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Välkomna på seminarier och forskarworkshops 
inom politik och förvaltning! 
 
(Sprid gärna nyhetsbrevet) 
 
 
Om Institute for Public Affairs 
Institute for Public Affairs (www.inspa.se) är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning 
och dialog med fokus på politik och förvaltning. Institutet drivs som ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds 
universitet och verkar som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, politiker och andra grupper från hela 
Sverige. Här inspirerar vi varandra till nya forskningsämnen och samarbeten och stimulerar lärande mellan 
akademi och samhälle. Efter en serie webinarier under våren startar vi nu upp institutets arbete som plattform 
för tvärvetenskaplig forskning. Det görs inom ramen för fyra olika forskarworkshops. Flera av de seminarier, 
poddar, mm som vi ordnar under hösten kommer knytas till arbetet inom dessa teman. Forskningsmässigt kan 
arbetet t ex resultera i böcker, specialnummer, rapporter och forskningsansökningar. 
 
Uppstartsmöten för forskning (fyra teman) 
 
15 sep kl 13.15-15.00 
Berättelser om framtiden i Sverige 
Temaledare: Andreas Bergh, andreas.bergh@nek.lu.se  
Information: Två gäster inleder. Linda Weidenstedt (sociolog vid Ratio och SU) talar på temat "Gig-ekonomin - 
Vad säger giggarna själva?" och Fredrik Kopsch (docent i fastighetsvetenskap vid LTH tillika expert i SOU 
2021:50 om fri hyressättning vid nyproduktion) talar på temat "Friare hyressättning i Sverige - hur död är 
frågan efter regeringskrisen?". Därefter följer diskussion. 
Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/65555002316 (ingen föranmälan krävs) 
 
22 sep kl 09.00-11.00  
Staden som institution, plats och gemenskap 
Temaledare: Cecilia Cassinger  
Anmälan: cecilia.cassinger@isk.lu.se  
Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/61790537342 
 
11 okt kl 10.00 
Byråkratens samvete 
Temaledare: Niklas Altermark, niklas.altermark@svet.lu.se 
Anmälan: niklas.altermark@svet.lu.se 
Zoom-länk kommer 
 
16 nov kl 10.00 
Tillit och omdöme 
Temaledare: Louise Bringselius 
Anmälan: louise.bringselius@fek.lu.se 
Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/66416162430?pwd=WXF4cURLOXZRbDdyS2k2Z1pVYXV1Zz09 
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Webinarier och seminarier 
 
Institutet samarbetar med Malmö universitet kring tre av höstens webinarier om tillit och tillitsbaserad styrning 
i offentlig sektor (detta samarbete kallas även Akademins tillitsnätverk). Ansvarig för dessa är Patrik Hall, 
professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. 
 
21 september 2021 kl 10.00-11.00  
Genusperspektiv på offentlig diplomati och utrikespolitik (öppet webinar) 
Professor Nancy Snow talar om sin uppmärksammade forskning om genusdiplomati och sina erfarenheter av 
att arbeta som diplomat. Föredraget åtföljs av en frågestund och gemensam diskussion. Nancy är Professor 
Emerita i kommunikation vid California State University och Pax Mundi professor i offentlig diplomati vid Kyoto 
University för utländska studier. För närvarande forskar Professor Snow om Sveriges feministiska diplomati. 
Kontakt: Cecilia Cassinger 
Länk: https://lu-se.zoom.us/j/69558240705 
 
28 september kl 10 
Tillit och byråkrati 
Arrangör: Malmö universitet 
Information: 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 
Länk för anmälan: https://mau-se.zoom.us/meeting/register/u5UtfuivrzgoH9GP1qRV2o92rgBxbPy1NE-e 
 
20 oktober kl 15-17 
Tillit och administrativ börda 
Arrangör: Malmö universitet 
Information: D’Arlyn Bell, doctorand vid University of Kansas talar på temat ”Administrative burdens and trust”, 
utifrån ett aktuellt papper. Ev tillkommer discussant. Läs mer: https://kupa.ku.edu/darlyn-bell 
Kontakt: Astrid Hedin, astrid.hedin@mau.se  
(Länk publiceras på www.inspa.se) 
 
10 november kl 14-16 
Tillit i samverkansprocesser 
Arrangör: Malmö universitet 
Information: 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  
(Länk: länk delas på www.inspa.se) 
 
28 oktober kl 14-16 
Tillitsbaserad styrning i Mölndal och ytterligare en kommun (TBA) 
Två kommuner berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning. Louise Bringselius är samtalsledare. 
Kontakt: Louise Bringselius 
Länk (ingen föranmälan): https://lu-se.zoom.us/j/61311574684?pwd=QnNIYTd0TWxVZ05ncjVkSEhrTWgxQT09 
 
3 december kl 13-15 
Tillitsbaserad styrning i statliga myndigheter 
Fyra generaldirektörer berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning, bl a Sofia Wallström (IVO), Rikard 
Jermsten (Konkurrensverket) och Janna Valik (E-hälsomyndigheten). 
Kontakt: Louise Bringselius 
(Länk publiceras på www.inspa.se) 
 
Fler evenemang tillkommer under hösten! För uppdaterat program, se www.inspa.se eller följ oss på Facebook 
och Twitter. 
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Institutets teman 2021 
Idag fokuserar Institute for Public Affairs i synnerhet på följande fyra teman. Inom varje tema arrangeras 
webinarier, workshops, mm. Hör gärna av er om ni vill samarbeta! 
 

1. Berättelser om framtiden i Sverige 
Temaledare: Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet 

2. Staden som institution, plats och gemenskap 
Temaledare: Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet 

3. Byråkratens samvete 
Temaledare: Niklas Altermark, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet 

4. Tillit och omdöme 
Temaledare: Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet 

 
 
Hälsningar från oss på Institute for Public Affairs! 
Louise, Cecilia, Andreas och Niklas 
 
 

 
 
 
 
______________________________ 
Louise Bringselius 
Fil dr, docent och lektor i organisation och ledning 
Föreståndare Institute for Public Affairs 
Lunds universitet, Ekonomihögskolan 
Adress: Box 7080, 220 07 Lund 
www.bringselius.se 
www.inspa.se 
www.lu.se 
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