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Hej! 

Nu lider ännu ett år mot sitt slut, och även om 2021 inte blev lika dramatiskt 
annorlunda mot det normala som 2020 var så har ändå pandemin haft en stor 
inverkan på samhället. Förvaltningshögskolan är inget undantag. Förutom att vi till 
stor del haft hemarbete och distansundervisning, så har också seminarier, 
disputationer, poddinspelningar och annat mestadels gjorts digitalt, eller i vissa fall 
fått ställas in helt. 

Men fastän pandemin har satt käppar i våra hjul så har verksamheten rullat på. 
Studenterna har studerat, forskarna har forskat, och vips så var det slutet på 
december igen. Vad 2022 har att erbjuda återstår att se, men det är nog ingen 
alltför vågad gissning att vi kommer att fortsätta med kärnverksamheten även nästa 
år. Resan kanske är lite skumpig och obekväm ibland, men framåt kommer vi nog. 

Till dess önskar vi er alla en god julledighet, och ett gott nytt år! 

 

Året i korthet 

 



Utbildning: 
Studentgenomströmningen har varit god under året. Nu senast under höstterminen 
har 87 studenter antagits till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, och 68 
stycken på Masterprogrammet i offentlig förvaltning. De senare har varit fördelade 
på 22, 26 och 20 studenter på de respektive inriktningarna Policyanalys, 
Organisering, management och samhälle respektive Redovisning och revision. 

Personal: 
På personalsidan har följande förändringar skett 2021: 

 Magnus Wassenius har anställts som vikarierande ekonom. 

 Nya lektorer är David Ryffé, Mikael Löfström och Vanja Carlsson. 

 Tre nya doktorander har tillkommit, Caroline Leppänen, Marina 

Villiamsson och Patrik Renberg. 

 Osvaldo Salas har gått i pension. 

Utöver detta har det också anställts biträdande forskare under året. 

I september disputerade Sanna Eklund med sin avhandling om reformer i skolan. 

Vid årsskiftet 2021-2022 kommer också ett prefektbyte att genomföras vid 
Förvaltningshögskolan, då Björn Rombach efter lång och trogen tjänst nu lämnar 
över stafettpinnen till Vicki Johansson. 

Samverkan och kommunikation: 
Under 2021 har de flesta seminarier och träffar hållits online, men 
Förvaltningshögskolans dag genomfördes fysiskt i oktober, den här gången med 
temat etik i offentlig förvaltning. Samtliga föreläsningar filmades, och det går nu att 
se föreläsningarna på vår webb, där du också hittar föreläsningar från tidigare år. 
Föreläsningarna finns också på Youtube: 

 Lars Karlsson: Den Problematiska Etiken 

 In-Anna Knutsdotter & Anna Ljungkvist: 10 år med en 

visselblåsarfunktion 

 Jörgen Johansson: Etik och kommunernas digitalisering 

 Oskar Svärd: Att hantera många döda 

 Bo Per Larsson: Kommunal självstyrelse 

Under Förvaltningshögskolans dag tillkännagavs också att Olof Petersson fick 
Förvaltningshögskolans pris. Under dagen firades dessutom Kolvs 25-årsjubileum, 
vilket även uppmärksammats genom en jubileumsskrift. Skriften Kolv 25 år finns att 
läsa som PDF här (15Mb). 

Forskning: 
Årets publikationer kommer att sammanställas efter årsskiftet. 

 

Ny kurskatalog för uppdragsutbildningar 
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Förvaltningshögskolans omfattande utbud av uppdragsutbildningar har under året 
sammanställts i en lättöverskådlig kurskatalog. Vi erbjuder kurser inom det mesta 
som rör offentlig förvaltning, vare sig det handlar om juridik, ekonomi, styrning och 
ledarskap eller hållbarhet. 

Du hittar vår kurskatalog som PDF (3Mb) på webben, men vi tillhandahåller även 
tryckta exemplar. 

 

Forskare från Förvaltningshögskolan har fått 

Outstanding Paper Award 

Eren Firtin och Tom S. Karlsson har fått "Outstanding Paper Award" för en artikel 
där de undersökt hur ekonomisering, i form av att till exempel beräkna och redovisa 
saker som behandlingstid och antal patienter, har påverkat arbetet inom 
akutvården.  
– Vi trodde att ekonomisering i ett sådant sammanhang skulle mötas med 
motstånd, men det blev istället en kompatibilitet, säger Eren Firtin. 

Läs en längre nyhet här! 

 

Hur kan man jobba med hållbarhet efter examen? 

 
Under ett sidoevent till ACT! Sustainable behandlades temat ”Hur kan man 

jobba med hållbarhet efter examen?”. Medverkade gjorde bland andra 

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/uppdragsutbildning
https://www.gu.se/sites/default/files/2021-10/kurskatalog_webb.pdf
https://www.gu.se/nyheter/forskare-fran-forvaltningshogskolan-har-fatt-outstanding-paper-award


Förvaltningshögskolans alumn Max Törnqvist, som också är Västra 

Götalandsregionens representant i Kolv. 

 

Läs mer om eventet "Hur kan man jobba med hållbarhet efter examen?" här! 
  

 

Övriga nyheter 

 
Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här 
Här hittar du tidigare nyhetsbrev 

 

God jul och gott nytt 2022! 
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