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Två stora projekt får forskningsmedel 

 

Två stycken stora nya forskningsprojekt vid Förvaltningshögskolan har fått pengar nyligen, om 
cirkulär ekonomi respektive automatisering.  
 
I slutet av november blev det klart att projektet Ta täten i den cirkulära omställningen - att 
överbrygga implementeringsklyftor i hållbar offentlig upphandling har fått tre miljoner kronor 
från Formas. Den offentliga konsumtionen har beräknats stå för nästan 30% av Sveriges 
klimatpåverkan, och varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor. Det 
här projektet har som mål att kunna utveckla kunskaper hållbarhet i offentlig upphandling, 
och bidra till forskningen om styrning och organisering av marknader. 

Nu i december kom också nyheten att Vetenskapsrådet beviljat nästan fem miljoner kronor 
till projektet De automatiserade styrsystemens politik: implikationer för offentlig förvaltning 
och jämställdhet. Projektet syftar att undersöka hur automatisering inom offentlig sektor kan 
påverka ojämlikheter, exempelvis om utfallet i könsfördelning blir ojämnare när beslut fattas 
av en AI. Tidigare studier har gjorts med med större fokus på tekniken, medan det här 



projektet snarare ska undersöka styrningen och förhållandet mellan automatiska styrsystem 
och politiska mål. 

Läs mer om projekten på våra forskningssidor. 

 

Masterprogram öppna för sen anmälan 

Förvaltningshögskolans masterprogram är nu öppna för sen anmälan. Programmen går att 
läsa antingen som ett- eller tvååriga, vilket gör det till en utmärkt möjlighet för dig som 
beviljats omställningsstöd. 

Programmen finns i tre olika inriktningar: Redovisning och revision, Policyanalys samt 
Organisering management och samhälle. Oavsett inriktning blir du förberedd för kvalificerat 
arbete i eller gentemot offentlig sektor, och du får en unik kombination av perspektiv från 
företags- och nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi och juridik. 

Läs mer om våra program här. 

 

Meddelanden från Ukraina i ny seriebok 

 

 
Förvaltningshögskolans forskare Gregg Bucken-Knapp har givit ut en annorlunda bok. När det 
fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut hade han kontakt med flera ukrainska alumner från SAYP, 
en utbildning som han är med och ordnar i bland annat östra Europa. Med hjälp av 
illustratören Joonas Sildre har korrespondensen nu givits ut i serieboksformat, givetvis med 
alla inblandades tillåtelse. All vinst från boken går till humanitär hjälp i Ukraina. 

Boken heter "Messages from Ukraine" och har ISBN 9781487559830. 



Läs nyhet om boken här 
Läs ett längre reportage i GU-journalen här 
Hör Gregg Bucken-Knapp i Förvaltningspodden här 

 

Barbro Holmberg och Kent Johansson delar på 
Förvaltningshögskolans pris 2022 

Förvaltningshögskolans pris gick i år till Barbro Holmberg och Kent Johansson. 
 
Barbro Holmberg har bland mycket annat varit statssekreterare, landshövding, 
migrationsminister och generaldirektör för Migrationsverket. Kent Johansson har varit 
såväl regionråd som suttit i EU-parlamentet, varit förbundsordförande i Studieförbundet 
vuxenskolan, suttit i styrelsen för Statens kulturråd med mera. I deras långa karriärer har 
de genomgående nyttiggjort och spridit forskning inom ämnet offentlig förvaltning, varför 
de nu gemensamt belönats med Förvaltningshögskolans pris 2022. 
 
Läs en nyhet om pristagarna här. 
  

 

Filmer från Förvaltningshögskolans dag 

Årets upplaga av Förvaltningshögskolans dag hade temat "Efter krisen", och blev mycket 
uppskattat av besökarna. Två av föreläsningarna filmades och går att se i efterhand: dels 
Patrik Renbergs föreläsning om kriser i offentlig sektor, och dels Olof Peterssons 
föreläsning "Efter coronakrisen". 
  
Du hittar dem tillsammans med tidigare års föreläsningar här.  

 

Förvaltningshögskolan hjälper till i polisutbildningen 

På förfrågan från polismyndigheten har en kurs tagits fram till polisutbildningen, med ett 
fokus på radiakliserade individers livsbanor. Förvaltningshögskolan är ansvarig institution, och 
kursledare är Robin Andersson Malmros, som tidigare i år disputerade på sin avhandling om 
radikalisering och extremism. 

Kursen samlar drygt 25 poliser från hela landet och med olika funktioner, från lokalpoliser till 
underrättelse- och analyspersonal. Kursen ska genomföras i tre år och sedan utvärderas. 

 



 

Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här 

Här hittar du tidigare nyhetsbrev  

God jul och gott nytt år! 

  

 
 


