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Hej! 

Nu har det mesta börjat återgå till det normala igen med avseende på Covid, i april ska 
all administrativ personal vid Göteborgs universitet vara tillbaka på plats igen. Nytt för 
Förvaltningshögskolan är att vi fick en ny prefekt vid årsskiftet. Vi tackar Björn 
Rombach för hans mångåriga engagemang som prefekt vid institutionen, och 
välkomnar vår nya prefekt Vicki Johansson! 

 

Förvaltningshögskolans forskning 2021 

Under 2021 publicerades totalt publicerades 98 vetenskapliga publikationer vid 
Förvaltningshögskolan, vilket var något fler än år 2020 (92 st) men färre än 2019 (110 
st). Den vanligaste publikationen var artikel i vetenskaplig tidsskrift (31 st) följt av 
konferensbidrag (19 st) och rapport (16 st). 

Annan publikation 
Artikel i dagstidning 
Artikel i vetenskaplig tidskrift 
Artikel i övriga tidskrifter 
Bok 
Doktorsavhandling 
Inledande text i tidskrift 
Kapitel i bok 
Kapitel i rapport 
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej 
förlagsutgivet) 
Licentiatsavhandling 
Lärobok 
Paper i proceeding 
Poster (konferens) 
Rapport 
Recension 

7 
2 
31 
6 
2 
1 
1 
9 
  
19 
  
 
2 
  
  
16 
1 

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/bjornrombach
https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/bjornrombach
https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/vickijohansson


Samlingsverk (red.) 
Special / temanummer av tidskrift (red.) 

Totalt 
 

 

1 
  

 
98 
 

   

Förvaltningshögskolans samtliga publikationer går att hitta här. 

 

Uppdragskursen "Förändringsledarskap" öppen 

för anmälan! 

 

I höst är det dags för en ny upplaga av den populära kursen Förändringsledarskap. 
Kursen riktar sig till dig som är verksam chef inom offentlig sektor och vill utveckla och 
stärka ditt ledarskap, med stort fokus på förändringsarbete. Kursen ingår som en del 
av Ledarskapsprogrammet för chefer i offentlig verksamhet, som är en arena för 
dialog, reflektion, lärande och handling.  

Läs mer om kursen samt tider och anmälan här. 

Även kursen Tillsyn i teori och praktik kommer att gå senare under hösten. 

 

 

https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/publikationer
https://www.guexed.com/custom-programmes/ledarskap-i-offentlig-verksamhet/
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/uppdragsutbildning
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/uppdragsutbildning


SAYP får 3,5 miljoner 

Förvaltningshögskolan har fått nästan 3,5 miljoner kronor för sina utbildningsmoduler 
i programmet Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP), som 
är en internationell uppdragsutbildning för unga praktiker med fokus på migration och 
integration. 145 000 kronor är särskilt tillskjutna för att kunna ta emot deltagare från 
Ukraina. 
  – Vi är tacksamma för att vi kan fortsätta detta arbete under en så svår tid, säger 
projektledare Gregg Bucken-Knapp. 

Läs en längre nyhet här 

Läs mer om SAYP här 

 

Ny kurs i digitalisering 

 

Förvaltningshögskolan fortsätter att utveckla och förnya utbildningsverksamheten i 
takt med samhällets digitalisering. I höst startar kursen Introduktion till offentlig 

förvaltning i en digitaliserad tid, som ges på avancerad nivå och ger 15 poäng. 
Ansökningsperioden är liksom för andra kurser öppen till den 19 april. 

Läs mer om kursen "Introduktion till offentlig förvaltning i en digitaliserad tid" här 

 

https://www.gu.se/nyheter/forvaltningshogskolans-program-far-extra-medel-for-att-ta-emot-ukrainska-deltagare
https://www.gu.se/en/study-gothenburg/swedish-institute-academy-for-young-professionals-sayp
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/introduktion-till-offentlig-forvaltning-i-en-digitaliserad-tid-pld200
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/introduktion-till-offentlig-forvaltning-i-en-digitaliserad-tid-pld200


Två disputationer i vår 

I vår planeras två av Förvaltningshögskolans doktorander disputera. Först ut är 
Cristian Lagström, som den 1 april försvarar sin avhandling om sociala investeringar. 
Cristian Lagström har tidigare talat om sitt arbete med avhandlingen i 
Förvaltningspodden samt i ett Lunchseminarium. Du kan läsa mer om Christian 
Lagströms disputation i vår kalender. 

Senare i vår, den 20 maj, kommer Robin Andersson Malmros att disputera på sin 
avhandling om radikalisering och våldsbejakande extremism. Du kan se Robin 
Andersson Malmros tala om radikalisering här. Han höll också en föreläsning på 
Förvaltningshögskolans dag 2018 som går att se här. 

 

Informationsträff om Nordisk Master 

Den 31 mars klockan 10 hålls en informationsträff för den som vill veta mer om 
programmet Nordisk Master i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering. 
Träffen kommer att hållas online och vara på engelska, mer detaljer finns på vår 
hemsida. 
  

Läs mer om den nordiska mastern här. 

 

Kommunal backsourcing och polisers 

handlingsutrymme i höstens utmärkta 

examensarbeten 

Hösten 2021 gick utmärkelsen "Utmärkt examensarbete" till studentuppsatserna 
Backsourcing på kommunal nivå – En kvalitativ studie om Lomma kommuns 
motiv till att återta särskilda boenden i egen regi av Caroline Bilger samt ”Många 

gånger gör man saker man kanske inte har rätt till egentligen…" En kvalitativ 
studie om polisers handlingsutrymme i yttre tjänst av Nicko Dangoo & Oliwer 
Harling. 

Läs mer samt se tidigare utmärkta examensarbeten här. 

 

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/christianlagstrom
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/poddradio#Avsnitt-5-Sociala-investeringar
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/filmade-forelasningar-och-seminarier/lunchseminarium#Sociala-investeringar-%E2%80%93-fr%C3%A5n-id%C3%A9-till-praktik-och-tillbaka
https://www.gu.se/evenemang/disputation-cristian-lagstrom-the-profit-of-prevention-a-study-of-social-investments-in-a-swedish-region
https://www.gu.se/evenemang/disputation-cristian-lagstrom-the-profit-of-prevention-a-study-of-social-investments-in-a-swedish-region
https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/robinandersson
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/ovriga-filmer
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/ovriga-filmer
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/filmade-forelasningar-och-seminarier/filmer-fran-forvaltningshogskolans-dag#Att-integrera-de-extrema
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/var-forskning/popularvetenskapligt/filmade-forelasningar-och-seminarier/filmer-fran-forvaltningshogskolans-dag#Att-integrera-de-extrema
https://www.gu.se/en/study-gothenburg/nordic-master-in-public-administration-leadership-and-digitalization
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/utmarkta-examensarbeten-vid-forvaltningshogskolan


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här 

Här hittar du tidigare nyhetsbrev 
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https://www.gu.se/aktuellt/hitta-nyheter?space_facet=F%C3%B6rvaltningsh%C3%B6gskolan
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/om-oss/nyhetsbrev
mailto:henrik.sandgren@spa.gu.se
https://www.gu.se/forvaltningshogskolan/utmarkta-examensarbeten-vid-forvaltningshogskolan

