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Förvaltningshögskolans nyhetsbrev 
Juni 2022 

Hej! 

Förra nyhetsbrevets tabell över Förvaltningshögskolans forskning för 2021 innehöll en 
radbrytning som i vissa webbläsare gjorde att siffrorna blev förskjutna och därmed visade fel. 
Rätt tabell går att se i PDF-versionen av nyhetsbrevet för mars 2022. 

Välkommen till Förvaltningshögskolans dag! 
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Nu är anmälan öppen för 2022 års upplaga av Förvaltningshögskolans dag som går av stapeln 
den 13 oktober! Årets tema är "Efter krisen". Inbokade föreläsningar är: 

 Patrik Renberg (Förvaltningshögskolan) 
”Överblick utifrån olika perspektiv på vad som kännetecknar kriser i offentlig 
sektor” 

 Rolf Solli (Förvaltningshögskolan) 
”Kommunen och ekonomiska besvärligheter” 

 Allison Östlund (Förvaltningshögskolan) 
”Domstolen- ett av offentlig sektors forum för krishantering ” 

 Gregg Bucken Knapp (Förvaltningshögskolan) 
”Se bakåt och gå framåt - Masskyddsdirektivet för ukrainska medborgare i 
Sverige” 

 Hanna Hellgren (Förvaltningshögskolan) 
”Att skapa utrymme för nya uppdrag – lokala sammanhangets hantering av 
politiska svar efter det höga flyktingmottagandet 2015” 

 Ann Enander (Försvarshögskolan och ledamot i Corona-kommissionen) 
Ann kommer prata utifrån Corona-kommissionen arbete i perspektiv och relation 
till av andra samhällskriser. Ann är Professor Emerita på Försvarshögskolan på 
Institutionen för ledarskap och ledning och har en gedigen erfarenhet av att 
studera samhällskriser i Sverige med publikationer som ”Beredd att leda vid 
samhällskris-vad krävs? (2020)”, ” Från storm till terror : individuella och kollektiva 
reaktioner vid samhällskriser (2020)”  ”Medborgare inför plötsligt angrepp: 
överrumplade men adaptiva? (2019)” 

Dessutom kommer Förvaltningshögskolans pris att delas ut, och förra årets pristagare Olof 
Petersson att tala. 

Deltagande är gratis men kräver föranmälan. Anmäl dig via den här länken. Tänk på att 
antalet platser är begränsade, och att det är först till kvarn som gäller. Lunch kommer att 
ingå. 

Läs mer om Förvaltningshögskolans dag här 

Handlingsplaner mot extremism kan leda fel 

Kommunernas förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism riskerar att ha liten 
önskvärd effekt. Det finns en risk att det enbart tjänar ett symboliskt syfte, och istället kan 
leda till oönskade konsekvenser som diskriminering. Det visar en avhandling från 
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. 

Läs mer: Handlingsplaner mot extremism kan leda fel 
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Ny bok om administrationen av döden 
 

 

Hur mycket resurser ska läggas på döda människor, på bekostnad av de levande? Hur 
väger man rationalitet och effektivitet mot etik? I en ny antologi från Förvaltningshögskolan 
avhandlas döden i offentlig förvaltning.  
 
Läs mer: Ny bok om administrationen av döden  

Komplext att räkna på sociala investeringar 

Sociala investeringar är ett begrepp som blivit alltmer populärt de senaste tio åren, där 
tanken är att man i längden kommer att tjäna på att investera pengar i olika välfärdsprojekt 
då dessa betalar tillbaks sig senare. Men det är svårt att räkna på vad avkastningen 
faktiskt blir, visar en avhandling från Förvaltningshögskolan. 
 
Läs mer: Komplext att räkna på sociala investeringar 
  

Samhällsbyggnad på öar i Förvaltningspodden 
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Förvaltningspodden gästades i maj av öexperten Anders Källgård samt Öckerös 
kommunstyrelseordförande Jan Utbult, som tillsammans med Förvaltningshögskolans 
forskare Louise Skoog talade om samhällsbyggnad och offentlig service på landsbygden 
generellt och på öar specifikt. 

Lyssna på Förvaltningspodden här eller där poddar finns. 

 

Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här 

Här hittar du tidigare nyhetsbrev  
 

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