
  
 
 
 

Paper-seminarium – Nätverket för samverkansforskning – 19:e oktober 2020 

Nätverket för samverkansforskning arrangerar ett paper-seminarium i Göteborg den 19 oktober, i anslutning till 
ordinarie nätverksmöte den 20 oktober. Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för forskare från olika 
ämnesområden för identifiering av problemställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande det moderna 
välfärdssamhällets samverkansutmaningar. 

Paper-seminariet är tänkt att utgöra en möjlighet för doktorander och seniora forskare att lägga fram, diskutera och 
få kommentarer på arbetspapper baserade på aktuell forskning om samverkan inom välfärdssamhället. Det kan vara 
ett artikelutkast, ett bokkapitel, ett konferenspapper eller liknande. Vi välkomnar olika fokus, teorier och metoder, 
liksom paper i olika skeden. 

Seminariet kommer att gå till så att två särskilda kommentatorer utses på varje paper. Seminariet inleds med en kort 
presentation av skribenten (5 min) som därefter övergår i en konstruktiv diskussion som leds av kommentatorerna. 
Varje paper diskuteras i ca 45-50 minuter. Om det är särskilda aspekter av papret som författaren önskar diskutera, 
skriv gärna ut det i en ingress/läsanvisning till kommentatorerna. 

Deadline? 14:e september, 2020. Schema med kommentatorer sänds ut till deltagarna senast 5:e oktober. 
 

När? 19:e oktober, 2020 kl. 09.30-17.00. 
 

Var? Göteborg – Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg. Skyltat ”Nätverket för samverkansforskning” (ligger i 
nära anslutning till centralstationen). 
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-crown 

Pris? Seminariet är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår. 
 

Resa? Nätverket kan bistå med tågbiljett för långväga resenärer. För de som även är med på nätverksmötet den 20:e 
kan nätverket bistå med logi för övernattning. Biljetter för resa/logi bokas i förväg i samband med anmälan. 
Ersättning i efterhand för utlägg kan tyvärr inte ges. 

 
Språk? Seminariet ges på svenska. Paper kan antingen skrivas på svenska eller engelska. 

 

Välkommen till ett spännande seminarium! 
 

Om ni har frågor kontakta gärna någon av oss. 
 

Linda Mossberg Högskolan Väst linda.mossberg@hv.se 

Charlotte Klinga Karolinska Institutet charlotte.klinga@ki.se 
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