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Verksamhetsberättelse 2018
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning 
och samverkan vid Linköpings universitet. Det övergripande målet för  
CKS är att bredda och fördjupa den kommunstrategiskt relevanta 
kunskapsbildningen, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum för strategisk 
kommunforskning och fungera som en vetenskaplig resurs i kommunernas 
övergripande utvecklingsarbete. 

Utveckling
Sedan början av 1990-talet samarbetar kommunerna i Östergötland med 
Linköpings universitet. Våren 1997 ingicks ett avtal mellan universitetet och 
kommunerna och Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, bildades. Ett 
nytt avtal tecknades i anslutning till att CKS firade sitt tioårsjubileum 2007. 
I slutet av 2016 tecknades ännu ett nytt avtal som gäller för perioden 2017-
2021. Detta avtal ger CKS goda möjligheter att även fortsättningsvis bedriva 
kommunstrategiskt relevant forskning, och att bredda och fördjupa den 
kommunpolitiska kunskapsbildningen. 2017 blev också det första året med 
det femåriga samverkansavtalet med Region Östergötland. Detta avtal syftar 
till att stödja CKS nuvarande verksamhetsinriktning och övergripande mål. 

CKS idé
Det övergripande målet för CKS är att bredda och fördjupa den 
kommunstrategiskt relevanta kunskapsbildningen, till stöd för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling. 

CKS delmål är att:
• Stödja och bedriva forskning som är av kommunstrategisk relevans och 

av hög vetenskaplig kvalitet.
• Följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell 

forskning inom kommunstrategiskt relevanta områden.
• Skapa möjligheter för möten och kunskapsutbyte mellan forskare, 

politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

CKS ska verka för att mötet mellan universitet och kommuner blir 
ömsesidigt berikande och kunskapsbyggande. Verksamheten bör präglas 
av stor interaktivitet vad gäller att identifiera forskningsfrågor och 
samarbetsområden. Det är i mötet mellan universitet och kommunerna – i 
första hand de kommuner som bidrar till finansieringen av CKS – som idéer 
om nya forskningsfrågor och samarbetsområden växer fram.

Kommunernas forsknings- och utvecklingsbehov ställer krav på hög 
vetenskaplig kvalitet. Det fordrar att CKS arbetar strategiskt och stimulerar 
långsiktig kunskapsuppbyggnad samtidigt som kortsiktiga insatser kan 



6

behövas. Såväl styrelsens arbete som den operativa verksamheten ska 
kännetecknas av en respekt för forskarens rätt till vetenskaplig integritet och 
oberoende vad gäller analys och slutsatser. Forskarens teoretiska förankring 
och kritiska förmåga ses som en tillgång i arbetet med att utveckla och 
fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap, till stöd för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling.

2018 präglades av produktivitet och expansion
Verksamhetsåret 2018 har varit ett år då den vetenskapliga produktionen vid 
CKS har accelererat. Grundstödet från samarbetskommunerna, universitetet 
och regionen har möjliggjort forskningsprojekt som i flera fall kunnat skalas 
upp genom ansökningar till forskningsråd och andra finansiärer. I takt 
med att externa forskningsmedel har beviljats medarbetare vid centrumet 
har mängden publikationer i nationella och internationella sammanhang 
ökat markant. Under 2018 har CKS medarbetare publicerat 23 artiklar i 
vetenskapligt granskade tidskrifter, 18 böcker och bokkapitel, 11 rapporter 
i CKS rapportserie, samt en mängd övriga rapporter, konferensbidrag, 
populärvetenskapliga artiklar, krönikor och debattinlägg. Denna utveckling, 
i kombination med att 2018 har varit ett valår, har också haft en positiv effekt 
på CKS synlighet i media. CKS medarbetare har medverkat i såväl nationell 
som lokal TV och radio, som i en lång rad tidningsartiklar.  

Inom ramen för CKS forskningsstöd har CKS under 2018 utlyst medel 
till forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Utlysningen lockade 15 
ansökningar av hög kvalitet och styrelsen beslöt att dela ut sammanlagt 5,6 
miljoner kronor till fyra forskningsprojekt vid tre olika institutioner. Dessutom 
finansierar CKS forskningsstöd från och med 2018 en doktorandtjänst vid 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. 

Även personalmässigt expanderar CKS. Under år 2018 har en postdoktor 
och en forskningsassistent rekryterats till verksamheten. Processer för 
rekrytering av en lektor, en biträdande lektor, samt en postdoktor har pågått 
under 2018 och samtliga tre anställningar inleds under våren 2019. CKS hade 
också under några veckor på hösten besök av en gästforskare; Diana Morales 
från Newcastle University.

Den utåtriktade verksamheten inom ramen för CKS Lärande har fortsatt 
att utvecklas under 2018 med en rad seminarier och lärandetillfällen för 
kunskapsutbyte mellan forskare, politiker, tjänstemän och andra aktörer 
intresserade av frågor som rör det kommunala fältet. Nytt för 2018 har varit 
att CKS har engagerat sig i ett nätverk för kommunsekreterare/kanslichefer. 
Samarbetet med kommunenheten vid Finansdepartementet som inleddes 
hösten 2017 har fortsatt under året och resulterat i publikationer och ett 
internat i november 2018 som syftade till kunskapsutbyte mellan forskare och 
deltagare från flera enheter vid Regeringskansliet.
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Ramar för verksamheten 2016-2018
CKS styrelse antog i december 2015 nya ramar för verksamheten som 
formuleras i dokumentet Ramar för verksamheten 2016–2018 (Dnr ISAK-
2016-00002).

CKS ska vara en mötesplats för kommunforskare och kommunala 
företrädare. Utgångspunkten är att möten och kunskapsutbyte mellan 
forskare, politiker och tjänstemän stärker och berikar den kommunala 
verksamheten likväl som kommunforskningen. Ambitionen att vara ett 
nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning är därför nära 
förbunden med ambitionen att fungera som en mötesplats för lärande, och 
som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete.

Under perioden 2016–2018 arbetar CKS inom följande tre kunskapsfält 
och med följande prioriterade tematiker:  

Lokal politik och demokrati
Arbetet inom kunskapsfältet syftar till att fördjupa kunskapen omfrågor som 
rör lokal politik och demokrati. 

• Frågor om politiskt deltagande, i synnerhet deltagardemokratiska 
innovationer; olika former av kontakter mellan kommunala företrädare 
och medborgare som sker parallellt med de traditionella representativa 
kanalerna.

• Förtroendevaldas villkor och förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag, 
liksom de politiska partiernas interna arbetssätt.

• Politikens betydelse inom och för det kommunala välfärdsområdet, 
t.ex. hur politiska ambitioner och prioriteringar men också styrfilosofier 
påverkar den kommunala välfärdsverksamheten. 

• Rättssäkerhet och tillit i kommunpolitiken, frågor som rör granskning 
och uppföljning av kommunal verksamhet, inte minst i icke-traditionella 
organisationsformer såsom kommunala bolag.

Lokal ledning, styrning och organisering
Arbetet inom kunskapsfältet syftar till att fördjupa kunskapen om hur 
kommunerna leder, styr och organiserar sitt arbete. 

• Utmaningar för ledare i den kommunala organisationen. Villkoren och 
formerna för samarbete mellan politiska ledare och chefstjänstemän, 
samt dessa ledares roller, arbete och samarbete i den kommunala 
organisationen.

• Frågor om hur kommuner styr och organiserar sig för att uppnå balans 
mellan verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt.

• Frågor om kunskapsutveckling, ledning, styrning och organisering av 
välfärdsområdet för att möta ökande och förändrade behov och krav. Hur 
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bemöts och hanteras dessa av ledning och personal? Vilka konsekvenser 
får det i sin tur för och i olika verksamheter?

Lokal utveckling och samhällsplanering
Arbetet inom kunskapsfältet syftar till att fördjupa kunskapen om utmaningar 
och möjligheter för lokalt och kommunalt arbete för hållbar utveckling.

• Kommuners planering för att hantera demografisk förändring; i städer 
och på landsbygden.

• Integrering av fysisk och strategisk kommunal planering för lokal 
utveckling. 

• Lokala partnerskap och initiativ samt sociala innovationer för välfärd, 
sysselsättning och företagande. 

• Kommuners planering, samverkan och insatser för hållbar utveckling 
med ekologiska frågor i fokus.
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Styrning och ledning
CKS verkar inom hela Linköpings universitet, men är som avdelning 
administrativt knutet till Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur (ISAK). Under år 2018 har Martin Klinthäll varit föreståndare för 
centrumbildningens verksamhet samt avdelningschef vid avdelningen CKS. 
Professor Brita Hermelin har varit vetenskaplig ledare.

Styrelse
Verksamheten har letts av en styrelse som påbörjade sin treåriga mandatperiod 
vid ingången av 2018. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden 
under 2018: 21 mars, 30 maj, 26 september och 5 december.

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 

Företrädare för kommunerna

Ordinarie ledamöter: Ersättare:
Anders Hedeborg, Vadstena (ordförande) 

Per Ziljat, Norrköping Paul Lindvall, Linköping  
Anna Nilsson, Valdemarsvik Alexander Florman, Söderköping
Nicklas Rudberg, Motala AnnaLena Svensson, Ydre
Maria Gillberg, Mjölby  Annicki Oscarsson, Ödeshög

 

Företrädare för Linköpings universitet

Ordinarie ledamöter: Ersättare:
Karin Axelsson, Filfak (vice ordf.) Kerstin Ekberg, IMH
Jörgen Nissen, KFU Harald Rohracher, TEMA 
Peter Värbrand, ITN Lena Högberg, IEI
Marie Jansson, ISV Anna Fogelberg Eriksson, IBL 
 

Adjungerad från Linköpings universitet:
Hans Nilsson, ISAK



10

Ägardialog
CKS föreståndare bjuder varje år in samarbets- kommunernas kommun-
styrelseordförande (KSO) samt rektor för Linköpings universitet till en 
ägardialog. Sedan samarbetsavtal med Region Östergötland skrevs år 2017 
bjuds även regionstyrelsens ordförande in till ägardialogen. Ägardialogen är 
ett tillfälle för CKS att redovisa sin verksamhet och för KSO samt rektor att 
lämna synpunkter och idéer på hur CKS ska kunna utvecklas långsiktigt.

2018 års ägardialog ägde rum den 23 november i Linköping. På ägar-
dialogen presenterades årets verksamhet inom CKS Lärande samt beviljade 
ansökningar och publiceringar inom ramen för CKS forskning. Framtida 
utmaningar för kommunerna och behovet av forskning kring dessa 
diskuterades, liksom arbetet med att skriva ett nytt ramdokument för CKS 
verksamhet 2019-2021.

Verksamhetsdialog
CKS föreståndare bjuder varje år in samarbetskommunernas kommun-
direktörer samt universitetsdirektören för Linköpings universitet till 
en verksamhetsdialog. Sedan 2017 bjuds även regiondirektören samt 
utvecklingsdirektören vid Region Östergötland in till verksamhetsdialog. 
Verksamhetsdialogen är ett tillfälle för CKS att redovisa sin verksamhet och 
för region- och kommundirektörerna samt universitetsdirektören att lämna 
synpunkter och idéer på hur CKS ska kunna utvecklas.

2018 års verksamhetsdialog ägde rum den 14 december i Linköping. På 
mötet presenterades CKS ramdokument i förhållande till det gångna årets 
verksamhet inom CKS Lärande och CKS forskning. Nya forskningsprojekt 
och rekryteringar presenterades, liksom strukturen för CKS finansiering, 
samt arbetet med att ta fram ett nytt ramdokument för perioden 2019-2021.
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CKS medarbetare
Följande medarbetare har varit knutna till CKS på hel- eller deltid, under hela 
eller delar av 2018:

Personal med övergripande arbetsuppgifter
Martin Klinthäll, docent. Föreståndare.
Föreståndarens uppgift är att leda den dagliga verksamheten och att säkra 
dess långsiktiga utveckling. I uppdraget ingår att företräda CKS i kontakt med 
universitetet och den filosofisk fakulteten, med kommunvärlden samt med 
den nationella arenan. 

En central uppgift för föreståndaren är att formulera och utveckla målen 
för CKS verksamhet och att medverka till att gemensamma synsätt utvecklas 
kring forsknings- och samverkansfrågor inom CKS. Föreståndaren har 
också ett övergripande ansvar för och en drivande roll i arbetet med att söka 
forskningsmedel och utarbeta avtal med externa finansiärer.

Brita Hermelin, professor. Vetenskaplig ledare.
Professorns uppgift är att fungera som vetenskaplig ledare vid CKS. Det 
övergripande målet och uppgiften för den vetenskapliga ledaren är att genom 
diskussioner och erfarenhetsutbyten verka för att kommunrelevant forskning 
initieras och genomförs. Uppgiften kräver att idéer kommuniceras, prövas 
och utvecklas i olika sammanhang. Arbetet sker dels i interaktion med CKS 
medlemskommuner, dels i det akademiska fältet. Det senare kan exempelvis 
innebära att vara sakkunnig i olika sammanhang. Det innebär även att 
delta i nationella och internationella konferenser och forskarmöten samt att 
publicera forskningresultatet i internationella sammanhang. 

Christine Erlandsson, samordnare.
I samordnarens uppgifter ingår bland annat löpande ekonomi, fakturering, 
avtal, distribution av nyhetsbrev och annan information, administration av 
CKS konferenser, nätverksträffar och seminarier, beställningar av böcker och 
rapporter med mera. Administratören ska också medverka till att skapa goda 
förutsättningar för relationer med kommunerna och spridning av information 
om CKS.  

Anna Valentinsson, kommunikatör.
Kommunikatören arbetar med såväl strategiska som operativa arbetsupp-
gifter: sköter CKS webbplats, skriver och bearbetar texter, fotograferar, 
filmar, ansvarar för sociala medier samt tryckt material och formgivning.  I 
rollen ingår också att fungera som ett bollplank i kommunikationsfrågor för 
CKS ledning och medarbetare och att bistå i mediakontakter, arbeta med 
populärvetenskapliga aktiviteter och annan utåtriktad kommunikation. 



12

Biträdande professorer, lektorer, doktorander  
och forskningsassistenter 
Under 2018 har följande professor, biträdande professorer, lektorer, 
biträdande lektorer, doktorander och forskningsassistenter haft hela eller 
delar av sina anställningar på CKS. Deras uppgift är att genom forskning 
och samverkan bidra till att CKS syften och mål uppfylls. Personerna verkar 
inom CKS verksamhetsfält; Lokal politik och demokrati, Lokal utveckling och 
samhällsplanering samt Lokal ledning, styrning, organisering.  

Lokal politik och demokrati 
Gissur Ó Erlingsson, docent, biträdande professor.
Erlingssons forskning rör a) de politiska partiernas interna liv, främst ute 
i kommunerna, och då i synnerhet med fokus på deras rekryterings- och 
nomineringsarbete; b) frågor om tillit och korruption i lokalpolitiken; samt 
granskning, insyn och revision av kommunal verksamhet – med särskilt 
fokus på kommunala bolag; c) politiskt deltagande och förutsättningarna för 
förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag.

Johan Wänström, fil.dr, universitetslektor.
Wänström bedriver främst forskning om kommunalt och regionalt politiskt 
ledarskap såsom till exempel a) det nya kommunala parlamentariska 
landskapet och dess effekter på koalitionsbyggande och styrning; b) lokala 
medborgaropinioner kring kontroversiella kommunala beslut såsom till 
exempel skolnedläggningar; c) vid samarbeten mellan kommuner och 
regioner.  

Bo Persson, docent, universitetslektor. 
Persson har sin huvudanställning på avdelningen för statsvetenskap vid 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), men har 
under 2018 arbetat som deltidsanställd på CKS. Han har inom ramen 
för sin anställning på CKS dels slutfört ett projekt om kommuner som 
forskningspolitiska aktörer (finansierat av CKS och Norrköpings fond för 
forskning och utveckling), dels arbetat med projektet ”Gymnasieskolans 
yrkesutbildningar genom Teknikcollege” tillsammans med Brita Hermelin.

Emanuel Wittberg, doktorand.
Wittberg är sedan hösten 2018 antagen som doktorand vid Institutet för 
analytisk sociologi, men bedriver sin forskning i nära anslutning till CKS. 
Wittbergs avhandling handlar om riskzoner för korruption och andra former 
av maktmissbruk i mogna demokratier, med ett särskilt fokus på svenska 
kommuner. 
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Lokal utveckling och samhällsplanering
Brita Hermelin, professor.
Hermelin har under 2018, vid sidan om sitt uppdrag som vetenskaplig ledare, 
bedrivit forskning inom följande projekt: ”Ostlänken och regional utveckling”; 
”Kommunernas näringslivsarbete”; ”Gymnasieskolans yrkesutbildningar 
genom Teknikcollege”; ”Organisering och finansiering av stora kommunala 
exploateringsprojekt”; ”Hållbar utveckling och ’grön tillväxt’” samt 
”Norrköpings arbetsmarknad i förändring”. Dessa projekt handlar om hur 
kommuner och regioner är involverade i samverkan för strategiskt arbete för 
hållbar utveckling och tillväxt. 

Albin Olausson Algotson, doktorand.
Olausson är sedan hösten 2016 antagen som doktorand i statsvetenskap vid 
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) men bedriver 
merparten av sin forskning på CKS. Den övergripande avhandlingsidén går 
ut på att analysera styrning och förvaltning inom svårstyrda politikområden. 
Empiriskt studeras lokal utvecklings- och näringslivsfrämjande arbete i 
kommuner.  

Martin Klinthäll, docent, universitetslektor.
Martin Klinthäll är vid sidan om uppdraget som föreståndare vid CKS även 
projektledare för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om migration och 
egenföretagande: ”Strategies and structures: A multi-disciplinary study of the 
preconditions for entrepreneurship among immigrants in Sweden”. I projektet 
ingår forskare inom företagsekonomi, sociologi och ekonomisk historia från 
universiteten i Linköping, Lund och Uppsala, samt Region Skåne. 

Inessa Laur, filosofie doktor, postdoktor.
Laur är verksam i projekt som handlar om gasellföretag och återupplivandet av 
gamla industriregioner utifrån hållbarhetsperspektiv. Forskningen syftar till att 
finna framgångsrecept för kontinuerlig utveckling av gamla industriregioner 
och flera artiklar skrivs inom ramen för projektet som kommer att presenteras 
på olika internationella konferenser. Laur är också delaktig i ett projekt som 
rör besöksnäring i en lokal kontext och som också har hållbarheten i fokus 
och där besöksnäringen kan ses som en drivkraft för regional utveckling. 
Utöver forskningen undervisar Laur inom företagsekonomi, mer specifikt i 
entreprenörskap och organisation.

Petra Svensson, filosofie doktor, postdoktor.
Svensson arbetar sedan mars 2018 som postdoktor på CKS i projektet 
”Kunskapsstyrning i besöksnäringen”, finansierat av Tillväxtverket. I 
projektet studeras besöksnäringens kunskapsstyrning som en komplex 
och tvärsektoriell utvecklingsfråga. Närmast kommer Svensson från 
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, där hon 2018 disputerade på 



14

en avhandling om tvärsektoriell styrning och tvärsektoriella perspektiv, såsom 
utveckling och tillväxt, mänskliga rättigheter, folkhälsa och social hållbarhet. 
Svensson föreläser ofta för offentliga aktörer om tvärsektoriellt strategiskt 
arbete, under 2018 har hon bland annat besökt Region Gotland, Malmö 
stad, Diskrimineringsombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Göteborgs stad och Skaraborgs kommunalförbund.  

Josefina Syssner, biträdande professor, docent.
Syssner har under året arbetat i tre externfinansierade forskningsprojekt. 
Det första – ”Strategies for shrinking municipalities” – finansieras av Formas 
och avslutades under 2018. Här har Syssner framförallt samarbetat med 
Marlies Meijer, Utrecht universitet och Gert Jan Hospers, Twente universitet, 
Nederländerna. Det andra projektet heter ”Stärkt lokal attraktionskraft” och 
har finansierats av Tillväxtverket. Här har Syssner framförallt samarbetat med 
Albin Olausson. Även detta projekt slutrapporterades under 2018. Det tredje 
projektet löper mellan åren 2018 och 2020 och heter ”Cost4Us – Sustainably 
planned and managed marine and coastal areas”. Projektet finansieras via 
Interreg Central Baltic. I fokus för Syssners forskning står frågor som rör lokal 
utvecklingspolitik, lokal anpassningspolitik samt politik och planering för 
landsbygdens utveckling. Forskningen sker ofta i ett komparativt perspektiv – 
inom Sverige eller mellan Sverige, Tyskland och Holland. 

Lokal ledning, styrning och organisering 
Kerstin Johansson, biträdande professor, docent.
Fokus för Johanssons forskning är det kommunala välfärdsområdet, främst 
kommunala förvaltningar inom områden som socialtjänst och arbetsmarknad 
med fokus på frågor om kunskapsutveckling, styrning, ledning och 
organisering. Forskningen omfattar även professioner och organisationer samt 
institutionella praktiker inom andra offentliga sektorer vilka kommunerna 
samverkar med och som räknas som så kallade människobehandlande 
organisationer (Human services organisations). Under 2018 har Johansson 
jobbat vidare med en forskargrupp kopplad till CKS – Kommunstrategiskt 
socialt arbete (KSSA) – som i första hand fungerar som ett textseminarium 
men som även initierar och diskuterar forskning inom Kommunstrategiskt 
socialt arbete.

Robert Jonsson, ekonomie doktor, biträdande universitetslektor.
Jonssons forskningsfokus är organisering och styrning av investeringsekonomi 
i kommuner utifrån ett livscykelperspektiv samt organisering av 
kommunal ledning. Jonsson är också intresserad av samverkan mellan 
universitet och kommuner och är tillsammans med Wänström ansvarig 
för kommunchefsnätverket. Jonsson är också ansvarig för utbildningen 
Ledarskap i kommuner. Under 2018 bedrev Jonsson framför allt forskning 
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om förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar inom VA. Forskningen 
finansierades av Svenskt Vatten. 

Simon Härnbro, doktorand. 
Under 2018 har Härnbro varit verksam som doktorand i socialt arbete. Inom 
ramen för doktorandtjänsten har frågor relaterade till forskningsprojektet 
Servicetjänster inom socialtjänsten fördjupats. Härnbro har tidigare (2014–
2016) arbetat som forskningsassistent i ovan nämnda projekt. 

Erik Eriksson, filosofie doktor, postdoktor.
Erikssons forskning rör policyprocesser och implementering av policy 
inom människobehandlande organisationer liksom brukarperspektiv, 
brukarorganisering och relationen mellan medborgare och välfärdsstat. 
På CKS har han under sin postdoktorsanställning framförallt undersökt 
Arbetsförmedlingens arbete med etablering av nyanlända invandrare, 
bland annat i samarbete med Kerstin Johansson. Han kommer också 
fortsätta utforska offentliga organisationers arbete med att integrera 
användarperspektiv i deras verksamheter. Sedan 2017 har Eriksson utöver sin 
forskning ansvar för CKS seminarieserie.  

David Ekholm, filosofie doktor, postdoktor.
I pågående forskningsprojektet ”Idrott som en väg till social inkludering: 
styrning genom demokratisk fostran och organisatorisk samverkan” studerar 
Ekholm hur olika samhällsaktörer interagerar, såsom idrottsföreningar, 
välgörenhetsorganisationer, sociala entreprenörer och sponsorer, tillsammans 
med offentliga aktörer såsom kommun, polis och andra myndigheter för att 
möjliggöra demokratiskt deltagande och social inkludering för unga i socialt 
utsatta områden.  I forskningen beskrivs hur nya former av välfärdsarbete 
växer fram i dagens socialpolitiska sammanhang. Utöver sin forskning på 
CKS är Ekholm verksam som lärare, bland annat på socionomprogrammet 
vid Linköpings universitet.

Praktikanter
Johan Flemgård, masterstudent i statsvetenskap vid Linköpings universitet. 
Under sin tid som forskningsassistent våren 2018 arbetade Flemgård främst 
inom ett samverkansprojekt finansierat av Finansdepartementet som handlar 
om kommunreformer samt statens styrning av kommunerna.  

Anna Nordström, masterstudent i statsvetenskap vid Linköpings universitet.
Under sin tid som forskningsassistent våren 2018 arbetade Nordström 
inom projektet Kunskapsstyrning inom besöksnäringen, som finansieras av 
Tillväxtverket. 
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Gästforskare
Att samarbeta med och ha internationella gästforskare och studenter har blivit 
ett vanligt inslag i CKS miljö de senaste åren. De internationella kontakterna 
har varit så värdefulla att CKS från och med 2017 har ett gästforskarprogram. 
Syftet är att fördjupa kontakten med forskare och forskningsmiljöer utanför 
Linköpings universitet. Gästforskaren ska ha en tydlig anknytning till något 
av CKS forskningsfält och delta i forskning eller samverkan.

CKS hade besök av en gästforskare under fyra veckor från mitten av 
september. Vår gäst var Diana Morales Arcila som nyligen hade disputerat 
vid universitetet i Newcastle, i Storbritannien. Dianas avhandling handlar om 
hur aktörer inom jordbruk samarbetar för att tillsammans skapa resurser för 
att utveckla sina verksamheter. För sin avhandling har hon gjort fältstudier i 
Chile och Colombia. Under sin gästforskarperiod vid Linköpings universitet 
presenterade Diana sin forskning vid CKS och vid Tema teknik och social 
förändring.

Övriga medarbetare
Ola J Hedin, ekonom på ISAK, har varit ansvarig för ekonomi, avtal och stöd 
vid ansökan och upphandlingar inom CKS.
 
Lennart Kågström, beteendevetare, har under 2018 arbetat med CKS 
ledarskapsprogram Ledarskap i kommuner som riktar sig till högre 
kommunala chefer.  
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Forskningsprojekt vid CKS 2018

Lokal politik och demokrati

Det nya politiska landskapets utmaningar – att besluta över blockgränserna
Projektledare: Johan Wänström.
Efter valet 2014 uppstod ett nytt parlamentariskt läge i många svenska 
kommuner. Traditionella blockbaserade majoritetsstyren bildades i endast 
en tredjedel av kommunerna, varvid det fanns behov av blocköverskridande 
samarbeten i många kommuner. Under hösten och vintern 2014–15 
genomfördes därför en studie där Wänström i samarbete med SKL studerade 
förutsättningarna för att styra i en minoritetsposition. Året därpå studerades 
förutsättningarna för blocköverskridande samarbeten. En tredje delstudie 
genomfördes tidigt 2018 med fokus på koalitionsförhandlingar och andra 
förberedelser inför en ny mandatperiod. Projektet finansieras av SKL och fick 
mycket uppmärksamhet i samband med valet 2018.

Att (om)organisera den politiska basnivån
Projektledare: Gissur Erlingsson.
I samband med att de flesta utvecklade demokratier som följd av 
urbaniseringsprocesser hastigt delats upp i krympande landsbygd och snabbt 
växande storstadsregioner, uppstår allvarliga politiska problem. Dels blir 
det svårare att hålla samman landet, där invånarna i krympande landsbygd 
känner allt mindre tilltro till politiker och politiska institutioner. Dels blir det 
allt svårare att upprätthålla kommunal service med likvärdig kvalitet i alla 
delar av landet.

Mot den bakgrunden har staten blivit allt mer intresserad av hur man med 
politiska medel kan komma åt dessa två problem. Syftet med detta projekt 
har varit att inventera forskningen om vilka erfarenheter andra länder haft 
av att ha implementerat framför allt kommunsammanläggningar, men också 
långt gående mellankommunal samverkan. Ambitionen har varit att se vilka 
lärdomar eventuella framtida svenska reformer kan dra från andra kontexter. 
Detta forskningsprojekt har finansierats av, och genomförts i nära samarbete 
med Finansdepartementets kommunenhet och slutredovisades i november 
2018 med rapporten ”Att omorganisera den politiska basnivån”. 

Insyn i, samt styrning och kontroll av kommunala bolag
Projektledare: Gissur Erlingsson.
Frågan om korruption och maktmissbruk i Sverige har hamnat högt på den 
politiska dagordningen de gångna åren. Visserligen går det aldrig att utforma 
system som helt utesluter rättsröta. Däremot kan motståndskraften mot 
oegentligheter stärkas inom de områden där riskerna för maktmissbruk är 
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som störst. Kommunala bolag har av många aktörer utpekats som en särskild 
riskzon för korruption och där aningslösheten bland ledande företrädare är 
stor. 

Forskningsprojektet är inriktat på hur kommuner arbetar med styrning 
av sina bolag, samt hur ansvarsutkrävandet och insynen i bolagen fungerar. 
Ambitionen är att projektet långsiktigt ska bidra till att öka medvetenheten 
om problemkomplexet i kommunsektorn, och därmed stärka ägarstyrningen, 
insyn i bolagen samt leda till en mer kvalitativ revision av de kommunala 
bolagen. Projektet fick ett uppstartsbidrag under 2013 om 260 000 SEK från 
Norrköpings fond för forskning och utveckling. Det slutredovisades hösten 
2014 med rapporten ”Hur styrs och granskas kommunala bolag?”. Med 
avstamp i detta pilotprojekt formulerades en ansökan till Vetenskapsrådet på 
samma tema, men med ett mer extensivt upplägg. Det beviljades under hösten 
2014 en finansiering om 3,2 MKR under perioden 2015–2019, där också 
Anna Thomasson, Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet 
och Andreas Bergh, Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet 
medverkar. Till dags dato har ett tiotal vetenskapliga publikationer kommit 
ut från detta projekt, liksom ett flertal konferensuppsatser samt krönikor och 
debattartiklar. Projektet slutredovisas 2020.

Nya i politiken/Politikens villkor
Projektmedarbetare: Gissur Ó Erlingsson och Emanuel Wittberg.
Ungefär var sjätte av dem som väljs in i kommunfullmäktige lämnar sitt 
uppdrag innan mandatperiodens slut. Benägenheten att hoppa av är större 
i grupper som redan från början är underrepresenterade, exempelvis bland 
kvinnor och unga personer. Avhopp är även vanligare bland dem som är nya 
i politiken. Samtidigt blir landets kommunfullmäktigeförsamlingar allt äldre 
och på många håll har partierna svårt att hitta lämpliga kandidater, vilket gör 
att omfattande nyrekryteringar kommer att krävas framöver för att behålla 
samma antal politiker. 

Mot denna bakgrund är det angeläget att utvinna mer kunskap om 
lokalpolitikens villkor, och på så vis skapa ett kunskapsunderlag för att 
kunna reformera lokalpolitikens institutioner i syfte att underlätta för 
underrepresenterade grupper att komma in i politiken och minska deras 
benägenhet att hoppa av. Syftet med den här studien är att vinna ny 
kunskap inom dessa områden. Detta har vi gjort genom att genomföra en 
panelundersökning som riktades till personer som kandiderade i 2014 års 
val till kommunfullmäktige, och som vi följt upp med enkäter sedan dess. 
Projektets första del avrapporterades under våren 2015 med rapporten 
”Att ta plats i politiken” (Stockholm: SKL) och med fortsatt ekonomiskt 
stöd från SKL har vi fortsatt samla in material under perioden 2016–2018. 
Uppföljningsrapporten ”Fullmäktigeledamoten och mandatperioden” 
(Stockholm: SKL) publicerades våren 2017, och engelska konferensuppsatser 
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har presenterats vid Nordic Political Science Congress liksom European 
Consortium for Political Research. Projektet leds av Richard Öhrvall 
(Avdelningen för statsvetenskap, Linköpings universitet t.o.m. oktober 2018).

Politisk styrning i mindre kommuner
Projektledare: Johan Wänström.
Mycket av den forskning som genomförts på kommunalpolitisk styrning i 
Sverige de senaste tio åren har gjorts på studier som är betydligt större en 
den svenska mediankommunen. Mycket av den forskningen har behandlat 
och problematiserat existensen av New Public Management i kommunerna. 
I det här projektet ligger istället fokus på kommuner som har mindre än 
16 000 invånare och således är mindre än den svenska mediankommunen. 
Hur fungerar den politiska styrningen där och vilka demokratiska och 
styrningsrelaterade ideal ligger till grund för styrningen? Fallstudier 
genomfördes 2018 i tre mindre kommuner i Östergötland där arbetet i 
projektet fortsätter under 2019.

Lokal ledning, styrning och organisering

Brukarinflytande och civilsamhällets relation till det offentliga
Projektledare: Erik Eriksson.
Projektet undersöker medborgardelaktighet och mer specifikt ”brukar-
inflytande” inom välfärdssektorn. Detta är en fortsättning på Erikssons 
avhandlingsprojekt och berör hur brukare och patienter inom socialtjänst 
och psykiatri involveras i de offentliga organisationernas utvecklings- och 
policyarbete. Under 2018 publicerades tre artiklar på ämnet − en som rör den 
organiserade patient- och brukarrörelsens relation till det offentliga i en lokal 
kontext, och en som rör hur den politiska diskursen kring brukarinflytande 
har förändrats från 1990-talets början fram till idag, och en som behandlar hur 
de närmare relationerna mellan frivilligsektorn och det offentliga påverkar 
brukarkollektivets oberoende ställning. En ytterligare artikel författades, som 
handlar om hur det inom den offentliga psykiatrin skapas en marknad för 
individuella berättelser av psykisk ohälsa.

Etableringsfasen – Om policy, praktik och kunskapsutveckling  
i Arbetsförmedlingens organisation
Projektledare: Kerstin Johansson. Projektmedarbetare: Erik Eriksson.
CKS avslutade under året en studie av Arbetsförmedlingens arbete med 
etableringsuppdraget, det vill säga det uppdrag som gör Arbetsförmedlingen 
till övergripande ansvarig för mottagandet och integrationen av nyanlända 
invandrare. 

Projektet bedrevs genom två delstudier och det övergripande syftet var 
att undersöka hur olika aktörer ser på etableringsuppdraget. Johanssons 
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delstudie fokuserat på anställda arbetsförmedlares upplevelse av att 
jobba med etableringsuppdraget, medan Eriksson undersökt deltagares 
perspektiv och hur Arbetsförmedlingen arbetar med att integrera 
deltagarperspektiv i sitt policyarbete. I studien ingick också att studera 
och analysera hur etableringsuppdraget formuleras officiellt, politiskt och 
organisatoriskt. Projektet sträckte sig från hösten 2016 till våren 2018. 
I december 2017 publicerades en CKS-rapport som avrapporterade den 
ena delstudien av projektet: ”Kunskapsutveckling som etablering – Om 
kvalificerade etableringsinsatser och målgruppsinkludering i myndigheters 
kunskapsproduktion”. Projektet har finansierats av Arbetsförmedlingen.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten
Projektledare: Kerstin Johansson. 
Under 2018 har Johansson avslutat ett större forskningsprojekt om 
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Flera publikationer är gjorda och 
ytterligare artiklar är under granskning hos tidskrifter. Vidare har Johansson 
arbetat med forskning om ungdom, utbildning, bildning och arbetsmarknad. 

Människorna, organisationerna och lagarna: Ett forskningsprojekt om 
etablering av nyanlända invandrare
Projektledare: Erik Eriksson.
Projektet undersöker nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden 
och de etableringsinsatser som Arbetsförmedlingen bedriver. Projektet 
fokuserar på nyanländas egen bild av etablering och det statliga 
etableringsprogrammet, liksom på statliga myndighetspraktiker och hur 
Arbetsförmedlingen som myndighet kan arbeta tillsammans med nyanlända i 
sitt interna förbättringsarbete. 

Teoretiskt fokuserar forskningen på att tydliggöra vilka olika logiker kring 
etablering och arbetsmarknadsintegration som förekommer på politisk, 
organisatorisk och individuell nivå bland de aktörer som är involverade i 
etableringsprogrammet. Genom att klargöra hur dessa logiker ser ut och hur 
de sammanfaller och motsäger varandra är förhoppningen att bidra med 
kunskap kring hur etablering och integration i samhället kan möjliggöras. 
Under 2018 publicerades den första vetenskapliga artikeln från projektet.

Förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar inom VA
Projektledare: Robert Jonsson.
Svenskt Vattens verktyg Hållbarhetsindex är en metod för att följa upp och 
säkra kvalitet över tid. Indexet från de senaste åren visar att många kommunala 
VA-organisationers anläggningar har en väl fungerande drift, samtidigt 
som det finns stora brister vad gäller de kommunala VA-organisationernas 
förmåga att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer. 

I forskningsprojektet studeras om och i så fall hur växande kommuner i 
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Sverige beskriver förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar i sina 
mest formella dokument (budget och årsredovisning). I studien ingår tio 
kommuner. Studien avrapporterades till Svenskt Vatten under 2018 via en 
muntlig presentation vid ett seminarium i Helsingborg anordnat av Svenskt 
Vatten. Projektet finansierades av Svenskt Vatten och bedrevs tillsammans 
med Anna Thomasson (docent) vid Lunds universitet, företagsekonomi. 

Jonsson har erhållit forskningsmedel för vidare studier av förvaltning 
och utveckling av anläggningstillgångar inom VA, gator och vägar inom 
forskningsprogrammet Mistra Inframaint och projekten ”Hantering av 
policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar” samt ”Styrning och 
organisering av infrastrukturförvaltning i ett livscykelperspektiv.”

Idrott som en väg till social inkludering: styrning genom demokratisk 
fostran och organisatorisk samverkan
Projektledare: David Ekholm.
Det här forskningsprojektet handlar om idrottens potential för social-
pedagogiskt integrationsarbete med barn och unga samt om den roll som 
samverkan mellan offentliga och civilsamhälleliga aktörer har för att bedriva 
sådant arbete. I projektet följs flera olika idrottsbaserade verksamheter med 
fokus på att bidra till inkludering, integration eller drog- och brottsprevention. 
Forskningsprojektet syftar till att bidra till en ökad förståelse för vilken roll 
civilsamhället har och kan få som producent av välfärdens service och tjänster. 
Forskningen kan bidra med kunskap som kan utveckla det praktiska arbetet 
med integration av barn/ungdomar i områden präglade av marginalisering 
och vara betydelsefull för planering, beslutsfattande och genomförande i 
kommuner och andra offentliga verksamheter.

Under hösten 2018 skrevs och publicerades ett flertal vetenskapliga och 
populärvetenskapliga artiklar och bokkapitel inom ramen för projektet. 
Texterna har behandlat frågor om hur samverkan sker i praktiken, vilken roll 
sponsorer och välgörenhetsaktörer har och möjligheterna för idrottsbaserade 
verksamheter att svara mot högt ställda socialpolitiska ambitioner. Särskild 
uppmärksamhet har också ägnats åt frågor som rör flickor och pojkars olika 
villkor för deltagande och inkludering.

Lokal utveckling och samhällsplanering

Demografianpassad infrastruktur i kommuner som krymper
Projektledare: Josefina Syssner och Robert Jonsson.
Även om svenska kommuner med vikande befolkningsunderlag börjat 
uppmärksammas allt mer, saknas forskning kring om och hur krympande 
kommuner anpassar sina anläggningstillgångar. Att sådan kunskap saknas 
är anmärkningsvärt, eftersom det kommunala utjämningssystemet inte 
kompenserar för dåligt underhållna anläggningstillgångar. Dessutom innebär 
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oanvända anläggningstillgångar att resurser går åt till sådant som inte 
genererar någon nytta för medborgarna. 

Syssner och Jonsson har genomfört forskning som syftar till att öka 
förståelsen för strategier som krympande kommuner under lång tid använt 
för att undvika att hantera anläggningstillgångar inom VA i enlighet med god 
ekonomisk hushållning. Forskningen har resulterat i en vetenskaplig artikel 
som är under granskning. 

Hållbar utveckling och ”grön tillväxt”
Projektledare: Brita Hermelin. 
Projektmedarbetare: Ida Andersson (Stockholms universitet) Sara Gustafsson 
och Kristina Trygg (Tema T vid Linköpings universitet) och Lukas Smas 
(Nordregio).
Hållbar utveckling är sedan flera decennier tillbaka en genomgripande vision 
för samhällsutvecklingen. Detta omfattar olika aspekter som ekologisk, social, 
ekonomisk och kulturell hållbarhet. Detta projekt har under 2018 genererat 
tre publiceringar. Dels en introduktion till ett temanummer för en tidskrift 
för vilken Hermelin var gästredaktör och som omfattade sex olika artiklar 
författade av forskare från Linköpings universitet; och dels två reguljära 
artiklar. 

Kommunernas näringslivsarbete
Projektledare: Brita Hermelin. 
Projektmedarbetare: Kristina Trygg (Tema T vid Linköpings universitet).
Detta projekt har sin grund i ett projekt, med finansiellt stöd av Vetenskapsrådet, 
som pågick sedan 2014 och som avrapporterades i mars 2018. Under året har 
resultatet från en enkätstudies som skickades ut till samtliga näringslivschefer 
i landet analyserats. Detta har resultat har presenterats vid två vetenskapliga 
konferenser och publicerats i CKS-rapporten ”Lokalt utvecklings- och 
tillväxtarbete. En studie av kommunernas näringslivsfunktioner”. 

Norrköpings arbetsmarknad i förändring
Projektledare: Brita Hermelin. 
Projektmedarbetare: Inessa Laur.
Denna studie om Norrköpings arbetsmarknad har genomförts i samverkan 
med Norrköpings kommun. Studien har syftat till att öka kunskapen om 
arbetsmarknadens utveckling i kommunen och att utifrån den kunskapen 
diskutera möjliga arbetsmarknadspolitiska insatser och åtgärder. Under 2018 
har resultatet publicerats i CKS-rapporten ”Norrköpings arbetsmarknad i 
förändring – strukturomvandling och lokal sysselsättning”. 

Strategier för kommuner som krymper
Projektledare: Josefina Syssner. 
Projektmedarbetare: Gert-Jan Hospers, Marlies Meijer.
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Urbaniseringen innebär att städer växer, men också att andra platser krymper. 
Ungefär hälften av Sveriges kommuner står i dag inför en situation där 
befolkningsmängden gradvis minskar. Detta är en utveckling som ställer 
berörda kommuner inför utmaningen att fortsätta driva kommunal verksamhet 
med bibehållen kvalitet, trots att befolkningen och skatteunderlaget minskar. 

I det här projekt utgår vi ifrån det politiskt-normativa antagandet att 
kommuner som krymper bör utveckla en lokal anpassningspolitik. Med 
anpassningspolitik menar vi en politik som på ett sammanhängande sätt 
beskriver de insatser som man avser göra för att anpassa kommunen till de 
nya förutsättningar som en krympande ekonomi och minskade befolkningstal 
medför. 

Projektet är av internationell jämförande karaktär och sker i samarbete 
med Gert-Jan Hospers vid Twente Universitet. Omfattande fältforskning har 
genomförts i både Sverige, Tyskland och Nederländerna. Projektet beviljades 
3,8 MKR av Formas i november 2014 och slutrapporterades 2018. Under 
2018 har projektet genererat en tidskriftsartikel, en antologi på svenska, en 
antologi på engelska och en monografi på svenska. Ytterligare två artiklar och 
en monografi på engelska är under granskning.

Stärkt lokal attraktionskraft
Projektledare: Josefina Syssner. Projektmedarbetare: Albin Olausson.
Tillväxtverket har av regeringen fått till uppgift att fördela 15 miljoner kronor 
till tio kommuner som vill utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete för 
stärkt attraktionskraft. CKS har under hela programtiden, från hösten 2015 
till hösten 2018, utgjort följeforskare med viss processtödjande funktion. CKS 
har genom sin forskningsinsats bidragit till att (1) konkretisera kommunernas 
problembeskrivning, målbeskrivning och aktiviteter, (2) systematiskt beskriva 
de metoder som utvecklas och prövas samt (3) konkretisera projektens 
resultat så att erfarenheter kan tas till vara. Vidare har CKS:s forskningsinsats 
syftat till att bidra till att utveckla kommunernas förmågor till att själva göra 
ovanstående. 

Projektet avrapporterades genom CKS-rapporten “Mot en ny lokal 
utvecklingspolitik?  - Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal 
attraktionskraft”. Följeforskningen har bedrivits i nära kontakt med såväl 
pilotkommunerna som Tillväxtverkets programansvariga. Projektet är 
finansierat av Tillväxtverket.

Organisering och finansiering av stora kommunala exploateringsprojekt
Projektledare: Brita Hermelin. Projektmedarbetare: Robert Jonsson.
I takt med urbaniseringen i Sverige har större kommuner upplevt ett 
behov av att genomföra stora exploateringsprojekt. Strand- och citynära 
men samtidigt förorenad industrimark har blivit attraktiv mark för stora 
exploateringsprojekt. Svenska kommuner är utifrån ett internationellt 
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perspektiv stora organisationer med betydande kapacitet att hantera 
omfattande exploateringsprojekt. En tydlig trend i den svenska kontexten är 
dock att stora exploateringsprojekt sker tillsammans med andra aktörer inom 
bygg- och fastighetsbranschen. I studien riktas fokus mot organisering och 
finansiering av stora exploateringsprojekt som genomförs på förorenad, men 
samtidigt strand- och citynära mark i större svenska kommuner. Ett paper 
presenterades vid en internationell konferens.

Gymnasieskolans yrkesutbildningar genom Teknikcollege
Projektmedarbetare: Brita Hermelin och Bo Persson.
Detta projekt har sin grund i ett projekt, med finansiellt stöd av Vetenskapsrådet 
(VR), som pågick sedan 2014 och som avrapporterades i mars 2018. Utifrån ett 
intresse för att förstå hur samverkan sker mellan kommuner och näringslivet, 
motiverade resultaten från VR-projektet oss till fördjupade studier om 
samarbetet för utbildning. Dessa fördjupade studier har kommit att rikta fokus 
mot certifieringssystemet för utbildningar med benämningen Teknikcollege 
(TC) och mot så kallade industrigymnasier. Projektet syftar till att förstå 
samverkan mellan de involverade parterna i TC – främst kommuner, skolor 
och företag – och vad som är drivkrafterna för deras engagemang. Under året 
har resultaten från projektet presenteras av Bo Persson på konferens. Resultat 
från projektet har även publicerats i form av en vetenskaplig artikel. 

Ostlänken och regional utveckling – en kunskapsöversikt
Projektledare: Brita Hermelin. 
Projektmedarbetare: Sara Gustafsson (miljöteknik, LiU) samt tre forsknings-
assistenter från olika änder inom EU. 
Med den planerade Ostlänken (en snabbjärnväg från Järna till Linköping) 
som bakgrund har denna studie syftat till att sammanställa befintlig, 
forskningsbaserad kunskap om hur infrastruktur för transporter påverkat lokal 
och regional utveckling och tillväxt samt att sammanställa policydokument 
(grå litteratur) från andra regioner, städer och orter. Den tidigare forskningen 
och policydokumenten kan beröra platser/regioner i Sverige och platser/
regioner andra länder inom EU. Speciellt fokus har riktats mot hur modeller 
för grön tillväxt uppmärksammas inom denna forskning och policy. Projektet 
har genomförts med finansiellt stöd från Region Östergötland och Östsvenska 
Handelskammaren. Dessa partners samt Sörmland har utgjort projektets 
referensgrupp. Detta projekt har generat en konferenspresentation och 
presentationer till avnämare. Resultatet har publicerats genom en rapport. 

Kunskapsstyrning i besöksnäringen
Projektledare: Josefins Syssner. 
Projektmedarbetare: Petra Svensson, Sebastian Larsson och Anna Nordström.
I detta projekt studeras Tillväxtverkets insats ”Hållbar produktutveckling” 
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(HPU). I detta projekt medverkar sju regioner. Kunskapsstyrning 
och kunskapsutveckling ses som viktiga nycklar i utvecklingen av 
besöksnäringen och utvecklingen av exportmogna hållbara destinationer och 
destinationsprodukter. I projektet ligger fokus på hur det regionala arbetet med 
destinations- och produktutveckling kan förstås utifrån kunskapsstyrning som 
verktyg och policy för utveckling, och på hur besöksnäringens tvärsektoriella 
dimension påverkar hur kunskapsstyrning i besöksnäringen kan förstås och 
organiseras. Projektet finansieras av Tillväxtverket och sträcker sig till oktober 
2019. 

Under 2018 har två delrapporter i projektet färdigställts. Ett antologikapitel 
har färdigställts för publikation under 2019. Projektets medarbetare har 
medverkat vid SKL:s besöksnäringskonferens, vid ett antal projektmöten 
inom HPU-projektets ledningsgrupp, och vid konferenser med regionala 
projektledare. 

Forskningsprojekt finansierade av CKS
Under våren 2018 utlyste CKS medel för forskningsprojekt och 15 ansökningar 
kom in.  Av de inkomna ansökningarna beslutade styrelsen i december 2018 
att bevilja fyra projekt forskningsanslag, vilka kommer att påbörjas under 
2019. De fyra projekten och dess huvudsökande:

• ”Organisering och styrning för balans mellan tillit och kontroll på en 
kundvalsmarknad för hemtjänst”. Lena Högberg, IEI.

• ”Utbildningspolitik som verktyg i regional utvecklingspolitik: 
Kommunerna och regional samverkan om yrkesutbildning”. Bo Persson, 
IEI.

• ”Kommunalt flyktingmottagande och konflikten om framtidens 
statsfinanser”. Peo Hansen, ISV.

• ”Svenska för invandrare – att organisera för inkludering”. Andreas Fejes, 
IBL.

Utlysningen 2016
Under våren 2016 utlyste CKS medel för forskningsprojekt. Av de inkomna 
ansökningarna beslutade styrelsen i december 2016 att bevilja knappt 2 MKR 
i forskningsanslag till två projekt. Dessa påbörjades under 2017. 

Hur kan kommunala chefer leda för både produktion och innovation?
Projektledare: Anna Fogelberg Eriksson, IBL.
Projektet fokuserar hur kommunala chefer hanterar och bemöter utmaningen 
att balansera samtida verksamhetskrav på stabil och effektiv produktion av 
välfärdstjänster, samt utvecklingsinriktat innovationsarbete. Utgångpunkten 
tas i tidigare erfarenheter av att samarbeta med kommuner kring deras 
innovationsarbete, samt egen och andras tidigare forskning på området 
innovation i offentlig sektor samt chefers arbete och ledarskap.
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Under 2018 har arbetet i projektet fortsatt, i huvudsak genom skrivande av 
en tidskriftsartikel med fokus på balansen mellan produktion och innovation, 
baserad på en re-analys av chefsintervjuer. Parallellt pågår författande av 
en CKS-rapport. Under 2017 ägde byte av projektledare rum, och arbetet i 
projektet har därför lagts om och fördröjts något i relation till ursprunglig 
plan.

Projektet beviljades 991 448 SEK.

Den lokala politikerns bildningsarenor
Projektledare: Henrik Nordvall, IBL.
Detta projekt avser undersöka (ut)bildningsmöjligheter som organiseras 
för kommunalpolitiskt förtroendevalda, dels genom partierna och de 
studieförbund och folkhögskolor de samverkar med, dels genom kommunerna. 
Syftet är att ge överblick och fördjupad bild av organiserade bildningsarenor 
av olika slag för kommunpolitiker. Forskningsfrågorna handlar om omfattning 
och variation, mål för utbildningsarrangemang samt betydelser av dessa för 
de individer som deltar. 

Under 2018 fortsatte inventeringen av utbildningar riktade mot politiker 
som organiseras av kommuner, partier och studieförbund. Intervjuer har 
genomförts med olika aktörer som på skilda vis arbetar med utbildning för 
politiskt förtroendevalda: kommunala tjänsteman samt representanter från 
SKL, partier och studieförbund. Utbildningsmaterial från dessa kontexter har 
samlats in, liksom statistik från studieförbund. En första preliminär analys 
av skillnader och likheter beträffande infrastrukturer för utbildning inom 
olika partier har genomförts och presenterats på Mimers forskarkonferens i 
november 2018. 

Projektet beviljades 847 488 SEK.
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CKS Lärande
De aktiviteter som har ett uttalat syfte att skapa möten och kunskapsutbyte 
mellan forskare, politiker och tjänstemän samlas i verksamhetsområdet 
CKS Lärande. Det handlar om kommundagar, samverkansdagar, seminarier, 
utbildningar och nätverk. Denna verksamhet ger forskare, politiker och 
tjänstemän möjlighet till kunskapsutbyte och reflektion. Därigenom bidrar 
CKS till att främja den strategiska kompetensen hos kommunala politiker och 
tjänstemän, men också till att kommunrelevant forskning kan bedrivas.

CKS kommundag

Kommunernas kompetensförsörjning avgörande för framtiden
Kompetensförsörjning handlar både om att rekrytera rätt personer, men 
också om att behålla och utveckla befintlig kompetens hos medarbetare och 
politiker. 

Frågan om att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt är central 
för alla kommuner, även om förutsättningarna skiljer kommunerna åt. 
Lösningarna handlar om att både samverka och att tänka nytt, och där 
kunskap byggd på såväl vetenskap som erfarenhet är centralt för att lyckas. 
CKS kommundag 2018 var en mötesplats där vi gemensamt delade kunskap 
och diskuterade strategiska lösningar. Kommundagen vänder sig till politiker 
såväl som medarbetare, chefer och personer i ledningsfunktioner.

Ur programmet: ”Kommunernas kompetensförsörjning – utmaningar 
och möjliga förslag till kapacitetsförstärkningar”, Sverker Lindblad, 
huvudsekreterare i kommunutredningen. ”Välfärdens professioner: då, nu 
och i framtiden”, Eva Johnsson, docent och Mikael Bengtsson, doktorand, 
båda vid Lunds universitet. Workshoppar och panelsamtal. 

Sammanlagt deltog cirka 65 personer i konferensen och utvärderingen 
visade att kommundagen sammantaget upplevdes som bra.

CKS seminarieserie
CKS arrangerar regelbundet seminarier som vänder sig till kommunernas 
politiker och tjänstemän, forskare och studenter. Under 2018 har två 
seminarieserier genomförts i samarbete med kommunerna. Seminarierna 
ägde rum i kommunerna, i regel i kommunhuset, där kommunchefen hälsade 
välkommen. 

Att bli en del av lokalsamhället  
Seminarieserien under våren 2018 gav perspektiv på integration och 
etablering: hur kan kommunerna skapa förutsättningar för en framgångsrik 
integration? Seminarierna gav olika perspektiv och exempel på hur man 
kan jobba lokalt för att skapa en framgångsrik integration och etablering. I 



28

genomsnitt deltog 37 personer vid varje seminarietillfälle.
• ”Civilsamhället visar vägen genom föreningslivet”, 22 mars i Åtvidaberg. 

Föreläsare: Roberto Scaramuzzino, doktor i socialt arbete vid Lunds 
universitet.

• ”Nyanländas röster: upplevelsen av att etablera sig i Sverige”, 12 april 
i Norrköping. Föreläsare: Jennie K Larsson, doktor i etnicitet och 
migration samt utredare på Arbetsförmedlingens huvudkontor och 
Charbel Makhlouf, journalist och utredare på Arbetsförmedlingens 
huvudkontor. 

• ”Boendesegregation – ett hinder för demokratisk delaktighet”, 17 maj 
i Ödeshög.  Föreläsare: Per Strömblad, docent i statsvetenskap vid 
Linnéuniversitet.

Valet 2018 - analys, retorik, deltagande
Under höstens seminarieserie, i kölvattnet av valet 2018, analyserades 
utgången, valdeltagandet och en av valrörelsens stora frågor, trygghet. I 
genomsnitt deltog 19 personer vid varje seminarietillfälle.

• ”Valresultatet i Östergötland – får vi fler blocköverskridande styren?”  
11 oktober i Mjölby. Föreläsare: Johan Wänström, universitetslektor vid 
Centrum för kommunstrategiska studier.

• ”Hur kan man öka känslan av trygghet genom stadsplanering?”  
8 november i Finspång.  Föreläsare: Carina Listerborn, professor i 
stadsbyggnad vid Malmö universitet. 

• ”Vilka väljer att rösta?” 6 december i Söderköping. Föreläsare: Richard 
Öhrvall, fil. Dr. i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

Samverkan i nätverk
CKS strävar efter samarbete med samtliga samarbetskommuner och en form 
för detta är att arbeta i nätverk. Nätverken löper normalt över flera år, samtidigt 
omprövas nätverkssamarbetet regelbundet. Omprövningen sker i dialog med 
såväl styrelsen som med kommunföreträdare och forskare. Medarbetare vid 
CKS kan ha olika roller i olika nätverk och kan i en del fall leda och organisera 
nätverken, i andra vara med som deltagande forskare. Samtliga nätverk syftar 
till lärande och erfarenhetsutbyte.

Kommunledning – nätverk med kommunstyrelseordförande 
För snart tjugo år sedan bildas ett nätverk av kommunstyrelseordföranden 
från CKS samarbetskommuner, men också från kommuner som gränsar till 
Östergötland. Nätverket syftar till lärande och erfarenhetsutbyte kring den 
egna rollen i relation till den kommunala organisationen och det omgivande 
samhället. Under hela denna tid har kommunstyrelseordförandena gett CKS 
i uppdrag att leda nätverket. För CKS innebär detta en möjlighet att etablera 
och upprätthålla strategiskt viktiga relationer med politiker i den kommunala 
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sfären, bedriva kommunrelevant forskning och bidra till kunskapsutveckling 
och reflektion genom möten mellan deltagare och forskare. 

Nätverket träffas fyra gånger per år (lunch till lunch), vanligtvis en gång 
tillsammans med kommunchefernas nätverk. Värdskapet för nätverksträffarna 
cirkulerar bland medverkande kommunstyrelseordförande. På så sätt har 
förhållanden i enskilda kommuner kunnat uppmärksammas till gagn både 
för nätverksdeltagare från de kommuner som varit värdar och för deltagare 
från övriga kommuner. Deltagande i nätverket är personligt.

Under 2018 gästades nätverket av ett antal forskare från Linköpings 
universitet och andra universitet. Även forskare som är verksamma på CKS 
presenterade sin forskning. Nätverket leddes under 2018 av Johan Wänström 
och Martin Klinthäll.

Kommunledning – nätverk med kommunchefer
För snart tjugo år sedan bildades ett nätverk av kommuncheferna från 
CKS samarbetskommuner, men också från kommuner som gränsar till 
Östergötland. Nätverket syftar till lärande och erfarenhetsutbyte kring den 
egna rollen i relation till den kommunala organisationen och det omgivande 
samhället. Under hela denna tid har CKS haft uppdraget att leda nätverket. 
För CKS innebär detta en möjlighet att etablera och upprätthålla strategiskt 
viktiga relationer med chefstjänstemän i den kommunala sfären, bedriva 
kommunrelevant forskning och bidra till kunskapsutveckling och reflektion 
genom ett möte mellan deltagare och forskare.

Nätverket träffas fyra gånger per år (lunch till lunch), vanligtvis en gång 
tillsammans med kommunstyrelseordförandenas nätverk. Värdskapet för 
nätverksträffarna cirkulerar bland medverkande kommunchefer. På så sätt har 
förhållanden i enskilda kommuner kunnat uppmärksammas till gagn både för 
nätverksdeltagare från de kommuner som varit värdar och för deltagare från 
övriga kommuner. Deltagande i nätverket är personligt.

Under 2018 gästades nätverket av ett antal forskare från Linköpings 
universitet och andra universitet. Även forskare som är verksamma på CKS 
presenterade sin forskning. Nätverket leddes under 2018 av Johan Wänström 
och Robert Jonsson.

Nätverk för brottsförebyggande arbete – RegBrå 
RegBrå – Regional samverkan för brottsprevention – är ett samarbete mellan 
kommunerna i regionen, Polisen i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland 
och Linköpings universitet. Samarbetet har pågått i sin nuvarande form sedan 
december 2010. Syftet med nätverket är att genom samverkan öka kunskapen 
om prevention och medverka till ökad kraft i det lokala brottspreventiva 
arbetet i kommunerna. CKS uppgift är framförallt att fungera som ett 
vetenskapligt stöd via biträdande professor Kerstin Johansson. Under 2018 
har nätverket jobbat vidare med en länssamordnare för brottspreventivt arbete 



30

utsedd av BRÅ (vilken tillträdde 2017) vilket medfört att nätverket sedan dess 
koordineras via länsstyrelsen. Under 2018 genomfördes fyra nätverksmöten 
där omkring 25 personer deltog vid varje tillfälle.

Nätverket för kommuner som krymper
Sveriges befolkning har sedan 1970-talets mitt ökat med drygt 1,5 miljoner 
invånare. Samtidigt har nästan hälften av landets kommuner under samma 
period haft en negativ befolkningsutveckling. Studier visar att krympande 
befolkningstal har stor betydelse för förmågan att leverera väl fungerande 
välfärdstjänster. Trots detta har få kommuner tydligt uttalade strategier för 
hur man ska hantera en långvarig befolkningsminskning. Därför har Arena 
för Tillväxt, Sveriges kommuner och landsting samt CKS tagit initiativ till ett 
lärandenätverk där företrädare för krympande kommuner delar erfarenheter 
och fokuserar på utvecklingsfrågor på övergripande strategisk nivå. Målet 
är att ge deltagarna ökad kunskap och praktiska verktyg för hur de kan 
möta utmaningarna som finns i att leda en liten och krympande kommun. 
Under 2018 har kommunstyrelseordföranden och kommunchefer från tjugo 
kommuner med långvarig befolkningsminskning deltagit i nätverket. Josefina 
Syssner har varit CKS representant i nätverket. 

Nätverk för samverkansdoktorander i socialt arbete
Initiativet till nätverket växte fram under 2016 för att utveckla och stärka 
samverkansdoktorander i socialt arbete och deras roll i arbetet att långsiktigt 
och strategiskt stärka kunskapsutvecklingen inom kommunal socialtjänst. 

Initiativet stöds av CKS via Kerstin Johansson och målsättningen är att 
nätverket ska fungera som ett stöd både till enskilda samverkansdoktorander 
och till de kommuner som investerat eller planerar att investera i denna 
anställningsform. 

Under 2018 har nätverket varit något lite mindre aktivt. Under 2018 
beviljade FORTE pengar till ett kluster av lärosäten för att driva en 
forskarutbildning för samverkansdoktorander i socialt arbete och nätverket 
undersöker därför möjligheten att samverka med denna forskarskola. Det 
arbetet fortsätter under 2019.

Nätverk för kommunsekreterare
I Östergötland finns ett nätverk med kommunsekreterare. I nätverket 
ingår även några kanslichefer. Nätverket drivs av kommunsekreterarna 
och de träffas några gånger per år. Det centrala för Östergötlands regionala 
kommunsekreterarnätverk är att verka för ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte 
medlemmarna emellan, ge möjlighet till kompetensutveckling inom juridiska 
frågor samt främja kompetensutveckling generellt inom kommunsekretera-
rens övriga arbetsområden. 

Under 2018 medverkade Robert Jonsson och Johan Wänström i nätverket 



31

för att berätta om relevant forskning för deltagarna i nätverket, men även för 
att påbörja en interaktiv studie om kommunsekreterare. 

Utbildningar

Ledarskap i kommuner
CKS har i flera år erbjudit en utbildning för högre kommunala chefer – 
Ledarskap i kommuner. Kommunerna ger utbildningen sitt stöd med avsikt 
att stärka ledarskapet i kommunerna och i regionen som helhet. Den ses som 
ett sätt att utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling. Utbildningen ska bidra till en ökad medvetenhet om samspelet 
mellan individ, grupp, organisation och samhälle.  Ett mer specifikt syfte är att 
kommunala chefer ska utveckla det personliga ledarskapet, den egna förmågan 
till omvärldsanalys och rollen som ”samhällsspanare” och samhällsförändrare. 
Den som medverkar ska ges möjlighet att utveckla en ökad självkännedom 
och förmåga att samspela med omvärlden. Målgruppen är kommunala chefer 
som arbetar direkt mot den politiska ledningen i nämnder och styrelser samt 
högre chefer med personalansvar.

I utbildningsledningen fanns under 2018 Robert Jonsson och Lennart 
Kågström vid CKS samt en representant för kommunchefsnätverket, Anders 
Björlin, kommundirektör i Västervik. Intresset för att delta var stort och hösten 
2018 startade utbildningen med 17 deltagare, i samarbete med Spetsa AB.

Kommuncheferna i regionen är mentorer för deltagarna i utbildningen. 
Finansiering av utbildningen sker genom deltagaravgifter. Det övergripande 
ansvaret för utbildningen och dess planering hade Robert Jonsson under 2018.
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Resultaträkning i tkr.

INTÄKTER

2018 2017
Anslag universitet 3 451 3 615
Bidrag medlemskommuner & region 9 439 9 893
Övriga projekt 4 606 3 331 
SUMMA INTÄKTER 17 497 16 839

KOSTNADER
Personalkostnader -10 464 -9 669
Lokalkostnader -954 -1 079
Driftskostnader -1 495 -1 623
LiU- och institutionsavgifter -3 789 -3 558
SUMMA KOSTNADER -16 702 -15 931

ÅRETS RESULTAT 795 908

Ekonomi  

Vissa balansposter

2018-12-31 2017-12-31
Periodens verksamhetsutfall 795 908
Balanserad kapitalförändring 4 559 3 651
Oförbrukade erhållna bidrag 9 428 11 595
Förbrukade, ännu ej erhållna bidrag -38 -365
SUMMA UTGÅENDE MEDEL 14 744 15 789
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Bokslutskommentarer
CKS resultatet för 2018 är ett överskott om 795 tkr, att jämföra med 
budgeterat nollresultat. Skillnaderna består framför allt av 1 740 tkr lägre 
personalkostnader och 300 tkr lägre OH-kostnader än planerat. Samtidigt 
minskar intäkter av externa medel med 1 406 tkr jämfört med budget, främst 
genom att oförbrukade bidrag inte kan tas i anspråk i den takt som varit tänkt 
till följd av de minskade kostnaderna. CKS myndighetskapital uppgick vid 
årets slut till 5 354 tkr, medan oförbrukade erhållna bidragen uppgick till 9 
428 tkr. CKS går in i 2019 redo med två-tre nya anställningar, vilket innebär 
att dessa medel kommer att användas i högre grad än tidigare.

Årets resultat
Genom samverkansavtalen har CKS rekvirerat 7 825 tkr från medverkande 
kommuner, 2 032 tkr från Region Östergötland och 3 451 tkr från Linköpings 
universitet, totalt 13 308 tkr.

Intäkter från övriga externt finansierade projekt uppgår till 4 606 tkr, 
vilket är 1 275 tkr mer än 2017, och förlänger den trendlinje vi sett sedan 2014. 
CKS satsning på samverkansavtalet som hävstång för att kunna söka andra 
externa projekt står fast. Siffran speglar dock även ett visst eftersläp från 2017, 
då två svenska myndighetsprojekt ersatts i efterhand.

Fördröjningar i nyrekryteringar har inneburit att CKS personalkostnader 
de senaste åren underskridit budget, så även 2018. Inför 2018 budgeterade 
CKS för en nyanställd lektor och ett biträdande lektorat, vilka inte kunnat 
tillsättas förrän i början av 2019. Det är främst den långa anställningsprocessen 
inom universitetet som förklarar tidsskillnaden. Även föräldraledigheter 
och uthyrning av personal till universitetsförvaltningen har gjort att 
personalkostnaderna minskat något jämfört med budget.

Utbetalningarna av CKS forskningsstöd har återupptagits under året. 
Inför 2019 väntar nya beslut för perioden 2019–2021. Utöver reserverade 
medel fanns vid årets slut 2 856 tkr att fördela till nya projekt.

Upparbetat kapital och oförbrukade medel
CKS upparbetade kapital uppgår nu till totalt 5 354 tkr, fritt att förfoga över. 
Därutöver har CKS fortsatt en hög andel oförbrukade bidragsmedel som 
är vikta för specifika forskningsprojekt. Detta är positivt men ställer också 
krav på leverans av forskning de kommande åren. De största posterna av 
oförbrukade medel finns inom samverkansavtalen med kommuner och region 
(totalt 8 249 tkr, varav 3 855 är öronmärkt för CKS forskningsstöd) och det 
VR-finansierade projektet ”Offentligt ägda bolag” (860 tkr).

Posten ”Förbrukade, ännu ej erhållna bidrag”, är fortsatt låg, till följd av 
dialog med bidragsgivare och ett ökat krav från Riksrevisionen på statliga 
finansiärer att reglera bidragsposter innan årets slut, vilket gynnar CKS.
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Avtal om extern finansiering 
Det förändringsarbete med ett ökat fokus på extern finansiering som inleddes 
2013 har fortsatt visat sig vara en framgångsrik strategi. I sammanställningen 
nedan visas ingångna överenskommelser om forskningsfinansiering som 
tecknats under verksamhetsåret. Den externa finansieringen består i huvudsak 
av forskningsbidrag.

Beviljade ansökningar och ingångna överenskommelser om 
forskningsfinansiering. 

Forsknings-
finansiär Projekt Samarbets- 

partners
Beviljat 
belopp

Sökande och 
medsökande

Interreg
Coast for us. 
Sustainable use of 
common resources. 

Planning 
authorities in 
the Baltic sea 
area.

1 000 000 Syssner

Svenskt 
Vatten 
Utveckling

Kommunal 
samhällsbyggnad 
och styrning och 
organisering av 
kommunal VA-
verksamhet

CKS och KEFU 
vid Lunds 
universitet

138 600  
(CKS del)

Jonsson, 
CKS, och 

Thomasson, 
Lunds 
universitet.

Sveriges 
kommuner 
och landsting 
(SKL)

Koalitionsbyggande 
och beslutsfattande 
i ett nytt politisk 
landskap

SKL 200 000 Wänström

Mistra

2.3 Governance 
and organization of 
infrastructure assets 
management in a 
lifecycle analysis 
perspective

2.4 Overcoming 
policy failures in 
infrastructure assets 
management

RISE och 
Lunds 
universitet

1 500 000

(CKS del) 
Jonsson och 
Syssner 

Icelandic 
Research 
Council

Does Legitimacy 
Make a Difference

University of 
Iceland

900 000 
Kristinsson, 
UoI och  
Erlingsson, 
CKS.
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Uppdrag, medverkan i vetenskapliga 
konferenser med mera

Uppdrag

David Ekholm
• Refereeuppdrag för olika internationella vetenskapliga tidskrifter.

Erik Eriksson
• Konferenspresentation, 8th European Conference for Social Work 

Research, European Social work Research Association (ESWRA), 

18–20 April, Edinburgh.

• Konferenspresentation, Psykisk ohälsa och digitalisering, 

Nationella nätverket för humanistisk och social psykiatriforskning 

(HumSamPsyk), 24–25 april, Umeå.

• Gästföreläsare vid Göteborgs universitet, institutionen för socialt 

arbete.

• Vetenskaplig granskare för Socialvetenskaplig tidskrift.

• Vetenskaplig granskare för Culture Unbound.

• Vetenskaplig granskare, Vårdval LARO en målorienterad 

intressentutvärdering, Malmö Universitet.

• Medlem i bedömargruppen, slutseminarium för Katarina Söderberg, 

avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet.

• Kommentator, mittseminarium för Simon Härnbro, avdelningen för 

socialt arbete, Linköpings universitet.

Gissur Ó Erlingsson
• Biträdande handledare för doktoranden Richard Öhrvall, Avdelningen 

för statsvetenskap, Linköpings universitet. Öhrvall disputerade hösten 
2018.

• Huvudhandledare för doktoranden Emanuel Wittberg, Institutet för 
Analytisk Sociologi, Linköpings universitet.

• Gästföreläsare vid Linnéuniversitetet. 
• Expert/referensperson för projektet ”Myndigheters inköp från anställda 

och deras närstående”, Riksrevisionen.
• Vetenskaplig rådgivare knuten till utredningen ”Tillit i styrningen” (Dir. 

2016:51), Finansdepartementet.
• Invald som ersättare i Europarådets Group of Independent Experts on 

the European Charter of Local Self-Government.
• Medlem av SNS Konjunkturråd under 2018. 
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• Ordförande för workshopen “New Modes of Local Politics: The 
Challenges for Councillors as Governors, Representatives and Decision-
Makers”, på European Consortium for Political Research-konferensen i 
Hamburg 22–25 augusti.

• Arrangerade konferensen/kunskapsinternatet “Staten, kommunerna 
och styrningen”, Södertuna Slott, 15–16 november.

• Expertkommentator under Sveriges Televisions lokala/regionala 
valvaka, 9 september.  

• Gästbloggare (fem inlägg), för Vetenskapsrådets nätning Curie (maj – 
sept).

• Fast/återkommande bloggare på statsvetargruppbloggen Politologerna 
(politologerna.wordpress.com).

• Återkommande krönikör i bl.a. Dagens Samhälle och Södermanlands 
Nyheter. 

• Fackgranskat vetenskapliga artiklar för tidskriften Local Government 
Studies. 

Brita Hermelin
• Redaktör för Geografisk Annaler, series B, Human Geography.
• Medlem i redaktionskommittén för The Service Industries Journal.
• Ordförande i kommitté för forskningsansökningar till SLL inom 

området Trafik och region (i samarbete med KTH). 
• Ledamot i referensgrupp för långtidsutredningen (möten november 

och december). 
• Ledamot i betygskommitté för Marlies Meijers avhandling , Radboud 

University, Nederländerna.
• Ledamot i betygskommitté för Diana Morales Arcilas avhandling, 

Newcastle University, Storbritannien.
• Ledamot i betygskommitté (reserv) för Dacy Parks, Tema T, Linköpings 

universitet. 
• Ledamot i betygskommitté för Ingvild Jøranlis avhandling, Oslo 

universitet, Norge. 
• Organisatör av internationella forskarseminariet “Uneven Uneven 

pathways of the green economy”, Linköpings universitet. Seminariet 
genomfördes med finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond och 
omfattade 13 forskarpresentationer. 

• Presenterar paper vid konferensen AAG, New Orleans, USA, 10-14 
april.

• Presenterar paper med Robert Jonsson, vid konferensen AESOP, 
Göteborg, 12-13 juli.

• Presenterar paper vid konferensen RESER,Göteborg, 20-22 september.
• Presenterar paper  vid konferensen RSA London 15-16 november.
• Ledamot i anställningsnämnden, filosofisk fakultet.
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• Ledamot i Programråd för samhällsplanerarlinjen.

Kerstin Johansson
• Gästföreläsare vid Linnéuniversitetet och vid Lunds universitet.
• Remissyttrande: Tillitsdelegationens betänkanden ”Med tillit 

växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av 
välfärdssektorn (2018:47)”. 

• Koordinator för samverkansavtal mellan Linköpings universitet och 
Norrköpings kommun.

• Handledare för doktoranderna Christina Söderberg och Jessica 
Sjögren. Sjögren disputerade i oktober 2018 vid Avdelningen för 
socialt arbete Linköpings universitet (biträdande handledare). 
Huvudhandledarskapet för Lotta Lebeda vid Linnéuniversitetet 
avslutades under 2018. 

• Undervisning vid främst socialt arbete, Linköpings universitet.
• Medverkar i flera nätverk och forskargrupper, bland andra 

Nordplus-nätverket Kunskapsutveckling i socialt arbete och 
Organisationsgruppen vid Socialhögskolan i Lund. 

• Ledamot i ISAK:s institutionsstyrelse.
• Refereeuppdrag för nationella och internationella vetenskapliga 

tidskrifter. Sakkunniguppdrag i tjänstetillsättningar, betygsnämnder, 
opponent vid disputationer etc. 

• Konferensbidrag vid FORSA/NOUSA Nordic Social Work Conference 
2018 - Power and Social Work,, 21-23 november i Helgsingfors: ”The 
Practice and future of Social Services in small and rural municipalities”.

• Presentation vid European Conference for Social Work Research 2018: 
“Trust-based Governance in the Social Services of small municipalities 
in Sweden”.

Robert Jonsson
• Forskarredaktör för tidningen Kommunal Ekonomi. 

Martin Klinthäll
• Huvudhandledare för doktorand Aliaksei Kazlou, Institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.
• Undervisning i företagsekonomi, statsvetenskap, fackspråk, samt på 

masterprogrammet i etnicitet och migration.
• Paperpresentation vid konferensen Nordic Migration Research 

Conference, 15–18 augusti, Norrköping.
• Rådgivare i referensgruppen för befolkningsframskrivningar, 

avdelningen för befolkning och välfärd, Statistiska centralbyrån.
• Refereeuppdrag för nationella och internationella vetenskapliga 

tidskrifter.
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• Sakkunniguppdrag för internationella och nationella forskningsråd.
• Ledamot i LiU skolsamverkansforum, Linköpings universitet.

Josefina Syssner
• Huvudhandledare för Per Möller, doktorand vid Tema Q, Linköpings 

universitet.
• Huvudhandledare, Albin Olausson Algotson, doktorand vid 

avdelningen för statsvetenskap, Linköpings universitet.
• Biträdande handledare för Simon Härnbro, doktorand vid avdelningen 

för socialt arbete, Linköpings universitet.
• Ledamot i betygsnämnden vid Erik Hidmans disputation, Luleå 

Tekniska Universitet.
• GeoMedia, Karlstads universitet. Medlem i Advisory Board. 
• Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, kommittén för stad och land. 

Kommittéledamot.
• LiU Holding, styrelseledamot, vice ordförande (till juni 2018).
• Parlamentariska kommittén, Kommunutredningen Fi 2017:02, 

ledamot i expertkommittén.
• Refereeuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter.
• Stiftelsen för kunskapsutveckling inom besöksnäringen, 

styrelseledamot. 
• Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, ordförande.

Johan Wänström
• Utredningssekreterare i humaniorautredningen som genomfördes 

vid Linköpings universitet 2018. Utredningen resulterade i förslag 
på förändringar i utbudet av humanioraverksamheter samt en ny 
institutionsindelning, vilket även innefattade CKS organisatoriska 
tillhörighet.
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Presentationer, föredrag med mera

Januari
10 Inledningsanförande om visioner för framtidens landsbygd, 

Transportforum i Linköping, Josefina Syssner.
19  Ungdomskontoret och bildning i Norrköpings kommun, dialog med 

förvaltningschef, Kerstin Johansson.

Februari 
1   ”Att organisera för regional utveckling”. Presentation för 

fullmäktigepresidierna i Region Östergötland, Region Jönköping 
och Landstinget i Kalmar, Linköping, Brita Hermelin och Johan 
Wänström. 

7 ”Krisar verkligen svensk demokrati?”, föreläsning på kurs för ledare 
inom fackföreningsrörelsen, Arena Idé, Skåvsjöholm, Gissur Ó 
Erlingsson.

8 Nätverk för krympande kommuner, Sigtuna, Josefina Syssner.
9 Medverkan i FORTE hearing om kunskapsutveckling i socialt arbete, 

Stockholm, Kerstin Johansson
14 Föreläsning och workshop, Kramfors kommun, Josefina Syssner.
15 ”Skäl att bry sig om korruption i ett av världens minst korrupta 

länder?”, föreläsning på Pub Hayek, Ratioinstitutet, Stockholm, 
Gissur Ó Erlingsson.

15 ”Att organisera för regional utveckling”. Presentation för politiska 
ledningsgruppen Region Östergötland, Linköping, Brita Hermelin 
och Johan Wänström.  

Mars
6 Muntlig slutrapportering till Arbetsförmedlingen i Stockholm av 

forskningsprojektet ”Etableringsuppdraget”, Kerstin Johansson och 
Erik Eriksson.

7  Presentation av forskning, ”Idrott som medel för integration: 
exemplet Nattfotboll”. Träffpunkt Idrott, Svenska mässan i Göteborg, 
David Ekholm.

8 Styrelsemöte, Stiftelsen för kunskapsutveckling i besöksnäringen, 
Stockholm, Josefina Syssner.

8  ”Medborgerliga reaktioner på kontroversiella kommunala beslut”. 
Nätverken för kommunstyrelseordföranden samt kommunchefer i 
Östergötland med omnejd, Söderköping, Johan Wänström.

9 Presentation av forskning, ”Idrott, inkludering och 
samverkan mellan kommun och civilsamhälle”. Nätverken för 
kommunstyrelseordföranden samt kommunchefer i Östergötland 
med omnejd, Söderköping, David Ekholm.
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13 Presentation på praktikerkonferens om integration och etablering, 
Teknologisk institut, Stockholm, Erik Eriksson.

13 Föreläsning om samhällsplanering i krympande samhällen, 
processledarutbildning, KTH, Haninge, Josefina Syssner. 

15 Presentation och dialog på Arbetsmarknadsrådet västra Östergötland, 
Motala. Erik Eriksson.

16 Föreläsning om tillväxt som utvecklingsideal, Rotary, Norrköping, 
Josefina Syssner.

21 Kommunutredningens referensgrupp, Stockholm, Josefina Syssner.
22  Föreläsare vid FORSA:s årsmöte på temat ”Från EBP mot tilltro - 

om fortsatt styrning av och stöd till kommunal socialtjänst”, Kerstin 
Johansson.

22 “Förvaltningens betydelse för högfungerande samhällssystem”, 
föreläsning på chefsutbildningen Ledarskap i kommuner, Storgården, 
Rimforsa, Gissur Ó Erlingsson. 

April
6  ”Om EBP och styrning av socialtjänsten”, föreläsning 

Organisationsgruppen Lunds Universitet, Kerstin Johansson.
6 Föreläsning på FoU frukostseminarium, Helsingborg. Erik Eriksson.
10 Föreläsning och workshop om utvecklingspolitik, Tillväxtverket, 

Östersund, Josefina Syssner.
10-11 Föreläsning och workshop, Stärkt lokal attraktionskraft, Östersund, 

Josefina Syssner.
16 Heldagsworkshop om besöksnäring, CKS, Josefina Syssner.
19-20 ”Innovation och samverkan i den nya staden - Nätverksperspektiv 

på urban tillväxt”. Presentation under Forskardygn Norrviken, 
organiserat av Länsförsäkringar, Brita Hermelin.

11  ”Ryktet om den svenska demokratins kris betydligt överdriven”, 
öppen föreläsning för studenter och lärare på Högskolan i Molde, 
Norge, Gissur Ó Erlingsson.

18  ”Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi 
om det som komma skall?” Arena tillväxt & SKL, Stockholm. Johan 
Wänström.

23 Presentation på praktikerkonferens ”Ett möte mellan forskning 
och praktik om brukarinflytande”, Brukarkraft resurscentrum för 
brukarinflytande, Stockholm. Erik Eriksson.

27  ”När resurserna inte räcker för att uppfylla lagkraven,” CKS-
seminarium i Kinda, Robert Jonsson.

Maj
2 Föreläsning om aktuell forskning på CKS, Region Östergötland, 

Linköping, Josefina Syssner och Brita Hermelin.



43

2-3 Föreläsning och workshop, Nätverk för krympande kommuner, 
Josefina Syssner.

8 Föreläsning och workshop, Hållbar produktutveckling, Kinda, 
Josefina Syssner.

9 Föreläsning om landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar, Vimmerby, 
Josefina Syssner.

9  ”Kommunstrategisk välfärdsforskning”. Seminarium på 
Riksrevisionsverket, Sthlm, Kerstin Johansson.

9 ”Lokalt tillväxtarbete: Vad menar vi?  Vilka insatser sker? Hur ser 
förväntningarna ut?”, seminarium i Vimmerby , organiserat av 
Länsförsäkringar, Brita Hermelin.

17 Föreläsning om visioner för framtidens kommuner, Luleå, Josefina 
Syssner.

17  ”Organisering och styrning av långsiktigt hållbar kommunal VA”, VA-
stämman i Karlstad, Robert Jonsson.

24-25  Symposium, Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande, 
Vadstena, Presentation och huvudarrangör, Josefina Syssner.

24-25 Symposium, Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande, 
Vadstena. Presentation med titeln ”Den smarta landsbygden – 
digitalisering av landsbygdens företagssektor”, Brita Hermelin.

28 Styrelsemöte, Stiftelsen för kunskapsutveckling i besöksnäringen, 
Stockholm, Josefina Syssner.

31 Föreläsning om landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar, Kalmar, 
Josefina Syssner.

Juni
1 Föreläsning om landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar, Borgholm, 

Josefina Syssner.
4 Presentation på Arbetsförmedlingen, ”Kunskapsutveckling som 

etablering”, Norrköping, Erik Eriksson.
12  ”Korruption i en lågkorrupt stat – och varför tillåtande klimat för 

visselblåsare är nyckeln till lyckat antikorruptionsarbete”, föreläsning 
för Myndighetsverket mot korruption, arrangerat av Statskontoret, 
Nalen, Stockholm, Gissur Ó Erlingsson.

13 Föreläsning om landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar, Västervik, 
Josefina Syssner.

14 ”Att jobba strategiskt med integration och etablering”, presentation på 
nätverket för kommunchefer i Östergötland med omnejd, Askersund, 
Erik Eriksson.

15  ”Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt parlamentariskt landskap”, 
nätverket för kommunchefer i Östergötland med omnejd, Askersund, 
Johan Wänström. 
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29 ”Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt parlamentariskt landskap”, 
nätverket för kommunstyrelseordföranden i Östergötland med 
omnejd, Västervik, Johan Wänström.

Juli
2 Bokrelease ”Mindre Många”, Almedalen, Josefina Syssner.
2 Panelsamtal om samhällsbyggande, Vänsterpartiet, Almedalen, 

Josefina Syssner.
3 Introduktionsföreläsning om urbanisering, LRF, Almedalen, Josefina 

Syssner.
3 Föreläsning om kommunsektorns utmaningar, Kommuninvest, 

Almedalen, Josefina Syssner.
4 Panelsamtal om urbanisering, Länsförsäkringar, Almedalen, Josefina 

Syssner.

Augusti
22 ”Oheliga allianser i det politiska styret”, KOMMEK, Malmö, Johan 

Wänström.
22  ”När strukturer och processer står i vägen”, KOMMEK, Malmö, Johan 

Wänström.
23 Boksläpp ”Mindre Många”, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, 

Stockholm, Josefina Syssner.
29 Föreläsning och workshop om utvecklingspolitik, Region Dalarna, 

Falun, Josefina Syssner.
31 Föreläsning om visioner för framtidens landsbygd, Region Örebro, 

Loka Brunn, Josefina Syssner.

September
4 Föredrag om valdeltagande och demokratins historia, Komvux 

Valdag, Norrköping, Albin Olausson. 
14  ”Integration, arbetsmarknad, entreprenörskap”. 

Forskningspresentation på nätverksträff för 
kommunstyrelseordföranden och kommunchefer i Östergötland med 
omnejd, Vimmerby, Martin Klinthäll.

17 ”Interaktiv forskning – erfarenheter från CKS”, presentation 
vid workshop och nätverksträff organiserat av Riksbankens 
jubileumsfond och SNITTS, Flexit, Stockholm, Brita Hermelin.

20 Styrelsemöte, Stiftelsen för kunskapsutveckling i besöksnäringen, 
Stockholm, Josefina Syssner.

21  ”Valresultatet i kommunerna i Östergötland med omnejd samt 
i kommuner med blocköverskridande styren”, nätverket för 
kommunchefer i Östergötland med omnejd, Skänninge, Johan 
Wänström.



45

27-28 Föreläsning och panelsamtal om landsbygdsutveckling på Höga 
Kusten, Kramfors, Josefina Syssner.

28 ”Valresultatet i kommunerna i Östergötland med omnejd samt 
i kommuner med blocköverskridande styren”, nätverket för 
kommunstyrelseordföranden i Östergötland med omnejd, Vadstena, 
Johan Wänström.

Oktober
2 Föreläsning och workshop, Stärkt lokal attraktionskraft, Stockholm, 

Josefina Syssner och Albin Olausson.
2 ”Korruption på lokal nivå”, föreläsning på SNS konferens om 

korruptionsrisker i svenska kommuner (också direktsänt i SVT), SNS, 
Stockholm, Gissur Ó Erlingsson.

4  Kommunutredningens referensgrupp, Stockholm, Josefina Syssner.
9  ”Hur möta kommunsektorns utmaningar?”, föreläsningsserien 

Strimman, Linköpings universitet, Gissur Ó Erlingsson.
10 Kick Off Infra Maint, Göteborg, Josefina Syssner och Robert Jonsson.
11  ”Valresultatet i kommunerna i Östergötland med omnejd samt i 

kommuner med blocköverskridande styren”, CKS seminarieserie, 
Mjölby, Johan Wänström.

15 ”Reformstrategier och statens styrning av kommunsektorn”, 
presentation av två forskningsöversikter för representanter från 
Regeringskansliet, Statskontoret och Kommunutredningen, 
Södertuna Slott, Gnesta, Gissur Ó Erlingsson. 

17 ”Ostlänken och hållbar regional utveckling - förstudie med 
utgångspunkt i erfarenheter av höghastighetsjärnväg i 
EU”, seminarium i Norrköping organiserat av Östsvenska 
Handelskammaren/ESIC, Brita Hermelin.

18  ”Ledarskap i kommuner utifrån ett historiskt perspektiv”, föredrag, 
Ledarskap i kommuner, Rimforsa, Johan Wänström.

19 Föreläsning om landsbygdsutveckling, Ledarskap i kommuner, 
Rimforsa, Josefina Syssner.

20 Presentation av rapporten ”Norrköping: City of Immigration”, 
Sessionssalen, Norrköpings kommun och mastersprogrammet i 
etnicitet och migration, Martin Klinthäll.

23 Föreläsning om visioner och samhällsutveckling, 250 möjligheter, 
Jönköping, Josefina Syssner.

24 Föreläsning om landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar, Karlshamn, 
Josefina Syssner.

25 Föreläsning om landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar, Karlskrona, 
Josefina Syssner.

26  ”Ledarskap i en kommunal kontext och kravet på kostnadseffektivitet,” 
Ledarskap i kommuner, Rimforsa, Robert Jonsson.
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November
1 Föreläsning om visioner för framtidens kommuner, Lillehammer, 

Norge, Josefina Syssner.
6 Föreläsning om kommunsektorns utmaningar, föreläsningsserien 

Strimman, Linköpings universitet, Josefina Syssner.
6 Lokal attraktionskraft och visioner för landsbygden, 

föreläsningsserien Strimman, Linköpings universitet, Albin Olausson 
och Josefina Syssner. 

8 ”Samverkan för lokal och regional utveckling”, regiondagarna, 
Regionförbundet i Kalmar län, Borgholm, Brita Hermelin.

8 ”Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter”, 
presentation av forskning om Teknikcollege och industrigymnasier på 
arbetslivskonferens, Arbetets museum i Norrköping, Bo Persson.

14 ”Morgondagens arbetskraft: Mångfald, integration och arbete”, 
presentation vid forskardag, Länsförsäkringar i Stockholm, Martin 
Klinthäll.

15 Föreläsning och workshop, Nätverk för krympande kommuner, 
Josefina Syssner.

16 Presentation på Spotlight välfärd, Linköpings universitet/
Norrköpings kommun, Norrköping, Erik Eriksson.

16 Föreläsning om kommunsektorns utmaningar, Finansdepartementet 
mfl, Gnesta, Josefina Syssner.

16 ”Att kunskapsutveckla socialtjänsten - Om nationella ambitioner 
och lokal praktik”, kunskapsinternat med Finansdepartementet mfl, 
Gnesta, Kerstin Johansson.

20  Föreläsning, ”Ungdomar, ojämlikhet och idrott”. Fria Läroverken, 
gymnasieskola i Linköping. David Ekholm

23 Föreläsning om kommunsektorns utmaningar, SmåKoms höstmöte, 
Bromma, Josefina Syssner.

26 ”Ostlänken och hållbar regional utveckling, presentation vid 
seminarium, Norrköpings kommun och Linköpings universitet i 
samverkan, Brita Hermelin.

27  Presentation av forskning, ”Ojämlikhet, civilsamhälle och 
områdesbaserade insatser”, Samverkansrådet Berga, Linköpings 
kommun, David Ekholm.

29  ”Kommunerna, framtiden och ödesfrågorna”, föreläsning, nätverket 
för kommunstyrelseordföranden, Tranås, Gissur Ó Erlingsson.

December
5 Föreläsning om Småorten och landsbygdens utveckling, Kungliga 

Skogs- och Lantbruksakademin, Uppsala, Josefina Syssner.
6  ”Kommunerna, framtiden och ödesfrågorna”, föreläsning, nätverket 

för kommunchefer, Tranås, Gissur Ó Erlingsson.
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7  ”Blocköverskridande styren, en redogörelse för valutgången 2018”, 
revisorsnätverket Östrev, Region Östergötland,  Linköping, Johan 
Wänström.

10  ”Välfärdsstat, socialt arbete och civilsamhälle”, presentation av 
bokkapitel vid boklansering av böckerna ”Manifest – för ett socialt 
arbete i tiden” och ”Gränsöverskridande socialt arbete”, Linköpings 
universitet, Norrköping, David Ekholm.

12  ”Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap – 
Förberedelser för ett handlingskraftigt styre”, Socialdemokraterna: 
Konferens om blocköverskridande styren, Stockholm, Johan 
Wänström. 

20  ”VA-investeringar i kommuner utifrån ett livscykelperspektiv”, 
Svenskt Vatten Utveckling, Stockholm, Robert Jonsson.

Undervisning
Förutom att hålla föredrag och delta i konferenser, undervisar lektorer 
anställda vid CKS regelbundet på utbildningar på både grundnivå och 
avancerad nivå inom olika ämnesområden på LiU. Under 2018 har CKS 
medarbetare undervisat inom bland annat samhällsplanering, statsvetenskap, 
företagsekonomi, fackspråk, medie- och kommunikationsvetenskap samt 
inom lärarutbildningen, masterprogrammet i etnicitet och migration samt 
socionomprogrammet. Forskare har också varit inbjudna som gästföreläsare 
vid utbildningar vid Linnéuniversitetet och Universitetet i Bergen, Norge.
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Publikationer, vetenskapliga arbeten, mm
CKS rapporter 2018
2018:1  Erlingsson, Gissur Ó, Hessling, Joakim ”Hur regleras kommunala 

bolags möjligheter att sponsra?”
2018:2  Kågström, Lennart ”Att utveckla det personliga ledarskapet 

i grupp: Om arbetssättet i CKS-utbildningen Ledarskap i 
kommuner”

2018:3 Hermelin, Brita ”Norrköpings arbetsmarknad i förändring: 
Strukturomvandling och lokal sysselsättning”

2018:4 Verksamhetsberättelse 2017
2018:5  Johansson, Kerstin ”De professionella och etableringsuppdraget”
2018:6 Hermelin, Brita och Gustafsson, Sara ”Ostlänken och hållbar 

regional utveckling – förstudie med utgångspunkt i erfarenheter av 
höghastighetsjärnväg i EU”

2018:7 Juhlin, Stina och Tisell, Malin ”Som komplement – men aldrig 
för att ersätta. En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på 
kommunikation med klienter via digitala verktyg”

2018:8 Olausson, Albin och Syssner, Josefina: ”Mot en ny lokal 
utvecklingspolitik? Om svenska kommuners arbete för en stärkt 
lokal attraktionskraft”

2018:9  Svensson, Petra och Larsson, Sebastian ”Kunskapsstyrning i 
besöksnäringen - Regionala samordnares perspektiv på kunskap i 
destinationsutveckling”

2018:10  Persson, Bo ”Kommuner som forskningspolitiska aktörer – En 
jämförelse mellan Norrköping och Örebro”

2018:11  Hermelin, Brita och Trygg, Kristina ”Lokalt utvecklings- och 
tillväxtarbete – En studie av kommunernas näringslivsfunktioner” 

CKS arbetsnotat/working paper 2018
2018:1 Olausson Algotson, Albin ”Legitimitet och förankring i lokalt 

utvecklingsarbete”
2018:2 Nordström, Anna ”Regionala strategier för kunskapsutveckling 

inom besöksnäringen”
2018:3 Helvelahti, Atti, ”Analysis of multi-level governance in railway 

policy in Finland - A desk-based case study of the envisioned high-
speed train connection between Helsinki and Turku”

2018:4 Adscheid, Toni, ”Between sustainable transport and eco-
modernisation - Financing German High-Speed Railways”
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Vetenskapliga artiklar (peer-review)
Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2019) Social exclusion and multi-ethnic 

suburbs in Sweden. In: Hanlon, B. & Vicino, T.J. (Eds.) The Routledge 
Companion to the Suburbs (163-172). New York: Routledge.

Ekholm, D. (2019) “Sport as a means of governing social integration: 
discourses on bridging and bonding social relations”. Sociology of Sport 
Journal. doi: 10.1123/ssj.2018-0099

Ekholm, D., Dahlstedt, M. & Rönnbäck, J. (2019) “Problematizing the absent 
girl: sport as a means of emancipation and social inclusion”. Sport in 
Society. Doi: 10.1080/17430437.2018.1505870

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2018) “Rationalities of good-will: 
on the promotion of philanthropy through sports-based 
interventions in Sweden”. Managing Sport and Leisure. Doi: 
10.1080/23750472.2018.1554450

Ekholm, D. & Dahlstedt, M (2018) “Forming the association-like 
organization: on civil society, welfare provision and sport as a means of 
social inclusion”. International Journal of the Sociology of Leisure. doi: 
10.1007/s41978-018-0019-5

Ekholm, D. (2018) “Governing by means of sport for social change and 
social inclusion: demarcating the domains of problematization and 
intervention”. Sport in Society 21 (11): 1777-1794.

Eriksson, E. (2018) “Incorporation and Individualization of Collective 
Voices: Public Service User Involvement and the User Movement’s 
Mobilization for Change”. Voluntas: International Journal for 
Voluntary and Nonprofit Organizations, 29(4): 832–843.

Eriksson, E. (2018) “Four features of cooptation − User involvement as 
sanctioned resistance”, Nordic Welfare Research, 3(1): 7–17.

Eriksson, E. (2018) ”Brukarinflytandets politiska innebörder – 
Konsensusorientering, individcentrering och avpolitisering i den 
nationella policydiskursen”. Socialvetenskaplig tidskrift, 25(2): 91–113.

Eriksson, E. (2018) “The naked truth about migrants’ views − user involvement as 
radical knowledge production”. Nordic Social Work Research. doi.org/10.10
80/2156857X.2018.1547786

Erlingsson, G. Ó & Wittberg, E. (2018) “They Talk the Talk – But Do They 
Walk the Walk: On the Implementation of Swedish RTI-legislation”. 
Scandinavian Journal of Public Administration 22(4), 3–20.

Glaas, E., Hjerpe, M. & Jonsson, R., (2018) Conditions Influencing 
Municipal Strategy-Making for Sustanable Urban Water Management: 
Assessment of Three Swedish Municipalities, Water. 10(8): 1-22.

Gustafsson, S., Hermelin, B. & Smas, L. (2018) “Integrating environmental 
sustainability into strategic spatial planning: the importance of 
management”. Journal of Environmental Planning and Management, 
DOI: 10.1080/09640568.2018.1495620
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Jonsson, R. & Johansson, K. (2018) ”Sociala investeringar i en svensk 
kommunal kontext”. Nordisk Administrativt Tidskrift, 2018, nr 1.

Hermelin, B. & Trygg, K. (2018) “Introduction: Local approaches to 
sustainable development with case studies from Sweden”. Scottish 
Geographical Journal. DOI: 10.1080/14702541.2018.1536279

Hermelin, B. & Andersson, I. (2018) “How green growth is adopted by local 
policy – a comparative study of ten second-rank cities in Sweden”. 
Scottish Geographical Journal. DOI: 10.1080/14702541.2018.1541474

Hermelin, B. & Rusten, G. (2018) “A place-based approach to social 
entrepreneurship for social integration – Cases from Norway and 
Sweden”. Local Economy. DOI: 10.1177/0269094218777900

Kazlou, A. & Klinthäll, M, (2018) “Entrepreneurial response to changing 
opportunity structures: Self-selection and incomes among new 
immigrant entrepreneurs in Sweden”. International Journal of 
Entrepreneurial Behavior and Research. 

Persson, B. & Hermelin, B. (2018) “Mobilising for change in vocational 
education and training in Sweden: a case study of the ‘Technical 
College’ scheme”. Journal of Vocational Education and Training, ISSN 
1363-6820, E-ISSN 1747-5090, s. 1-21.

Persson, B., Sandberg, J. & Garpenby, P. (2018) ”The dilemma of knowledge 
use in political decision making – National Guidelines in a Swedish 
priority-setting context”. Health Economics, Policy and Law, DOI: 
10.1017/S1744133118000233

Ödalen, J., Brommesson, D., Erlingsson, G. Ó. & Karlsson Schaffer, J. (2018) 
”Teaching University Teachers to Become Better Teachers”, Higher 
Education Research & Development. doi.org/10.1080/07294360.2018.
1512955

Wänström, J. (2018) ”Kommunalt koalitionsbyggande i ett nytt 
parlamentariskt landskap. Pragmatism i policyorienterade 
möjlighetsfönster”. Sociologisk forskning 55(2-3)-225-248. 

Övriga vetenskapliga publikationer
Ekholm, D. (2018). ”Idrott som en lösning på sociala problem: 

Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan 
idrotts- och socialpolitik”. Idrottsforum.org.

Ekholm, D. & Holmlid, S. (2018). ”Idrott för integration – så blir satsningen 
hållbar”. Idrottsforskning.se. 

Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson & Richard Öhrvall (2018). “Korruption 
i Sverige har underskattats”, Ekonomisk Debatt 46(2), [replikväxling]
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Böcker och bokkapitel 
Brommesson, D., Erlingsson. G. Ó, Karlsson Schaffer, J. & Ödalen. J. (2017). 

“Högskolepedagogiska meriter – en valuta med svag kurs?”, i Agnafors, 
Marcus (red.), Kommodifiering i högre utbildning. Stockholm: 
Daidalos.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2018) ”Idrotten och frihetens krafter – viljan att 
aktivera” (107-126). I: Dahlstedt, M. (red) Förortsdrömmar: Ungdomar, 
utanförskap och viljan till inkludering. Linköping Studies in Social 
Work and Welfare 2018:3.

Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2018) ”Den sociala exkluderingens 
mekanismer” (47-68). I: Dahlstedt, M. (red) Förortsdrömmar: 
Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering. Linköping Studies 
in Social Work and Welfare 2018:3.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2018) “Fotboll och sammanhållningens 
pedagogik”. I: Dahlstedt, M. (red) Gränsöverskridande socialt arbete: 
Teorier, tillämpningar, tolkningar (109–128). Malmö: Gleerup.

Ekholm, D & Öhlund, T. ”Idéburet socialt arbete som kraft för social 
rättvisa?”. I: Dahlstedt, M. & Lalander, P. (red) Manifest: För ett socialt 
arbete i tiden (237-250). Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó (2018). “Oheliga allianser – hur reagerar väljarna?”, 
Nord, Lars med flera (red.). Snabbtänkt. Sundsvall: DEMICON/
Mittuniversitet.

Erlingsson, G. Ó, Thomasson. A. & Öhrvall, R. (2018). “Issues on 
transparency, accountability and control in hybrid organizations: The 
case of enterprises owned by local government”, i Bonomi, A. m. fl. 
[red.] Hybridity and Cross-sectoral relations in the Delivery of Public 
Services. Bingley: Emerald.

Hermelin, B. & Magnusson, D. (2018) Den smarta landsbygden – 
digitalisering av landsbygdens företag. I Syssner (red.) Nya visioner för 
landsbygden. Boxholm: Linnefors förlag. 

Hermelin, B. (2018) Tyngdpunktsförskjutningar mellan kommunala 
planeringsområden. Avsnitt 11 i Forsberg, G. (red.) 
Samhällsplaneringens teori och praktik. Liber.

Hermelin, B. (2018) Flernivåstyrning och omfördelning av planeringsansvar. 
Avsnitt 28 i Forsberg, G. (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik. 
Liber.

Hermelin, B. (2018) Regionalisering i Sverige – EUs territoriella agenda för 
tillväxt på svenskt territorium. I: Andersson, I. (red.) Globala flöden 
och lokala praktiker – policymobilitet i tid och rum. Stockholm: Ymer, 
årgång 138.

Olausson, Albin & Wihlborg, Elin (2018). “The Legitimacy of Political 
Entrepreneurs in Networks: Lessons From Local Development Projects 
in Swedish Municipalities” i Charlie Karlsson, Charlotte Silander, 
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Daniel Silander, Governance and Political Entrepreneurship in Europe: 
Promoting Growth and Welfare in Times of Crisis, Cheltenham, UK: 
Edward Elgar Publishing, 2018, 1, s. 229-253

Söderberg, C och Johansson K (2018) ”Brottsförebyggande samverkan, skydd 
och kontroll”. i Dahlstedt M. Gränsöverskridande socialt arbete. Malmö 
Gleerups.

Syssner, J. (red.) (2018). Nya visioner för landsbygden. Boxholm: Linnefors 
förlag. 

Syssner, J. (2018). ”Visioner och visionslöshet - idéer om framtidens 
landsbygd”. I 

Syssner (red.) Nya visioner för landsbygden. Boxholm: Linnefors förlag. 
Syssner, J. (2018). Mindre många. Om anpassning och utveckling i 

krympande kommuner. Årsta: Dokument Press.
Hospers, G.J, Syssner, J. (eds.) (2018). Dealing with Urban and Rural 

Shrinkage: Formal and Informal Strategies. Berlin, Münster: LIT 
Verlag.

Syssner, J. & Meijer, M. (2018). “Informal and formal planning in rural 
areas”, i Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and 
Informal Strategies (pp. 31–44). LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien.

Jonsson, R. & Syssner, J. (2018) “New demography, old infrastructure: the 
management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden”, (31 
– 44). I Hospers, G-J., Syssner, J (Eds) Dealing with Urban and Rural 
Shrinkage – Formal and Informal Strategies, European Regions, LIT. 

Rapporter
Ekholm, D. (2018). ”Ungas utanförskap i utsatta stadsdelar: En 

kunskapsöversikt om social exkludering i relation till ekonomiska 
villkor, utbildning, politiskt deltagande och rumslig segregation”. 
Rapport 85: 2018. Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och 
socialt arbete.

Erlingsson, Gissur Ó & Johan Flemgård (2018). “Att (om)organisera 
den politiska basorganisationen: Forskningsöversikt om 
kommunreformer i utvecklade demokratier med fokus på 
effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala 
samarbeten”. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier. 
(Underlagsrapport levererad till Finansdepartementet). 

Erlingsson, Gissur Ó (2018). “Statens styrning av kommuner: en bibliografisk 
översikt”, promemoria. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska 
studier. (Underlagsrapport levererad till Finansdepartementet). 

Wänström, Johan (2018). ”Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt 
landskap. Förberedelser för ett handlingskraftigt styre”. Johan 
Wänström. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.
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Konferensbidrag 
Ekholm, D. ”Sport as means of governing integration: discourses on bridges 

bonds and social relations.” Nordic Migration Research Conference. 
New (Im)mobilities: Migration and Race in an Era of Authoritarianism, 
15–17 augusti, Norrköping.

Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Emanuel Wittberg (2018). 
“Municipally owned enterprises – a danger zone for corruption”, 
konferens inom ramen för Vetenskapsrådets satsning på Demokrati och 
offentlig förvaltning, Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 14–15 
mars. 

Erlingsson, Gissur Ó & Gunnar Helgi Kristinsson (2018). ”Shades of 
Corruption Tolerance”, Midwestern Political Science Association, 5-9 
april, Chicago. 

Erlingsson, Gissur Ó, Emanuel Wittberg & Richard Öhrvall (2018). 
“Becoming a politician: How does it affect political efficacy and 
satisfaction with democracy”, ECPR-conference, 25-27 augusti, 
Hamburg. 

Kazlou, Aliaksei & Klinthäll, Martin (2018) “Entrepreneurial response to 
changing opportunity structures: Self-selection and incomes among 
new immigrant entrepreneurs in Sweden” Nordic Migration Research 
Conference, Norrköping 15-18 augusti.

Olausson, Albin (2018) “The Legitimacy of Uncertain Policy Work”. 
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Oktober, Malmö.

Persson, Bo & Fumi Kitagawa (2018). ”De-centralization and re-
configuration of multi-level science and innovation policy: The UK and 
Swedish experiences”, årlig konferens för European Group for Public 
Administration (EGPA), 5-7 September 2018, Lausanne.

Populärvetenskapliga artiklar, krönikor, debattinlägg
Eriksson, Erik (2018). ”Brukarinflytandets gränsdragningar”, Alkohol & 

Narkotika, nr. 6, 2017.
Erlingsson, Gissur Ó (2018). ”Än gör rikspolitiken stort avtryck”, Miniessä. 

Dagens Samhälle (5 oktober).
Erlingsson, Gissur Ó (2018). ”Oron för svensk demokrati överdriven”, Dagens 

Arena – Arena Essä (2 maj).
Erlingsson, Gissur Ó (2018-12) ”Ställ rätt frågor om sponsring!”, Kommunal 

ekonomi (2018/6). Krönika.  
Erlingsson, Gissur Ó (2018-09-30) ”Chefskaruseller urholkar förutsägbarhet 

och stabilitet”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 
Erlingsson, Gissur Ó (2018-06-30) ”Purkna väljare gör att etablerade partier 

utmanas”, Södermanlands Nyheter. Krönika.
Erlingsson, Gissur Ó (2018-06-29) ”Vad tycker väljarna om S + M = sant?”, 

Eskilstuna-Kuriren. Krönika.
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Erlingsson, Gissur Ó (2018-06-09) ”Visa att du tar kommunvalet på allvar”, 
Södermanlands Nyheter. Krönika.

Erlingsson, Gissur Ó (2018-03-17) ”Granska oppositioner lika noggrant som 
majoriteter”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

Erlingsson, Gissur Ó (2018-02-26) ”Kommuner bör inte sponsra elitlag”, 
Eskilstuna-Kuriren. Krönika.

Erlingsson, Gissur Ó (2018-02-02) ”Jävsregler finns för att säkra det 
politiska systemets långsiktiga hållbarhet”, Södermanlands Nyheter. 
Krönika.

CKS uppsatstävling   
CKS utlyser årligen ett pris för ”Årets kommunuppsats”. Tävlingen har pågått 
i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vunnit. Antalet 
uppsatser som har inkommit till CKS för bedömning har ökat över perioden 
med 15 uppsatser år 2000 till 24 uppsatser år 2010. 2018 kom 38 uppsatser 
in för bedömning. 

Vinnarna 2018 heter Malin Tisell och Stina Juhlin. De tilldelades priset 
för uppsatsen ”Som komplement - men aldrig för att ersätta: En kvalitativ 
studie om socialsekreterares syn på kommunikation med klienter via 
digitala verktyg”. Masteruppsats är skriven som en del av studierna på 
socionomprogrammet vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
(ISV) vid Linköpings universitet och  undersöker arbetet inom kommunernas 
socialtjänst. I uppsatsen diskuteras socialsekreterares erfarenheter av och 
tankar om att kommunicera med klienter via digitala verktyg. Slutsatserna 
är att digital kommunikation kan vara ett komplement men inte ersätta det 
fysiska mötet.

 Prissumman på 20 000 SEK  delades ut vid CKS kommundag i Linköping 
den 30 oktober. Uppsatsen har publicerats i CKS rapportserie (Rapport 
2018:7).

CKS Nyhetsbrev
CKS Nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och har bland annat skickats 
till samtliga ordinarie ledamöter i länets kommun- och landstingsfullmäktige 
samt till samtliga institutioner vid Linköpings universitet. Anna Valentinsson 
har skrivit, fotat och redigerat nyhetsbrevet och artiklarna publiceras även 
elektroniskt på webben, LiU-nytt och CKS-bloggen. Upplagan är cirka 1 900 
exemplar. 

Nyhetsbrevet distribueras både i tryckt och elektronisk form (pdf via 
e-postutskick).
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CKS synlighet i media 
Vetenskapliga publiceringar, CKS rapportserie och webbsidorna är funda-
menten för att sprida verksamhetens forskningsresultat tillsammans med 
nyhetsbrev, sociala medier och kommunikation forskare till forskare. Vi vill 
att våra forskningsresultat ska nå ut och komma det omgivande samhället till 
nytta och en kanal för att få spridning för våra forskningsresultat är genom 
media.  

Det här är en sammanfattning av hur CKS synts i svenska traditionella 
medier, främst i form av dagspress och etermedia under 2018. Underlaget till 
den här sammanställningen hämtades från Mediearkivet den 26 februari 2019. 
Mediearkivet samlar nyheter från tryckta och digitala redaktionella medier 
samt radio och tv, samt vissa utvalda webbplatser såsom Linköpings universitets 
nyhetsflöde och LiU:s pressmeddelanden. 

Spridning under året
En sökning på frasen ”Centrum för kommunstrategiska studier” under 2018 i 
Mediearkivet, genererar 110 träffar. Motsvarande siffra för 2017 är 80 träffar. 

Träffarna fördelar sig över året enligt diagrammet nedan.
I januari ägde Transportforum rum, där Josefina Syssner var en av talarna. 
Samma månad uttalades sig Gissur Ó Erlingsson om politiker som hoppar 
av sina uppdrag och vi skickade ut ett pressmeddelande om CKS-rapporten 
”Kunskapsutveckling som etablering”. Och så refererade en ledarskribent i 
Folkbladet till Johan Wänströms forskning. Ungefär så där ser verkligheten 
bakom träffarna ut. CKS förekommer i händelse- och nyhetsbevakning, vår 
forskning omnämns och citeras, våra forskare blir kontaktade i rollen som 
expert och vi skickar ut pressmeddelanden om vår forskning. Ytterligare en 
kategori som vi syns i är när vi skriver egna debattartiklar och krönikor.

Genomslag för enskilda forskare
Men att enbart söka på ”Centrum för kommunstrategiska studier” ger bara 
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en del av bilden. Inte sällan benämns forskaren enligt ”... säger NN, forskare 
vid Linköpings universitet.”  Sökningar på de enskilda forskarnas namn ger 
sammanlagt 741 träffar.

Tittar vi närmare på vad som döljer sig bakom siffran, kan vi till exempel 
se att landsbygdsfrågorna och skillnaderna mellan krympande och växande 
kommuner är framträdande i samhällsdebatten. Josefina Syssners fick bra 
genomslag i media under året, både i rollen som expert, men också i samband 
med bokutgivning och framträdanden.

När vi syns i artiklar från någon av de stora nyhetsbyråerna ger det också 
stort genomslag: Kerstin Johansson intervjuades i somras i en artikel från 
Siren Nyhetsbyrå om arbetslöshet bland unga. Det gjordes många lokala 
uppföljningar i pressen och därmed blev det många publiceringar. Albin 
Olausson uttalade sig för TT i samband med den årliga SCB-statistiken ”Så 
mycket har folkmängden ändrats på 50 år” vilket resulterade i många ”hur 
här”-artiklar i lokalpressen. 

Utrymme i media under valåret
2018 var också ett valår. Det innebär att frågor som rör politik, lokal demokrati, 
politikers uppdrag och valdeltagande hamnar på agendan. Därmed blir också 
vår forskning aktuell och efterfrågad.

Johan Wänströms forskning om minoritetsstyren och blocköverskridande 
styren har varit högaktuell under året. Johan har också kommenterat politiska 
landskap i enskilda kommuner. Gissur Ó Erlingsson har kommenterat 
politikeravhopp och hur väljare byter partier. Han satt också med i SVT:s 
direktsända lokala valvaka och kommenterade de lokala valen under valnatten.

Sammantaget har vi haft en bred synlighet i press, radio, teve och sociala 
medier i såväl lokala som regionala och nationella medier. Vi har haft draghjälp 
av valåret vilket gör vår forskning aktuell, samtidigt inser vi vikten av att vi 
själva också är aktiva för att nå ut med vår forskning.   

Att våra forskare spontant kontaktas av media kan ses som ett kvitto på 
CKS starka ställning inom svensk kommunforskning. I rollen av experter och 
sakkunniga kan våra forskare förklara eller analysera ett skeende och i en tid 
då kunskapsresistens och filterbubblor är en realitet, kan vi bara understryka 
vikten av kunskap som vilar på en vetenskaplig grund.
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Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för 
forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

Det övergripande målet för CKS är att bredda och fördjupa den 
kommunstrategiskt relevanta kunskapsbildningen, till stöd för 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum 
för strategisk kommunforskning och fungera som en vetenskaplig 
resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Detta är 2018 års verksamhetsberättelse.
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