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Förvaltningsakademins verksamhet 2020 
Förvaltningsakademin är en av fyra centrumbildningar vid Institutionen för 
samhällsvetenskaper och är sedan halvårsskiftet 2019 placerad vid Avdelningen för 
offentlig förvaltning. Föreståndare för Förvaltningsakademin var under 2020 Jenny 
Madestam (till och med 30 juni) och Therese Reitan (från och med 1 juli).    

Som för högskolan och samhället i övrigt har Förvaltningsakademins verksamhet 
under 2020 präglats av den ännu pågående pandemin. Från mitten av mars övergick 
i stort sett all verksamhet till enbart digitala former. En del aktiviteter har ställts in, 
andra har ställts om eller skjutits på tidsmässigt. Omställningen har varit krävande, 
men har också gett inspiration och tankar kring seminarie-, utbildnings- och 
mötesformer i en post-pandemisk tillvaro. Det är ganska sannolikt att digitala 
lösningar kommer att användas i högre grad även framöver, liksom hybridlösningar.  

Pandemin innebar inte enbart en omställning av verksamheten. I ett större 
förvaltningspolitiskt perspektiv bjöd pandemin också på flera intressanta frågor. I 
maj anordnades ett välbesökt lunchwebinarium, i samarbete med Centrum för 
politikens organisering, med fokus på hanteringen av pandemin och organiseringen 
av samhällets krisberedskap. Seminariet beskrivs närmare längre ned i texten.  

När det gäller uppdragsutbildningar under 2020 uppgick intäkterna till 345 500 
kronor. De större uppdragsutbildningarna bestod av en introduktionsutbildning för 
åtta myndigheter i Uppsala, liksom Förvaltningsakademins bidrag till Stockholms 
universitets nationella rektorsutbildning. Utöver detta har det hållits en utbildning för 
mindre myndigheter så som Institutet för rymdfysik och Konstfack. 
Förvaltningsakademin har dessutom hållit en endagsutbildning för Myndigheten för 
tillgängliga medier, liksom en endags personalutbildning för universitets- och 
högskoleanställda. Därutöver gavs en lunchföreläsning för Jordbruksverket. Flera av 
dessa kurser och utbildningar genomförs i samarbete med ämnet offentlig rätt vid 
högskolan. Sammanlagt har nitton olika myndigheter anlitat Förvaltningsakademin 
för halv- till tvådagarskurser. Det är tydligt att Förvaltningsakademin alltjämt är en 
självklar aktör för svenska myndigheter att vända sig till vid behov av utbildning i 
svensk statsförvaltning.  

Under 2020 lämnade Tillitsdelegationen sitt slutbetänkande om en obligatorisk 
utbildning för statsanställda. Här föreslås bland annat att det ska inrättas ett råd för 
utbildningen vid Statskontoret och att ett stort lärosäte ska ansvara för 
genomförandet. Förvaltningsakademin bevakar frågan, eftersom förslagen troligen 
kommer påverka efterfrågan på och innehållet i våra uppdragsutbildningar.  
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Förutom nämnda webinarium har den övriga seminarieverksamheten under 2020 
bestått av ett fysiskt seminarium och tre digitala seminarier. Seminarierna har 
samlat mellan tjugo och 60 deltagare. Det digitala formatet har märkbart bidragit till 
fler externa deltagare. Framförallt lockade seminariet om Anders Ivarsson 
Westerbergs nya bok om polisreformen många åhörare. Trots pandemin fortsatte 
samarbetet med Arbetsgivarverket kring gemensamma seminarier. Boken om 
polisreformen och samarbetet med Arbetsgivarverket beskrivs utförligare nedan.  

Forskare från Förvaltningsakademin har under 2020 fortsättningsvis varit 
efterfrågade som föreläsare och vid konferenser, samt som experter i utredningar, 
råd och media. Förvaltningsakademins medarbetare har inte minst varit aktiva som 
kommentatorer när det gäller hanteringen av pandemin. Flertalet forskare deltar 
också regelbundet i samverkansaktiviteter av olika slag. Ett exempel är Jenny 
Madestams samarbete med Botkyrka kommun som beskrivs närmare nedan.   

Hösten 2020 gavs grundkursen i offentlig förvaltning för andra gång med bidrag från 
flera av de som är verksamma vid akademin samt vid Avdelningen för juridik. Hösten 
2020 antogs även 29 studenter till mastersprogrammet som i år följt en ny 
läsordning. I december 2020 beslutade Fakultetsnämnden vid högskolan att inrätta 
offentlig förvaltning som egen inriktning på mastersprogrammet, vilket bland annat 
innebär att programmet får en bredare rekryteringsbas. Förutom de egna insatserna 
används ledamöter i Förvaltningsakademins styrgrupp och andra externa 
gästföreläsare flitigt på såväl grundkursen som masterskursen. Detta har varit extra 
uppskattat när studiebesök och liknande fått ställas in. Mastersstudenterna har dock 
i huvudsak kunnat genomföra sin praktik under hösten som planerat.  

Utöver dessa kurser har Förvaltningsakademins medarbetare främst varit 
engagerade i Polisprogrammet, Socionomprogrammet, Bibliotekarieprogrammet 
samt grundutbildningarna i statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi. Vidare 
har medarbetare vid Förvaltningsakademin ansvarat för och bidragit till en nationell 
doktorandkurs i organisationsteori.   

På personalsidan är antalet medarbetare som är verksamma vid 
Förvaltningsakademin/Avdelningen för offentlig förvaltning stabilt. Under året 
lämnade Jenny Svensson sin tjänst som biträdande lektor, medan fil dr Martin Qvist 
anställdes som ny lektor i offentlig förvaltning och tillträdde i januari 2021. 
Doktoranden Johan Sandén genomförde sitt halvtidsseminarium i december och 
beräknas disputera under 2021.  

Förvaltningsakademins styrgrupp har sammanträtt 4 gånger under året, och är med 
sina kunskaper och nätverk ett viktigt stöd för föreståndaren i det strategiska 
arbetet. Under året har stf generaldirektör Åsa Krook vid Arbetsgivarverket 
tillkommit som ledamot i styrgruppen.  

Sammantaget har 2020 varit ett omtumlande år som samtidigt gett 
Förvaltningsakademin en möjlighet att tänka om och tänka nytt kring våra 
utbildningar och vår forskning.  

 

Therese Reitan, föreståndare och docent i statsvetenskap 
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Förvaltningsakademin i korthet  

 
Mer detaljer finns i bilagorna i slutet av denna publikation. 
 
Människor  
Antal knutna till FA åtminstone del av året: 15 personer fördelat på 9 
helårsarbetskrafter 
Antal deltagare på föreläsningar och kurser: cirka 600 personer 
Antal åhörare på föredrag, seminarier och konferenser: cirka 2000 personer 
 
Pengar  
Omsättning: 1 000 000 kr 
Intäkter uppdragsutbildningar: 345 500 kr 
 
Verksamhet i siffror  
Genomförda uppdragsutbildningar: 15 
Antal köpare av utbildning: 20 
Seminarier och konferenser (egna samt aktivt deltagande på andras): 31 
Publikationer: 16 
 
 
Övrigt  

• Förvaltningsakademin har under året fortsatt arbetet med att underhålla 
Facebook-sidan som vid årsskiftet 2020/2021 hade 310 följare.  

• Podden Madestam & Lemne hade vid årsskiftet 1000 lyssnare.  
 
 
Förvaltningsakademin i media  
 
Ur högskolans medieanalys framkommer att forskare verksamma vid 
Förvaltningsakademin förekommer sammanlagt 519 gånger i unika publiceringar.  

De forskare verksamma vid Förvaltningsakademin som förekommer mest frekvent i 
högskolans mediebevakning är Marja Lemne (375 unika rubriker) och Jenny 
Madestam (120 unika rubriker). Övriga forskare har mellan 1 och 13 träffar. Flertalet 
av medieinslagen har handlat om den svenska förvaltningsmodellen och hanteringen 
av coronakrisen.  
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Verksamhet i praktiken  
I följande avsnitt presenteras några aktiviteter och verksamheter som ägt rum eller 
initierats under 2020 närmare. Det gäller dels ett avslutat bokprojekt, ett 
forskningsseminarium, en uppdragsutbildning samt ett samverkansprojekt.  

 

Transnationell offentlig förvaltning - uppdragsutbildningar för Svenska 
institutet i Östersjöregionen och Östra partnerskapsländerna. 

 

Under perioden februari - september 2020 genomförde Förvaltningsakademin på 
Södertörns högskola en utbildning med namnet Transnational public administration 
in the Baltic Sea region (TPA) på uppdrag av Svenska institutet (SI) riktad mot 
länder i Östersjöregionen. På kursen (7,5 högskolepoäng) deltog ett tjugotal 
studenter från Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige. Studenterna var 
antingen offentliga tjänstemän eller civilsamhällesanställda och arbetade alla med 
transnationell offentlig förvaltning in sin vardag. En liknande kurs SI-finansierad kurs 
-Transnational Public Administration and Organizing (TPAO) - gavs under en 
tvåveckorsperiod i oktober 2020. Denna kurs hade också ett tjugotal deltagare med 
samma yrkesprofil som TPA, men här var det geografiska fokuset Östra 
partnerskapsländerna. Deltagarna i TPAO kom från Armenien, Belarus, Georgien, 
Moldavien och Ukraina. TPAO vad en del av SI:s satsning Summer Academy for 
Young Professionals (SAYP), och till skillnad från TPA var alla deltagare under 35 år. 
Båda kurserna visade på vikten av att förstå dels statsvetenskapliga och dels 
organisationsteoretiska aspekter av transnationell organisering, och kombinerade 
vetenskapliga texter med konkreta case och deltagarnas specifika 
arbetslivserfarenheter. På grund av pandemin i samhället genomfördes delar av TPA 
och hela TPAO digitalt. Kurserna leddes av docent Zhanna Kravchenko, fil. dr. Jaakko 
Turunen och docent Noomi Weinryb, som alla var involverade både i organiseringen 
och undervisningen. Gästlärare på kurserna var: 

• Fil. dr. Donal Casey, Kent University, Storbritannien. 
• Professor Stefan Gänzle, Universitet i Agder, Norge  
• Dr Rein Juriado, Trafikverket 
• Anastasia Klonova, Föreningen Norden  
• Docent Patricia Jonason, Södertörns högskola 
• Fil. dr. Johanna Pettersson, Uppsala universitet  
• Fil. dr. Olena Podolian, Södertörns högskola  
• Christian Råbergh, formerly European Social Fund, Sweden  
• Felix Schartner, Föreningen Norden  
• Docent Ebba Sjögren, Stockholms universitet  
• Fil. dr. Sara Söderström, Södertörns högskola 
• Professor Lena Zander, Uppsala universitet  
 
 

Noomi Weinryb, docent i företagsekonomi 
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Reform i uniform – bok på Studentlitteratur 

 
I november utkom boken Reform i uniform som är en studie av polisens 
omorganisation 2015. Reformen har beskrivits som den största omorganisationen i 
svensk statsförvaltning någonsin. Polisen gick samman till en enda myndighet, från 
att ha varit 21 länsmyndigheter och en Rikspolisstyrelse. Boken syftar till att utifrån 
en beskrivning av hur polisreformen 2015 gick till, förstå och förklara polisens 
omorganisation med hjälp av teorier om organisationsförändring och reformer. Det 
bygger på två grundläggande idéer – att polisen i princip består av två organisationer 
samt att reformer i polisen har en längre historia, vilket ger stora konsekvenser för 
hur man tänker kring organisering och styrning, och för möjligheterna att genomföra 
reformer. De viktigaste slutsatserna i boken sammanfattas i tre punkter: 
  

• Polisreformen fokuserade på organisationsstrukturer och genomfördes med 
för liten hänsyn till andra dimensioner såsom organisationskulturer, sociala 
relationer eller befintliga fungerande grupper.  

 
• Det togs alldeles för lite hänsyn till den så kallade försiktighetsprincipen - 

hela organisationen gjordes om, vilket blev att för mycket gjordes för snabbt. 
 

• Det togs för lite hänsyn till befintlig kunskap om omorganisationer - dels den 
akademiska kunskapen om organisationer, dels erfarenheter från andra 
liknande omorganisationer. 

 
Boken presenterades vid ett digitalt seminarium den 15 december 2020. 
Kommentator var Professor i sociologi Micael Björk, Göteborgs universitet. Vid 
seminariet deltog 63 personer.  
 
 

Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning  

 

Seminarium om svenska förvaltningsmodellen i kris 

I slutet på våren 2020 arrangerade Förvaltningsakademin i samarbete med Centrum 
för politikens organisering (CPO) ett digitalt seminarium om den svenska 
förvaltningsmodellen och hanteringen av coronakrisen. Seminariet tog avstamp i de 
debattinlägg i frågan som Bengt Jacobsson (Södertörns högskola) respektive Jonas 
Hinnfors (Göteborgs universitet) gjort. Bengt Jacobsson pekade på att krisen 
hanteras på det vis den svenska förvaltningsmodellen fungerar och Jonas Hinnfors 
yrkade på behovet av mer politiskt ledarskap. Seminariet inleddes med korta 
anföranden av båda debattörerna och kommenterades därefter av Linda Wedlin 
(Uppsala universitet) och Nicholas Aylott (Södertörns högskola). Seminariet lockade 
många åhörare, cirka 90 personer deltog, flera av dem verksamma inom 
förvaltningen utanför universitetsvärlden. Seminariet spelades in och finns på 
Förvaltningsakademins hemsida.  

 

Jenny Madestam, docent i statsvetenskap 
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Samverkan och rapport om ökat valdeltagande i Botkyrka kommun 

Under hösten 2019 arrangerades ett antal träffar mellan Södertörns högskola och 
Botkyrka kommun med ambitionen att hitta gemensamma områden att samverka 
kring. Ett tema som Botkyrka kommun ville samverka kring är hur kommunen kan 
öka valdeltagandet i kommande val. Kommunen ville ha en studie genomförd där 
kommunens hittillsvarande insatser för ökat valdeltagande sågs över, 
Botkyrkabornas egna tankar om valdeltagande framkom och som också omfattade 
en omvärldsanalys. För detta ändamål ansökte undertecknad om och erhöll 
samverkansmedel från Södertörns högskolan. Med hjälp av dessa samt de 100 000 
kronor som Botkyrka kommun bidrog med genomförde jag en studie som resulterade 
i en rapport. Rapporten har presenterats för kommunledningen i Botkyrka och 
kommer ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med valdeltagande. 
Rapporten kommer att tryckas i Förvaltningsakademins rapportserie.  

 

Jenny Madestam, docent i statsvetenskap 

 

 

Tillitskonferensen 

 

Den 8:e december 2020 hölls första konferensen i regi av Akademins tillitsnätverk.  

Akademins tillitsnätverk är ett nätverk för forskare från hela Sverige som verkar för 
ökad tillit i styrning och ledning i allmänhet och tillit till medborgare och 
medborgarnära professioner i synnerhet. Arrangörer var Anders Ivarsson 
Westerberg, Förvaltningsakademin tillsammans med Jonna Bornemark, Centrum för 
praktisk kunskap samt Louise Bringselius, Lunds universitet.  

Temat för konferensen var Tillit, styrformer och professionellt omdöme. Den innehöll 
fyra parallella spår med sammanlagt 16 forskare som presenterade sin forskning. 
Spåren var:  

 

• Juridifiering, överadministration och privatisering 

• Universallösningar och praktisk kunskap 

• Samverkan, institutionen, kollektiv 

• Handlingsutrymme 

 

Sammanlagt deltog ett femtiotal personer, antingen som presentatörer eller åhörare. 

 

Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning    
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Seminarier i samarbete med Arbetsgivarverket 

För våren 2020 planerades fem seminarier. Två av föreläsarna kom från Södertörns 
högskola och tre från Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen. 

Det första seminariet – ” Den offentliga rätten – grunden för all statlig verksamhet” – 
med lektor i offentlig rätt Andreas Pettersson genomfördes den 4 februari i 
Arbetsgivarverkets lokaler. Seminariet blev synnerligen uppskattat. Ytterligare tre 
seminarier var inbokade i det som Arbetsgivarverket kallar ”Tisdagsklubben”. Dels 
”Medialisering av den offentliga verksamheten – när medier styr” dels 
”Administrationssamhället – att styra genom att administrera” samt ” Att styra med 
konkurrens”. Seminarierna ställdes dessvärre in en efter en, med anledning av 
pandemin och svårigheter att arrangera helt digitala seminarier under våren. 

I stället ägnades våren åt att planera en seminarieserie under hösten, med fokus på 
det högaktuella temat digitalisering. Ett kartläggningsarbete ledde till kontakter med 
såväl tekniska högskolor som till flera universitet i och utanför Sverige och 
framtagande av ett seminarieprogram med teman som ”Digitalisering och värden i 
offentlig sektor”, ”Digitalisering och tjänstemannarollen”, ”Den digitala arbetsmiljön” 
samt ”Digitalisering och sekretess”. 

Av olika skäl har seminarieserien behövt pausas under hösten, men kontakterna med 
Arbetsgivarverket pågår och förhoppningsvis kan idéerna förverkligas under 2021. 
Det finns ingen brist på relevanta uppslag och intresserade föreläsare.  

 

Eva-Maria Magnusson, filosofie doktor i företagsekonomi 

 

Workshop om forskning om Regeringskansliet 

Den 22 oktober arrangerades en workshop på temat forskning om Regeringskansliet. 
Workshoppen är ett led i att initiera ett större forskningsprogram med ansökan till 
Riksbankens jubileumsfond. Ett tjugotal särskilt inbjudna forskare och praktiken 
diskuterade möjliga forskningsupplägg och kom med synpunkter på ett utkast till 
ansökan. Workshopen finansierades av Riksbankens jubileumsfond med medel för 
forskningsinitiering. Initiativtagare till workshopen var Rune Premfors i samarbete 
med Anders Ivarsson Westerberg. 

 

Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning  
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Bilaga  
 
1. Förteckning över personer knutna till Förvaltningsakademin, hela eller 
delar av 2020 
 

Mats Bergman Professor  

Donal Casey Forskare 

Daniel Castillo Docent 

Ingrid Gustafsson Fil dr 

Anders Ivarsson Westerberg Professor 

Bengt Jacobsson Professor 

Marja  Lemne Fil dr 

Jenny  Madestam Docent 

Zhanna  Kravchenko Docent  

Eva-Maria  Magnusson  Lektor 

Torbjörn  Nilsson Professor   

Andreas Pettersson Fil dr 

Rune Premfors Professor emeritus 

Hanna Sofia Rehnberg Lektor 

Therese Reitan Docent 

Johan Sandén Forskarstuderande 

Jenny Svensson Docent 

Jaakko  Turunen  Lektor  

Sabine Walter  Institutionssekreterare 

Noomi Weinryb Docent 

 
 
2. Genomförda uppdragsutbildningar 
 

Beställare Tid/dag Titel 

Stockholms universitet 22 och 23 
januari. 26 
och 28 
augusti. 

Rektorsprogrammet 

Flera myndigheter   22/10, 29/10, 
5/11, 12/11 

Att arbeta i staten  

Flera myndigheter i Uppsala 5/2 + 8/9 Statsförvaltningen, tjänstemannarollen 
och förvaltningens juridik  

Jordbruksverket 15/9 Den svenska förvaltningsmodellen, 
tjänstemannarollen 

Södertörns högskola 16/11  Högskolan i statsförvaltningen  

Myndigheten för tillgängliga 
medier 

4/12 Statsförvaltningen, tjänstemannarollen 
och förvaltningens juridik 

Svenska institutet  Våren och 
hösten 2020 

Transnational Public Administration,  
och Transnational Public 
Administration and Organizing 
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3. Publikationer  

 
Titel Författare Förlag etc. 
Tjugofem år av gemenskap: 
Statsförvaltningen och 
Europeiska unionen 

Bengt Jacobsson och 
Göran Sundström  

Sieps  

Pandemi och politik. Några 
missförstånd 

Bengt Jacobsson Organisation & Samhälle, nummer 
2, 2020. 

Att styra en modern stat. Mot 
en förvaltningspolitik för 
2020-talet 

Bengt Jacobsson Ehn, P. och Sundström, G. 2020, 
Statlig förvaltningspolitik för 2020-
talet. En forskningsantologi. 
Statskontoret. 

Reform i uniform: Polisens 
stora omorganisation 

Anders Ivarsson 
Westerberg  

Studentlitteratur AB 

Att arbeta med fördomar inom 
polisen 

Jenny Madestam  Larsson, Göran; Sorgenfrei, Simon; 
Viklund, Tanja (red.), Religion, 
migration och polisiärt arbete / 
Lund: Studentlitteratur AB 

Lojal ordningsvakt och nyttig 
hjälpare: Om rollkonflikter 
mellan Försäkringskassans 
handläggare och 
sjukskrivande läkare 

Eliassi, Sayran &  
Madestam, Jenny 
 

Förvaltningsakademin; 20 

PISA som belägg och 
auktoritetsförstärkare: En 
analys av 
mediekonstruktioner och 
deras funktioner i skolans 
granskningslandskap. 

Hanna Sofia 
Rehnberg  

Språk och stil NF 30. S. 32–62.  

 

Public servants or simply 
(government) employees? Job 
Advertisements in Two 
Scandalized Swedish 
Government Agencies.  

Therese Reitan Sullivan, Helen; Dickinson, Helen, 
Henderson, Haley (eds): The 
Palgrave Handbook of the Public 
Servant. Cham: Palgrave Macmillan 
(2020), p 1-27,  

Nitiska och redliga? 
Tjänstemannaroller i 
platsannonser inom staten.  

Therese Reitan Förvaltningsakademin, rapport nr 
21. 

Public Servants’ Values and 
Mental Mediatization: an 
Empirical Study of Swedish 
Local Government 

Johan Sandén & 
Jaakko Turunen 
 

Scandinavian Journal of Public 
Administration, ISSN 2001-7405, 
E-ISSN 2001-7413, Vol. 24, nr 3, s. 
3-28 

Accountable and Thus 
Legitimate?: A Comparative 
Study of Philanthropists 

Noomi Weinryb Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly, ISSN 0899-7640, E-
ISSN 1552-7395, Vol. 49, nr 6, s. 
1210-1232 

Civilsamhället och 
asylpolitiken, del 1: 
Vittnesseminarium om 
Påskuppropet och 
Flyktingamnesti 2005 

Livia Johannesson & 
Noomi Weinryb 

Förvaltningsakademin; 23 

Civilsamhället och 
asylpolitiken, del 2: 
Vittnesseminarium om 
civilsamhällets engagemang 
för uppehållstillstånd för 

Livia Johannesson & 
Noomi Weinryb 

Förvaltningsakademin; 24 
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ensamkommande 
flyktingungdomar, 2015-2018 

How to blame and make a 
difference: perceived 
responsibility and policy 
consequences in two Swedish 
pro-migrant campaigns 

Livia Johannesson & 
Noomi Weinryb 

Policy sciences, ISSN 0032-2687, 
E-ISSN 1573-0891 

Organizing service delivery on 
social mediaplatforms?: 
Loosely organized networks, 
co-optation, and the welfare 
state 

Jaakko Turunen &  
Noomi Weinryb,  

Public Management Review, ISSN 
1471-9037, E-ISSN 1471-9045, 
Vol. 22, nr 6, s. 857-876 

The populist allure of social 
media activism: Individualized 
charismatic authority 

Nils Gustafsson &  
Noomi Weinryb 

Organization, ISSN 1350-5084, E-
ISSN 1461-7323, Vol. 27, nr 3, s. 
431-440 

 
 
4. Seminarier och konferenser  
 
Vad/Var Datum Aktivitet 
Förvaltningsakademins 
öppna seminarier, 
Södertörns högskola 2020-02-04 

Lars Karlsson presenterade ”Offentlig 
förvaltning som akademiskt ämne – vad 
innebär det”. Elisabeth Sundin och Anders 
Ivarsson Westerberg kommenterade.  

Seminarium i samarbete 
med Arbetsgivarverket  2020-02-04 

Andreas Pettersson föreläste om den 
offentliga rätten som grund för 
förvaltningens verksamhet 

Socialdemokraternas 
riksdagsgruppsstyrelse, 
Vår Gård 

2020-02-10 
Jenny Madestam föreläste om det 
politiska läget.  

Workshopen 
"Intermediary Resources 
The Brokering of Values, 
Ideas and Resources in 
Political Contexts", 
Wissenschaftszentrum 
für Sozialforschung, 
Berlin 

2020-02-14 

Noomi Weinryb presenterade sitt paper 
med titeln “A dynamic perspective on 
extreme contexts - exploring foreign 
funding of liberal civil society 
organizations in an increasingly illiberal 
Russia”.  

Workshop om 
återkommande 
undersökning av och 
bland statsanställda, 
Södertörns högskola 

2020-03-05 

Therese Reitan, Jenny Madestam, Marja 
Lemne och Rune Premfors deltog på den 
andra av två workshops, med deltagare 
från ett antal myndigheter och aktörer.  

Assar Lindbecks 90-
årsfirande vid 
Stockholms universitet 

2020-03-10 

Jenny Madestam höll i en föreläsning med 
titeln ”Lyssnar politiker på forskarna. 
Den tredje uppgiften som möjlighet och 
problem”. 

MUCF 
"Forumkonferensen" 2020-04-28 

Noomi Weinryb höll en presentation med 
titeln ”Hur påverkar sociala medier 
organiseringen i civilsamhället?”.  

Seminarium i regi av 
Liberalerna 

2020-04-29 
Jenny Madestam deltog i en panel om 
politiskt ledarskap. 
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Förvaltningsakademins 
öppna seminarier, 
Södertörns högskola 

2020-05-25 

Bengt Jacobsson och Jonas Hinnfors 
presenterade sina tankar kring temat 
”Expertstyre eller politiskt ledarskap? Den 
svenska förvaltningsmodellen". Jenny 
Madestam modererade. Seminariet var 
ett samarbete med Centrum för studier 
av politikens organisering vid 
Södertörns högskola.  

Utfrågning i regi av 
Kristdemokraterna 2020-08-21 Jenny Madestam deltog i en panel om 

politiska läget. 
Konferens i regi av 
Arbetsgivarverket 2020-09-11 Jenny Madestam modererade en panel om 

förvaltningen under coronakrisen. 
Föreningen för 
folkbildningsforsknings 
forskardag. 

2020-09-17 
Noomi Weinryb höll en föreläsning om 
”Hur påverkar sociala medier 
organiseringen i civilsamhället?”. 

Nätverket för 
korruption, 
Statskontoret 

2020-09-22 
Bengt Jacobsson föreläste om 
förvaltningspolitiken.  

Förvaltningsakademins 
öppna seminarier, 
Södertörns högskola 2020-10-06 

Matilde Millares höll en presentation med 
titeln ”Samordningsuppdragets praktik – 
En analys av hur Försäkringskassan ”gör” 
samordning”. Presentationen 
kommenterades av Niklas Altermark. 

Seminarium i regi av 
Utrikesdepartementet  2020-10-12 

Jenny Madestam deltog i en panel om 
politiska läget. 

Seminarium för Höj 
rösten politikerskolan 2020-10-13 

Jenny Madestam föreläste om partier 
och demokrati.    

Seminarium om 
administration i vården. 
Kommunforskning i 
väst. 

2020-11-05 

Anders Ivarsson Westerberg presenterade 
sin kommande bok ”Papper, pengar och 
patienter. Primärvården i 
administrationssamhället”. 

Internationellt 
symposium, “Exploring 
co-creation practices 
across the private-public 
divide” i regi av  
OsloMet/Nord 
Universitet (Norge)  

2020-11-09 

Therese Reitan höll ett anförande om 
samskapande i vård som ges utan 
individens samtycke och deltog sedan i en 
paneldiskussion. 

Beredningen för kultur 
och fritid, Sveriges 
kommuner och 
regioner (SKR) 

2020-11-19 

Bengt Jacobsson föreläste om 
kulturpolitik. 

Konferens om 
samverkan mellan 
Södertörns högskola 
och Botkyrka kommun 

2020-11-24 

Jenny Madestam presenterade sin rapport  
”Gå och rösta! En rapport om 
väljarmobilisering i allmänhet och 
Botkyrkaväljarna i synnerhet”.    

Arrangemang i regi av 
Äldrekontakt 2020-11-25 Jenny Madestam föreläste om politiska 

läget för äldre. 

Ideell Arenas nätverk 
för strategisk 
kommunikation 
fokusgrupper och 
presentation 

2020-11-25 

Noomi Weinryb ledde en fokusgrupp 
temat: forskningsprojekt om sociala 
medier och ideella organisationer.  
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Akademin för 
ekonomistyrning i 
staten (AES) 

2020-11-26 
Bengt Jacobsson föreläste om 
granskningssamhället.  

Resultatkonferens kring 
trafiksäkerhet, 
Trafikverket 2020-12-01 

Therese Reitan presenterade delar av ett 
forskningsprojekt om styrning och 
samverkan i tillkomst och implementering 
av nollvisionen i vägtrafiken. 

Seminarium för Höj 
rösten politikerskolan 2020-12-02 Jenny Madestam föreläste om partier och 

demokrati.  
Konferens i regi av 
Business Arena 2020-12-08 Jenny Madestam deltog i panel om hot 

mot demokratin.  
Tillitsseminarium, 
Södertörns högskola 2020-12-08 

Anders Ivarsson Westerberg presenterade 
sin kommande bok ”Papper, pengar och 
patienter. Primärvården i 
administrationssamhället”.  

Seminarium för 
Botkyrka kommuns 
förvaltningsledning, 
Botkyrka kommun  

2020-12-11 

Jenny Madestam presenterade sin rapport 
om valdeltagande i Botkyrka kommun.  

Forskningsseminarium, 
Statens 
institutionsstyrelse 

2020-12-11 
Therese Reitan var inbjuden kommentator 
på ett manus om den juridiska regleringen 
av tvångsvård i olika länder.  

Förvaltningsakademins 
öppna seminarier, 
Södertörns högskola  

2020-12-15 
Anders Ivarsson Westerberg presenterade 
sin bok ”Reform i uniform”.  
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5. Uppdragsgivare (utbildning)  
 

Arbetsgivarverket 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

Institutet för rymdfysik 

Institutet för språk och folkminnen 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

Jordbruksverket 

Konstfack 

Kungliga tekniska högskolan  

Livsmedelsverket 

Läkemedelsverket 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Myndigheten för tillgängliga medier 

Nordiska Afrikainstitutet 

Svenska institutet 

Sveriges geologiska undersökning 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Stockholms konstnärliga högskola 

Stockholms universitet 

Södertörns högskola 
 


