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Nyhetsbrev 27 maj 2021

Ny miljö för forskning och debatt om politik och samhälle
Institutets verksamhet är igång!
Institute for Public Affairs (INSPA) är en nybildad tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog
kring politik och förvaltning. Den drivs av forskare vid Lunds universitet, men syftet är att stimulera till lärande oberoende
av lärosäte, ämne eller sektor. Verksamheten inleddes den 1 april. Bakom institutet står Louise Bringselius (föreståndare),
Mats Benner (dekan), Andreas Bergh (redaktör policy papers) samt Fredrik NG Andersson. Fokus ligger idag främst på
följande aktiviteter.
1.

Friday Talks – öppna webbsända samtal med inbjudna gäster och kring aktuella ämnen. Publiceras varje fredag kl
14 på www.inspa.se eller (efter anmälan) över Zoom.
2. Forskningsteman – workshops där forskare möts för att utveckla ny kunskap inom utvalda teman. Tre teman finns
idag: berättelser om framtiden i Sverige (med Andreas Bergh), kriser och policylärande (med Fredrik NG
Andersson) och tillit och styrning (Louise Bringselius).
3. Policy papers – en serie där forskare kan bidra med korta papers med forskningsförankring och av policyrelevant
karaktär. Redaktör: Andreas Bergh.
Läs på www.inspa.se eller på www.ehl.lu.se/public-affairs.

Kommande Friday Talks
28 maj: Hur kan poliskulturen utvecklas?
Samtalsledare:
Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet
Gäster:
•
Anders Ivarsson-Westerberg, professor på Södertörn
•
Jens Rennstam, docent vid Lunds universitet
•
Lisa Bjurwald, författare
•
Otto Petersson, tf chef för kultur på Polismyndigheten
Anmälan (obligatorisk): https://lu-se.zoom.us/webinar/register/WN_Ot5CVK3uTIWAqH6c1hrePg
11 juni: Sommaravslutning med tankar kring tidigare Friday Talks och spaningar inför hösten
Medverkande:
•
Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
•
Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet
•
Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet
(Samtliga vid Institute for Public Affairs)
Ingen föranmälan. Webbsändning över www.inspa.se och på Inspas Youtube-kanal.
Information: https://www.ehl.lu.se/kalendarium/inspa-sommaravslutning-med-andreas-louise-och-fredrik
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Tidigare Friday Talks
21 maj: Coronapolitikens konsekvenser – om nedstängningar och ansvarsfördelning
Gäster:
•
Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
•
Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet
Samtalsledare: Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=sxIKFas9bto
14 maj: Korruption och förvaltningskultur
Samtalsledare: Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet
Gäst: Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=g_42Ez1tI9A

Akademins tillitsnätverk
Akademins tillitsnätverk har under våren flyttat över till institutet, där det ingår i tema tillit. Läs om nätverket, som är en
oberoende fortsättning på Tillitsdelegationens forskarsamverkan, här: www.akademinstillitsnatverk.se. Nya aktiviteter i
nätverket planeras för hösten, främst webinarier, och antagligen kommer ett annat lärosäte ansvara för detta. Detta ansvar
kommer sedan alternera mellan olika lärosäten varje termin. Hör gärna av dig om du eller ni vill hålla i ett seminarium.

Kommunnätverk för tillitsbaserad styrning
Ett nytt kommunnätverk har startats upp för lärande mellan kommuner. Den 11 maj hölls det andra mötet i nätverket, som
riktar sig till kommuner som arbetar med eller är nyfikna på tillitsbaserad styrning. Två kommuner presenterar sitt arbete
vid varje tillfälle, under ledning av Louise Bringselius. Den 11 maj var det Helsingborgs stad och Östra Göinge. Prel tid för
nästa möte är 24 augusti. Information kommer snart att läggas ut på www.inspa.se. Se mötet 11 maj:
https://www.youtube.com/watch?v=XEhKAT69j1U

Samarbeta med oss!
Ta gärna kontakt med oss om du vill samarbeta med oss, t ex om du vill diskutera aktuell forskning inom ramen för en
workshop, om du har en idé om ett seminarium med inbjudna gäster eller om du vill bidra med ett policy-paper. Kontakta
oss på inspa@ehl.lu.se eller direkt på
Louise Bringselius

louise.bringselius@fek.lu.se

Andreas Bergh

andreas.bergh@nek.lu.se

Fredrik NG Andersson

fredrik_n_g.andersson@nek.lu.se

Glad sommar!

Louise Bringselius
för Institute for Public Affairs
____________________________________________________
Anmälan/avanmälan nyhetsbrev: inspa@ehl.lu.se

