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Nyhetsbrev 1 september 2021

Nya teman och höstprogrammet växer fram!
Höstens webinarier om tillit
Malmö universitet och Institute for Public Affairs samarbetar kring tema tillit under hösten. Patrik Hall, professor i
statsvetenskap vid Malmö universitet, står värd för en serie webinarier på tema tillit/professionalism. Alla intresserade är
välkomna att delta. Detta ingår i det initiativ vi kallar Akademins tillitsnätverk.
28 september kl 10
Tillit och byråkrati
Patrik Hall, Malmö universitet, presenterar preliminära resultat och reflektioner från ett jämförande projekt om
ökning av byråkrati i Sverige och Nya Zeeland. Vilka är drivkrafterna bakom byråkratins ökning?
Kontakt: Patrik Hall, patrik.hall@mau.se
Info: länk delas på www.inspa.se
20 oktober kl 15-17
Tillit och adminstrativ börda
D’Arlyn Bell, doctorand vid University of Kansas talar på temat ”Administrative burdens and trust”, utifrån ett
aktuellt papper. Ev tillkommer discussant.
Kontakt: Astrid Hedin, astrid.hedin@mau.se
Info: https://kupa.ku.edu/darlyn-bell
10 november kl 14-16
Tillit i samverkansprocesser
Fredrik Pettersson-Löfstedt, Filosofie doktor och biträdande universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola och
K2 (Nationellt Kunskapscenter för Kollektivtrafik) talar på temat tillit i samverkansprocesser för omställning till
ett hållbart transportsystem.
Kontakt: Fredrik Pettersson-Löfstedt, fredrik.pettersson-lofstedt@tft.lth.se
Info: länk delas på www.inspa.se

Kommunnätverket för tillitsbaserad styrning
Den 24 augusti 2021 hölls det tredje webinariet med kommunnätverket för tillitsbaserad styrning. Vid varje tillfälle berättar
två kommuner hur de har valt att arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning. Denna gång medverkade företrädare för
Malmö och Borlänge. Webinariet kan ses här: https://youtu.be/qWm4-0F9EEo
Samtalsledare:
•
Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet
Gäster:
•
Åsa Granat, kommundirektör Borlänge
•
Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge
•
Andreas Norbrant, stadsdirektör Malmö stad
•
Peter Lindberg, förvaltningschef förskoleförvaltningen i Malmö stad
Nästa möte med kommunnätverket:
28 oktober 2021 kl 14-16. Mer information publiceras på www.inspa.se.
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Nya teman och temaledare
Vi är glada att välkomna samhällsvetenskapliga fakulteten till Institute for Public Affairs, som därmed blir en
fakultetsövergripande miljö. I höst kliver två forskare därifrån in som temaledare på institutet, nämligen Cecilia Cassinger
och Niklas Altermark. Ni kommer möta dem i flera sammanhang framöver, mer information kommer. Louise Bringselius,
Andreas Bergh och Fredrik NG Andersson fortsätter också som temaledare.
Tema: Staden som institution, plats och gemenskap
Temaledare: Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation
Staden är ett offentligt rum vars betydelse och funktion samskapas av de som bor och verkar i den. I staden finns både
extrem fattigdom och rikedom, det urbana landskapet är ett nav för tillväxt och konsumtion och är i ständig förändring. Här
finns makt men också motstånd mot makten. Staden är ett kondensat av samhället och oss själva. Den speglar vilka vi är,
vill vara (eller vilka vi har blivit) och vilket slags samhälle vi har skapat. Frågan är dock om staden speglar det samhälle vi
eftersträvar. Den snabba urbaniseringen är sammankopplat med välstånd men också med problem. Idag står flertalet av
världens städer inför en rad samhällsutmaningar kopplade till bland annat befolkningsmängd, segregation, utanförskap,
folkhälsa och miljöförstöring. Hur hanteras dessa problem i städerna och hur kan städerna bli bättre platser att leva på?
Tema Staden samlar samhällsvetenskaplig forskning som på olika sätt undersöker rätten till staden som institution, offentlig
plats och gemenskap. Rätten till staden handlar om likvärdig tillgång till livsnödvändigheter och infrastruktur såsom
dricksvatten, mat, bostad, kollektivtrafik, utbildning och kultur men också om förutsättningar och möjligheter för invånarna
att exempelvis vara del av olika gemenskaper, engagera sig politiskt, delta i beslutsfattande processer, självbestämmande,
åsiktsfrihet, självförverkligande och vardagsflykt.
Tema: Byråkratens samvete
Temaledare: Niklas Altermark, docent i statsvetenskap
Offentliganställda har som uppgift att verkställa politiskt fatatde beslut. Samtidigt finns det en gräns för när man som
offentliganställd har ett ansvar att inte göra vad man blir tillsagd av sina överordnade - för att beslutet ifråga inte är
demokratiskt eller för att dess konsekvenser strider mot grundläggande demokratiska värden. Då det inte går att
formalisera var denna gräns går innebär det att byråkratrollen förutsätter en förmåga att tänka självständigt kring den egna
rollen. Idag finns tecken på att den etiska bördan av att vara offentliganställd har ökat. Det tar sig uttryck i hur handläggare
av välfärdsärenden vittnar om att de inte kan stå för sitt arbete och i hur välfärdens fotsoldater vittnar om en etisk stress då
man inte har resurser att göra ett bra jobb. I det här temat undersöker vi vilka konsekvenserna blir av detta, men också om
vilka förutsättningar som krävs för att offentliganställda ska hantera det viktiga uppdraget att vara demokratins väktare.
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

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 individuellt eller på inspa@ehl.lu.se.

På återhörande!

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

