
 
Måndagen 12.11.2018 kl. 13–16 på Alandica, auditoriet. 

Anmälan senast den 8.11. på info@asub.ax, seminariet är kostnadsfritt. 

Vi välkomnar till ett seminarium om tillit i framtidens välfärd och i ledarskap. Tillit har beskrivits som 

smörjmedel i ett välfungerande samhälle men vad betyder det egentligen? Vilka möjligheter och 

utmaningar skapar tillit för Åland?  

Under seminariet kommer vi att presentera resultaten från den första åländska tillitsstudien. 

Därefter kommer våra huvudtalare och ledande tillitsexperter att ge oss värdefulla insikter om 

tillitens roll i samhället och hur vi kan stärka och dra nytta av tillit som en resurs för Åland.   

Moderator, direktör Katarina Fellman (ÅSUB) 

 

Kl. 13.00 Lantrådet Katrin Sjögren hälsar välkommen 

Kl. 13.10 Forskare Sanna Roos (ÅSUB) och forskningskoordinator Petra Granholm (Ålands 

fredsinstitut) presenterar resultaten från Tillitsstudien för Åland  

Kl. 13.45 Maria Bäck, pol.dr och forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi, 
diskuterar resultaten i studien för Åland i förhållande till tidigare forskning om social 
tillit och socialt kapital 

 
Frågor från publiken 

Kl. 14.10 Kaffepaus  

Kl. 14.30 Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, berättar om tillitens 

roll i det nordiska välfärdssamhället 

Kl. 15.00 Laura Hartman, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ordförande för 

den svenska Tillitsdelegationen, håller en presentation om tillitsbaserat ledarskap – 

hur gör man? 

Kl. 15.30 Gemensam diskussion om tillit  

 

 
 

Tillit på Åland 

– Mörka moln eller fri horisont? 
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Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap vid 

Ersta Sköndal Högskola i Sverige. Lars har tidigare doktorerat vid 

UC Berkeley och jobbat som professor vid Columbia University. 

Hans forskning har bl.a. rört det svenska samhällskontraktet och 

för närvarande leder han ett större forskningsprojekt om den 

sociala tilliten i Sverige. Tillsammans med Henrik Berggren 

publicerade han den omskrivna och kritikerrosade boken Är 

svensken människa? år 2006 (utökad nyutgåva 2015). Lars 

medverkar aktivt i den offentliga debatten i Sverige och även i 

internationella media. För tillfället skriver han på en bok med fokus 

på barns rättigheter i ett jämförande perspektiv. Se 

www.larstragardh.se   

 

 Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen i Sverige och 

doktor i nationalekonomi. Laura har lång erfarenhet av forskning 

och ledarskap i kunskapsorganisationer. Hon har forskat och 

föreläst om bl.a. sjukfrånvaron, utbildningssystemet, hälso- och 

sjukvårdens utmaningar och jämställdhet i arbetslivet och i 

hemmet. Hon har lett många forskningsprojekt och fungerat som 

chef på Statskontoret, SNS (Studieförbundet Näringsliv och 

Samhälle) och Försäkringskassan. Laura brinner för att tillsammans 

med medarbetare ta fram kvalitetssäkrade processer som 

säkerställer såväl användarnytta som vetenskaplig excellens. Se 

www.laurahartman.se   

 

 

Maria Bäck, doktor i statskunskap och forskare vid Institutet för 

samhällsforskning vid Åbo Akademi. Maria har lång erfarenhet av 

forskning i frågor som berör socialt kapital och tillitens roll i 

samhället. För närvarande är hon involverad i forskningsprojektet 

CONTRE (Consortium of Trust Research – Pathways to Political 

Trust) som är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Tammerfors 

universitet. I projektet forskar hon bland annat kring samspelet 

mellan socialt och politiskt förtroende i ett jämförande perspektiv. 

Se www.uta.fi/jkk/en/research/themes/contre/index.html   

 

 

Frågor om seminariet besvaras av Sanna Roos, sanna.roos@asub.ax eller tel. 25 583. 

 
Varmt välkommen! 
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