 27 artiklar i veten-
skapliga tidskrifter, 5 böcker/antologier 
och 22 kapitel/rapporter.

När det kommer till universitetets så 
kallade tredje uppgift, samverkan, har 
förstås pandemin satt käppar i hjulet även 
där. Förvaltningshögskolans dag fick till 
exempel ställas in i år, och planerade 
lunchseminarier, poddinspelningar och 
annat har stundtals varit svåra att få till. 
Dock har en del av det som missades 
under våren kunnat tas igen under hösten, 
däribland har det hållits inte mindre än 
tre digitala lunchseminarier bara sedan 
i oktober och ett nytt planeras redan i 
januari.

2020 är utan tvekan ett år vi kommer 
att minnas. Det är ett år som bjudit på 
stora utmaningar, men utmaningarna har 
varit lärorika och därmed gjort oss bättre 
rustade för framtiden. Vad 2021 har att 
bjuda på återstår att se, men klart är att 
vi åtminstone står redo att hålla möten, 
föreläsningar, konferenser, disputationer 
och seminerier på distans när det behövs. 
Klarar vi en pandemi bör vi klara det 
mesta!

Och med det önskar vi er 
alla en god jul, och kanske 
framförallt ett gott nytt år!



Förvaltningshögskolans pris till Bo Per Larsson!
 
Förvaltningshögskolans pris tilldelas i år Bo Per 
Larsson, tidigare sektionschef på demokratien-
heten på SKR, för sitt arbete med nyttiggörande 
av forskning om kommuner och regioner.

“Bo Per Larsson har idogt verkat för att sprida 
forskningsresultat till kommuner och regioner via 
demokratidagar, seminarier, konferenser, utbild-
ningar och inte minst uppdragsforskning” står det 
bland annat att läsa i motiveringen.

Läs intervju med pristagaren här
Läs mer om Förvaltningshögskolans pris här

 

Välkommen till lunchseminarium 22 januari!
Fredagen den 22 januari kommer Cristian Lagström, doktorand på Förvaltningshög-
skolan, att hålla ett lunchseminarium om sociala investeringar. Cristians Lagström 
arbetar nu med en avhandling om sociala investeringar ur ett styrnings- och re-
dovisningsperspektiv, och han kommer presentera tentativa resultat från arbetet.

Lunchseminariet kommer att genomföras online med Zoom. Deltagande är gratis, och 
ingen föranmälan krävs.

Läs mer om lunchseminariet här.
Här kan du höra Cristian Lagström tala om sociala investeringar i Förvaltningspodden.

Kommunforskarkonferens genomfördes på distans

När Förvaltningshögskolan i år skulle stå som värd för den årliga Norkom-konferensen 
stod det snart klart att den fick bli annorlunda mot tidigare år. Konferensen kunde dock 
genomföras problemfritt digitalt, och hade både långväga gäster och tunga namn bland 
talarna. Allt genomfördes på distans, inklusive middagar och studiebesök.

Något som framhölls på flera håll av både huvudtalare och andra deltagare var be-
hovet av Nordiska samarbeten, som nu är viktigare än någonsin. 

Läs mer om Norkom 2020 här



Förvaltningshögskolan ska forska om djurskyddstillsyn

Förvaltningshögskolans Emma Ek Österberg har tillsammans med kollegor från SLU 
beviljats forskningsmedel för att genomföra ett projekt om tillsyn i djurskydd.

– Ett väldigt kul samarbete, kul och annorlunda studiedesign och ett studieobjekt som 
breddar vår befintliga granskningsforskning på Förvaltningshögskolan, säger Emma 
Ek Österberg.

Läs mer om projektet här.
 

Övriga nyheter

Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här.
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