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Förvaltningshögskolans nyhetsbrev 

Oktober 2021 

Hej! 

Efter ett och ett halvt år av hemarbete har vi på Förvaltningshögskolan nu börjat 
återgå till våra kontor, som en följd av att restriktionerna lättades i slutet av 
september. Under hösten väntas en stegvis återgång på hela Göteborgs 
universitet, den som vill hålla sig uppdaterad kan läsa mer om Göteborgs 
univseritet och covid här. 

Den 14 oktober genomfördes också Förvaltningshögskolans dag fysiskt vid 
Konferenscentrum Wallenberg. Dagen blev lyckad och uppskattad av de som var 
där, men desvärre var det också många som inte kunde närvara, inte minst de som 
på ett högst ansvarsfullt vis meddelat sin frånvaro på grund av att de uppvisat 
sjukdomssymptom. Desto bättre då att samtliga föredrag har filmats, och kommer 
att läggas upp på vår hemsida så snart de har redigerats klart och 
tillgänglighetsanpassats, vilket beräknas bli färdigt nästa vecka. 

Sju miljoner till forskningsprojekt om 
landsbygden 
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Ett forskningsprojekt vid Förvaltningshögskolan har beviljats nästan sju miljoner 
kronor för att under fyra års tid undersöka hur politiska prioriteringar på 
landsbygden skulle kunna bidra till en hållbar framtid. 

–Vi tror att många av lösningarna redan finns, för det finns platser där ute där man 
lyckats ganska väl. Frågan är bara hur de som lyckats har gjort, säger Louise 
Skoog som är projektledare. 

Läs mer om forskningsprojektet här 

Förvaltningshögskolans pris till Olof Petersson! 

 
På Förvaltningshögskolans dag tillkännagavs vinnaren av Förvaltningshögskolans 
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pris, som den här gången gick till statsvetaren Olof Petersson för sitt arbete med 
att sprida kunskap och skapa förståelse kring offentlig politik och förvaltning. 

Olof Petersson har bland annat gjort sig ett namn på att skriva uppskattade 
kursböcker, men han har också haft ett stort inflytande på den offentliga politiken. 
Till exempel var han forskningsledare för den stora Maktutredningen som kom i 
början av 1990-talet. 

Läs en intervju med Olof Petersson här (i artikeln hittar du också den fullständiga 
motiveringen till priset). 

Sanna Eklund har disputerat 

 
I september disputerade Sanna Eklund vid Förvaltningshögskolan med sin 
avhandling "New Public Professional Organisationalism  
– Towards new professional, managerial and cliental roles as exemplified in 
Swedish schools". 

I avhandlingen visar hon bland annat hur de nya roller som uppstått i skolan genom 
senare års reformer har lett till bättre samarbeten mellan lärare, rektorer, elever 
och föräldrar. 

Läs en nyhet om Sannas avhandling här 

Övriga nyheter 
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Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här 
Se Förvaltningshögskolans publikationer här 
Lyssna på Förvaltningspodden 
  
 

Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan 
Box 712, 405 30 Göteborg 
Henrik Sandgren, kommunikatör 
031-786 2952 
henrik.sandgren@spa.gu.se 

 

 
 
 
 


