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En miljö för forskning och dialog om politik och samhälle 
vid Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Lunds universitet 
 

 

Nyhetsbrev 
10 december 2021 

 
 
 
 
 
Nytt avsnitt av Fredagsmagasinet! 
Tema tillit och samvete 
I årets sista program är det julstämning och vi spelar in i vackra AF-borgen mitt i Lundagård. Temat är tillit och 
byråkratens samvete. Deltar gör Louise Bringselius, Andreas Bergh, Niklas Altermark och denna gång har vi 
även en gäst. Gästen är Teres Hjärpe, forskare vid Socialhögskolan i Lund, som bland annat har skrivit en 
doktorsavhandling om mätande inom socialtjänsten.  
 
Fredagsmagasinet på Youtube: https://youtu.be/w2G63vCXRxA  
Fredagsmagasinet som podd: https://www.buzzsprout.com/1860951/9697070  
 

 
 
Ny rapport  - Fredrik NG Andersson om penningpolitiken 
I en ny rapport i INSPA:s rapportserie disktueras den svenska penningpolitiken av Fredrik NG Andersson, 
docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Rapporten kan laddas ned på www.inspa.se.  
 
Sammanfattning: 
Fallande räntor och en kraftig nedgång i ekonomin i samband med coronapandemin har bidragit till en debatt 
om att förändra det stabiliseringspolitiska ramverket. Röster har höjts för att penningpolitikens roll skall tonas 
ned och finanspolitiken skall bli mer aktiv. En sådan förändring är dock förenade med stora risker. Inte minst om 
räntorna i framtiden skulle stiga. I denna rapport diskuterar jag orsakerna bakom de låga räntorna samt om de 
bör leda till en reformering av det stabiliseringspolitiska ramverket. Jag diskuterar även alternativa reformer 
som inte är betingade på att räntorna för blir låga under lång tid framöver. 
 
Ett poddsamtal om rapporten med Andreas Bergh och Fredrik NG Andersson finns på 
https://www.buzzsprout.com/1860951/episodes/9690161  

https://youtu.be/w2G63vCXRxA
https://www.buzzsprout.com/1860951/9697070
http://www.inspa.se/
https://www.buzzsprout.com/1860951/episodes/9690161
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Våras senaste seminarier (okt-nov 2021) 
 
26 november 2021 
Tillit och omdöme – forskare samtalar 
Ett samtal utifrån några av kapitlen i den nya boken ”Tillit och omdöme – perspektiv på tillitsbaserad styrning”, 
med Louise Bringselius som redaktör (Studentlitteratur). Medverkande: 

• Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörn University 
• Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid University of Gothenburg 
• Magnus Adenskog, fil dr i statsvetenskap vid Lund University 
• Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lund University 
• Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lund University School of Economics and 

Management 
Länk: https://youtu.be/BgHgqZKrmC4  
 
3 december 2021 
Tillitsbaserad styrning i staten 
Ett samarbete med Arbetsgivarverket. 
Samtalsledare: Louise Bringselius 
Medverkande: 

• Sofia Wallström, generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
• Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket 
• Janna Valik, generaldirektör E-hälsomyndigheten 
• Gunnar Holmgren, generaldirektör Arbetsgivarverket 

Filmen kommer delas på www.inspa.se och på Arbetsgivarverkets hemsida senare i december. 
 
14 oktober 2021 
Förslag från socialförsäkringsutredningen samt reflektioner kring utredningsväsendet 
Samtalsledare: Niklas Altermark 
Utredaren Samuel Engblom presenterade sin utredning SOU 2021:69 (arbete och förslag) samt resonerade om 
rollen som offentlig utredare. Webbinariet spelades inte in. 
 
29 november 2021 
Konstens betydelse för städer i förändring 
Samtalsledare: Cecilia Cassinger 
Medverkande: 

• Lisa Färnström, regissör och scenkonstnär. 
• Per Hasselberg, konstnär och verksamhetsledare för Folkrörelsernas Konstfrämjande 
• Eva Hild, skulptör 
• Vegan Flava, konstnär och visuell aktivist 
• Elisabeth Högdahl, fil dr i etnologi 
• Marie Ledendal, fil dr i designvetenskap 
• Robert Willim, docent i kulturvetenskap 

Forskarna ingår i projektet ”Konst för en stad i förändring” vid Lunds universitet. 
Kan ses i efterhand här: https://youtu.be/ZsFVGNf8mIQ  
 
29 oktober 2021 
Vem bygger varumärket Sverige och hur? 
Ett samarrangemang med Svenska institutet 
Samtalsledare: Sofia Bard, chef enheten för Sverigebildsanalys, Svenska institutet 
Temaledare INSPA: Cecilia Cassinger 
Medverkande: 

• Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet 
• Andrea Lucarelli, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet.  
• Christian Biller, varumärkesstrateg vid Svenska institutet.  
• Åsa Bjering, ansvarig internationella relationer, H22 City Expo, Helsingborg.  
• Stina Johansson, strateg inom näringsliv och utbildning, Region Västerbotten.  

Kan ses i efterhand här: https://youtu.be/CUJ1lR3vgCo  

https://youtu.be/BgHgqZKrmC4
http://www.inspa.se/
https://youtu.be/ZsFVGNf8mIQ
https://youtu.be/CUJ1lR3vgCo
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Webbinarier av vår samarbetspartner Malmö universitet 
I ett samarbete vi kallar Akademins tillitsnätverk har Malmö universitet (MAU) arrangerat tre webbinarier om 
tillit, administration och tillitsbaserad styrning. Ansvarig vid MAU har varit Patrik Hall. Följande webbinarier har 
arrangerats av MAU: 
 

• 20 oktober: Administrative burden and trust, med D’Arlyn Bell 
https://youtu.be/1cTLRwfOU_I 

• 19 november: Tillit och samverkan i hållbara transportsystem, med Fredrik Pettersson-Löfstedt 
https://youtu.be/kHJZUtR46sk 

• 28 september: Tillit och byråkrati, med Patrik Hall 
https://youtu.be/DRwMxU-sqlE 

 
Våren 2022 samarbetar INSPA med Södertörns högskola inom ramen för tillitstemat. 
 
Nya poddavsnitt 
I INSPA:s podd finns nu flera nya avsnitt. Podden kallas Lund Public Affairs Podcast och du hittar den där andra 
poddar finns. Följande avsnitt ligger idag ute. 
 
10 december: Fredagsmagasinet – tema tillit och samvete 

Ett samtal mellan Louise Bringselius, Niklas Altermark, Andreas Bergh och Teres Järpe på tema 
tillit och samvete (finns även som film). Länk: https://www.buzzsprout.com/1860951/9697070  

 
9 december: Penningpolitik 

Andreas Bergh samtalar med Fredrik NG Andersson om penningpolitik, skuldsättning och 
stabiliseringspolitik 
 

23 november: Filterbubblor 
Andreas Bergh samtalar med Peter Dahlgren om filterbubblor, ekokammare och polarisering 
 

9 november: Administration 
Cecilia Cassinger samtalar med sociologerna David Wästerfors, Malin Åkerström, Katarina 
Jacobsson och Erika Andersson Cederholm om ”administrationens dolda dragningskraft och 
mötets lockelse” 
 

15 oktober : Fredagsmagasinet – tema platsmarknadsföring och gigekonomi 
Ett samtal mellan Andreas Bergh, Cecilia Cassinger, Niklas Altermark och Louise Bringselius om 
platsmarknadsföring, kommunikationsrollen och gigekonomin (finns även som film) 
 

3 oktober: Gigekonomi och matkurirer 
Andreas Bergh samtalar med Linda Weidenstedt om en ny studie om gigekonomi och 
matkurirer 

 
 
 
 
Aktiviteter framöver 
 
20 januari 2022 kl 13 (webbinarium) 
Tillitsbaserad styrning i skolan 
Samtalsledare: Louise Bringselius 
Medverkande: 

• Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden 
• Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun 
• Torbjörn Hanö, rektor vid Polhemskolan i Lunds kommun 
• Mia Reuterborg, chef utvecklingsenheten på Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun 

 

https://youtu.be/1cTLRwfOU_I
https://youtu.be/kHJZUtR46sk
https://youtu.be/DRwMxU-sqlE
https://www.buzzsprout.com/1860951/9697070
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22 april 2021 
Forskningspolitik då och nu – lärdomar och visioner 
Samtalsledare: Louise Bringselius 
Medverkande: 

• Karin Röding, tidigare statssekreterare, generaldirektör, rektor, universitetsdirektör, mm 
• Helene Hellmark Knutsson, tidigare minister med ansvar för högskolor och universitet, idag 

landshövdig 
• Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet 

 
Följ oss på Facebook och Twitter 
Följ gärna institutet på Facebook (inspalund) och Twitter (@inspalund). 
 
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. Institutet leds av Louise 
Bringselius. 
 
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 inom dessa – eller andra - teman. INSPA har 
även affilierade forskare, som framgår av hemsidan. 
 

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 

 
 
God jul och gott nytt år! 
 
Louise, Niklas, Cecilia och Andreas 
Lund University Institute for Public Affairs 
 
 

 

http://www.inspa.se/

