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Förord
Författarna till den här rapporten arbetar vid Centrum för kommunstrate-
giska studier, CKS. Tora Friberg som vetenskaplig ledare, Mats Brusman som 
forsknings- och utvecklingskoordinator med inriktning mot fysisk planering 
och infrastruktur. I den här rapporten argumenterar de för en strategi och en 
arena för kunskapsutveckling på lokal och regional nivå. Samtidigt uttrycker 
författarna sin tveksamhet till att inrätta ett institut för kommunforskning på 
nationell nivå. 

Deras argumentation vilar tungt i beprövad erfarenhet. Sedan drygt tio 
år har Linköpings universitet och kommunerna i Östergötland utvecklat ett 
samarbete för att stödja och utveckla kommunstrategiska studier. Det har skett 
genom CKS. De frågeställningar som CKS prioriterar är av långsiktig karaktär 
och har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Avsikten är i första hand att 
stärka kommunledningarnas, men också en bred grupp av tjänstemäns och 
förtroendevaldas, förmåga att leda utvecklingen mot en hållbar samhällsut-
veckling. CKS har ett brett kunskapsintresse som spänner över forskning, ut-
redningar, utvärderingar och kunskapsutveckling genom nätverk och andra 
mötesplatser.

I rapporten klargörs hur det goda samtalet mellan å ena sidan kommun-
företrädare och å andra sidan företrädare för akademin är grundläggande för 
CKS utveckling. Titeln på rapporten är Lyssna och lära, tala och tänka. Lyssna 
och tala står för dialogen. Lära och tänka markerar en övertygelse om att dia-
logen genererar ny kunskap. Det är så CKS försöker arbeta. Ibland lyckas vi 
och ibland går det mindre bra. Vi försöker ständigt lära av erfarenheterna och 
förbättra vår verksamhet. 

Kent Waltersson
Tf föreståndare CKS   
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Lyssna	och	lära,	tala	och	tänka

En	kunskapsarena	för	universitet	och	kommuner
Från kommunhåll påtalas ofta behovet av kunskap och forskning för att lösa 
specifika problem. Inte sällan framkommer en besvikelse på att forskare är 
otillgängliga, svårbegripliga och att forskning tar lång tid. Från universitetshåll 
kan debatter initieras med utgångspunkt i resultat som forskare anser att lokala 
politiker och tjänstemän behöver ta till sig. Det råder både respekt och misstro 
mellan kommunfolk och forskare. Det är svårt att mötas och förstå varandras 
villkor. Uppdragen är olikartade. Uppenbart behövs arenor där det kan ske ett 
erfarenhetsutbyte och där ny kunskap utvecklas. Detta är inget nytt. Mer kon-
troversiellt är hur detta ska komma till stånd. I den allmänna debatten finns 
förslag om att inrätta ett institut för kommunforskning på nationell basis. Det 
tolkar vi som ett uttryck för att kommuner efterlyser den typ av kunskap som 
forskare utvecklar. Det respekterar och bejakar vi. Däremot ställer vi oss ytterst 
tveksamma till att bygga upp ett nationellt institut. I denna uppsats kommer 
vi att klarlägga våra argument. Vi kommer också att lyfta fram ett alternativ 
som vi bedömer kan vara mer framgångsrikt. Det går ut på att skapa en arena 
för kunskapsutbyte på lokal och regional nivå. Vi belyser också mer i detalj 
vad som sker när kunskapsintresset inom ett politikområde konfronteras med 
vetenskaplig kunskap. Dessa kan passa som hand i handske men också ha svårt 
att finna en gemensam beröringspunkt.

Samverkan	–	ingen	självklarhet
Ett av grundproblemen för samverkan mellan kommunerna och akademin 
bottnar i att de utgör två skilda världar med olika uppgifter, olika språk, olika 
kunskapsideal etcetera. Detta kommer att belysas inledningsvis och utgör en 
bakgrund till de följande resonemangen.
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Forskare har hård press på sig att bli accepterade inom sin egen krets och 
leva upp till de normer som vetenskapssamhället kräver. Internationellt sam-
arbete och publicering i internationellt ansedda tidskrifter förväntas av den 
forskare som vill få ett högt anseende.1 För att vara en framgångsrik forskare 
bör man också vara flitigt citerad av andra forskare. För att överhuvudtaget få 
möjlighet att forska är det en förutsättning att erhålla externa medel från forsk-
ningsråd. Under senare år har konkurrensen varit mycket hård och det är mer 
regel än undantag att bara tio procent av ansökningarna beviljas medel. För att 
få en fast bas på universitet, det vill säga en anställning som lektor eller profes-
sor, måste personen visa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Utan 
tvekan har den vetenskapliga skickligheten den avgörande betydelsen. Vilken 
roll spelar det som brukar kallas universitetets ”tredje uppgift”, samverkan med 
det omgivande samhället? Det uppskattas om en person har utåtriktade kon-
takter som att hålla föreläsningar och inledningar utanför universitetet, men 
meritmässigt har det sällan någon avgörande betydelse.

Mycket ny forskning utvecklas av den grupp som ännu inte är fast knutna 
till universitetet, doktorander och juniora forskare. Att vara doktorand och 
skriva en avhandling räknas som utbildning och enligt de nuvarande riktlin-
jerna är tiden begränsad till fyra års heltidsstudier.2 Det kräver koncentration 
på uppgiften och avhandlingen kan vara ett mycket viktigt forskningsbidrag. 
Därefter finns inga garantier för att man kan fortsätta inom universitetet. De 
som hävdar sig i konkurrensen och erhåller forskningsmedel kan få en tidsbe-
gränsad anställning, så kallad post doc eller forskarassistent. Detta är en viktig 
tid för att meritera sig genom att producera forskning och skaffa undervis-
ningsmeriter för att framöver erhålla en anställning som lektor. Inte heller för 
dessa är tredje uppgiften meritmässigt tung.

Slutsatsen är att den som vill bedriva forskning måste inrikta sig på det 
som kan ge dem möjligheter att vara kvar i systemet. Det gäller då främst att 
bedriva forskning, publicera sig i vetenskapliga tidskrifter eller böcker samt 
att få ett gott omdöme som lärare. Den tredje uppgiften får som begreppet 
antyder komma i tredje hand. Den grupp som kan sägas ha en lång meritlista i 
detta avseende har mestadels ett egenintresse. Deras forskningsfråga kan kräva 
kontakter med myndigheter, organisationer eller företag för materialinsam-
ling. Eller också vill forskaren berätta om sin forskning och få feedback för att 
kunna bedöma sina egna resultat och få idéer till nya forskningsfrågor.

� Se t.ex. Forska �: �009, Vetenskapsrådet. Dock skiljer sig de olika fakulteterna åt. Tekniska 
fakulteter har störst krav på engelska som vetenskapsspråk. I humaniora är svenska vanli-
gast. Se Nilsson �009.

� Avhandlingen kan naturligtvis vara kommunrelevant.
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Forskare kan också ha erhållit projektmedel från någon organisation vilket 
förpliktigar till ett kontaktutbyte och inte sällan en rapport skriven direkt för 
bidragsgivaren. Initiativet till ett projekt kan komma från båda hållen. Ett fö-
retag eller en kommun kan identifiera ett problem, avsätta medel för forskning 
och vidtala en forskare för genomförande. Forskare kan också vända sig till 
företag och kommuner för finansiering av projektidéer. Just finansiering av 
näringslivet eller annan organisation och direkt forskningssamarbete bejakas 
vid universiteten, men räknas inte riktigt till tredje uppgiften. Bland forskarna 
finns de som själva betonar att de utvinner ny kunskap gemensamt med de 
som beforskas. Forskningsprocessen sker interaktivt. Tidigare talades ofta om 
aktionsforskning där forskaren på ett eller annat sätt hjälpte till att finna lös-
ningar på ett problem. Dock kvarstår ett dilemma ur forskarens synvinkel, 
nämligen det personliga intresset kontra vad som ger goda meriter och högt 
anseende, samt om forskaren har möjlighet att få sin forskning finansierad. 
Det styr i hög grad hennes agerande. 

Det ställs således stora krav på forskare men det ställs också stora krav 
på lokala politiker. De ska garantera att kommunens invånare får del av den 
allmänna välfärden i form av bland annat bra skolor och god omsorg. Likaså 
ska politikerna skapa förutsättningar så att kommunen hänger med i utveck-
lingen, att näringslivet blomstrar och att folk finner bygden attraktiv och inte 
flyttar därifrån. Utmaningarna är många. I retoriken framhålls inte sällan ve-
tenskaplig kunskap som en källa till hjälp att vända en negativ utveckling och 
lösa problem. Närheten till en egen högskola står ofta högt på dagordningen. 
Förhoppningen är att ett universitet eller en högskola ska fungera som en mo-
tor för att utveckla kommunens och regionens näringsliv och inte minst höja 
befolkningens utbildningsnivå. Själva det faktum att det inrättas högskoleut-
bildning borgar för att det blir fler kommuninvånare med hög utbildning, nå-
got som uppfattas som positivt. Förväntningar ställs också på att den forskning 
som kommer till stånd är relevant även för kommuner. Denna forskning vill 
man bli involverad i eller i alla fall kunna ta del av. Men hur ska det ske? Inte 
sällan uppfattas det mentala avståndet mellan forskare å ena sidan och kom-
munala politiker och tjänstemän å andra sidan som stort. Det är ett problem 
som behöver hanteras.3

Politiker och tjänstemän är ofta specialiserade mot vissa områden och be-
sitter kunskap baserad på praktik och erfarenhet. Det är många frågor som 
pockar på uppmärksamhet och som kräver att politiker sätter sig in i. Särskilt 
är fritidspolitikerna utsatta eftersom de måste läsa in alla handlingar utanför 

3 Jfr Benner & Sörlin �008 s.�4f.
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den ordinarie arbetstiden. Heltidsarbete, familj, fritidsintressen och politik 
konkurrerar om tiden. Tidsbristen upplevs som ett problem.

Studier som genomförts visar att trots att forskning anses kunna tillföra 
mycket är det ingen självklarhet att beslutsfattare tar del av resultat som kom-
mer fram även om det berör deras sakområde.4 Få läser avhandlingar eller läng-
re artiklar. Tidsbrist och ett rikt informationsflöde är svar på varför man inte 
orkar följa med och hålla sig informerad.� Få har direkt kontakt med forskare 
och få tar regelbundet del av forskningsrapporter. Till exempel visar en utvär-
dering gjord av Svenska Kommunförbundets forskningsråd att den forskning 
man kände till var den som man på något sätt själv var delaktig i. Likaså att 
kunskaper som legat till grund för att sätta igång egna utvecklingsprojekt eller 
förändra verksamheten framför allt härrörde från den dagliga erfarenheten, ut-
värderingar, samverkan mellan kolleger och samarbete med andra kommuner. 
I betydligt mindre grad var källan facktidskrifter eller forskningsresultat.6

I en explorativ studie om samverkan kring lokala kunskapsbehov i 
Östergötland framkom att representanter från universitetet respektive kommu-
nerna hade olika förväntningar på vad detta skulle innebära. Universitetsrepres
entanterna lyfte fram samverkan som ett resultat av ett formellt åtagande enligt 
högskolelagens krav och betraktade olika sorters uppdrag i en marknadsrelation 
mellan säljare och köpare. Kommunrepresentanterna tolkade ordet samverkan 
som ett resultat av ett genuint intresse och lokala kunskapsbehov samt betonade 
vikten av gemensamma åtaganden mellan två jämbördiga parter.7 Dessa två ut-
gångspunkter behöver synkroniseras om en reell samverkan ska komma till stånd. 
I denna uppsats diskuterar vi hur kommuner och universitet ska kunna mötas för 
ett utbyte av kunskap och för att tillsammans utveckla ny kunskap. 

Det finns en hel del FoU-enheter, många inriktade på omsorgssektorn, 
som enskilda kommuner finansierar, inte sällan med ursprungligt stöd från 
Socialstyrelsen. Det finns också andra ambitiösa satsningar.8 Tanken är således 
inte ny men likväl visar det sig att det inte är någon enkel uppgift. Uppenbarligen 
finns det behov av att i än högre grad skapa arenor för detta ändamål. Är det 
upp till varje enskild politiker och varje enskild tjänsteman att bygga upp ett 
personligt kontaktnät av forskare? Är det tillräckligt att politiker och tjänste-

4 Dahlgren & Hanberger �003.
� Ibid. s.�3.
6 Ibid. s.3�.
7 Rigné �006.
8 För närvarande pågår en studie av samarbeten mellan kommuner och universitet/högskolor 

ur kommunernas perspektiv. Projektledning är Björn Eklund, Per-Erik Ellström och Leif 
Jonsson Linköpings universitet. I studien är också Kent Waltersson, Linköpings universitet 
engagerad. Studien genomförs i nära samarbete med SKL och högskolesamordnare. Den 
redovisades vid HSS-konferensen i Luleå, den 3 juni �009.
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män håller sig orienterade om forskning genom att följa med i facktidskrifter 
och lyssna av intressanta inledningar på konferenser? Behöver forskare per-
sonliga kontakter med kommunerna? Vilka motiv ligger då bakom? Hur ska 
möten ske i praktiken? Krävs en organisation och i så fall vilken typ? Finns det 
inte en risk att en separat organisation bygger upp en ny byråkrati där speciella 
kommunikatörer ska hantera och förmedla andra personers kunskaper? Är det 
rimliga svaret ett nationellt forskningsinstitut inriktat på kommunforskning? 
Är det en bättre lösning att skapa arenor på lokal och regional nivå? 

Här argumenterar vi för att bäst förutsättningar att lyckas med uppgiften är 
att skapa en arena för kunskapsutveckling på lokal och regional nivå. Detta sker 
utifrån erfarenheter från Östergötland. Vi kommer att lyfta fram viktiga prin-
cipiella iakttagelser därifrån. Därefter tar vi ett steg vidare för att mer i detalj 
visa hur möjligheten till kunskapsutveckling i hög grad varierar. Vissa frågor 
ligger långt fram på den politiska agendan och där uppstår ett sug efter kun-
skap. Andra frågor uppfattas som ointressanta och har låg prioritet. Därefter 
sammanfattar vi våra iakttagelser och ståndpunkter. Men först redovisar vi för-
slaget till ett kommunalt branschforskningsinstitut som vi tar spjärn emot.

Forskningsinstitut	för	välfärdsutveckling?
I Dagens samhälle �008:33 publicerades en artikel av Anders Knape, ordfö-
rande i Sveriges Kommuner och Landsting samt Jonas Andersson ordförande i 
FoU-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting. Rubriken var ”Även offentlig 
sektor behöver innovationsstöd!”. Deras artikel är en kritik mot att forskning 
i alltför hög grad motiveras med att stärka den svenska konkurrenskraften och 
därmed riktas mot näringslivet. De menar att forskning är minst lika viktig 
inom den offentliga sektorn. De pekar ut skola, vård och omsorg, områden 
som de menar kräver en forskning i samverkan mellan verksamheterna och oli-
ka akademiska kunskapsområden. De anser att det inte finns en långsiktighet 
för forskning med en sådan inriktning och att det saknas en stabil finansiering. 
De tycker att det saknas finansiärer som kan stödja och utveckla forskarta-
langer som verkar i gränsområdet forskning – praktik – ledning och pläderar 
för en tvärvetenskaplig forskning som går över de akademiska gränserna. De 
föreslår mot den bakgrunden att forskningsministern utreder möjligheterna 
att starta ett branschforskningsinstitut för kommuner, landsting och regioner. 
De liknar sitt förslag vid ett ”vårdens, skolans och omsorgens VINNOVA”. 
Institutet skulle utveckla kunskaper som leder till konkreta förbättringar för 
verksamheten. Det skulle gynna Sverige som ett framgångsland när det gäller 
välfärdsutveckling.
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Den fråga som detta förslag reser är: Hur ska kunskap bäst utvecklas för 
att komma till nytta i kommunal verksamhet? Om tanken med institutet är att 
det ska fungera som en parallell till VINNOVA med dess uppbyggnad kom-
mer personalen inte att själv bedriva forskning. De kommer istället att utarbeta 
planer och knyta till sig forskare som genomför projekt eller stödja verksamhet 
som bedrivs i olika kommuner. Institutet kommer med andra ord att fungera 
som ett forskningsråd med en specifik inriktning. Om däremot det tänkta 
institutet ska bedriva forsknings- och utredningsverksamhet i egen regi måste 
det vara av relativt stor omfattning. Det är nödvändigt att anställa forskare och 
utredare med tillräcklig kompetens för uppgifterna. Det kräver ett ordentligt 
basanslag. Trots det är det troligt att institutet kommer att behöva mer finan-
siellt stöd, vilket måste lösas dels genom att i konkurrens erhålla medel från 
forskningsråd, dels genom att erbjuda tjänster till kommunerna mot ersätt-
ning. Ett institut med för lågt basanslag riskerar att lägga alltför stor tyngd vid 
att ta konsultuppdrag från kommunerna eller att sälja kurser för att stärka sina 
finanser. Det torde vara helt omöjligt för forskare vid ett nationellt institut att 
ha regelbundna kontakter med alla kommuner i landet. Det blir förbehållet de 
kommuner som köper tjänster av institutet. Men kommer övriga kommuner 
att ta till sig de kunskaper som skapas? Detta är den verkligt kritiska punkten. 

Mot bakgrund av den utvärdering som omnämnts ovan fungerar uppen-
barligen inte kunskapsöverföring så. Risken är att det bara blir de politiker och 
tjänstemän som varit involverade i ett forskningsprojekt som blir bärare av den 
nya kunskap som projektet genererar. Delaktighet är med andra ord ett nyck-
elord. Kunskap är inte något som bara flyter omkring ovanför våra huvuden. 
Kunskap på regional och lokal nivå kräver bärare som kan utnyttja sin specifika 
kunskap om situationen på platsen. Donna Haraways vetenskapsteoretiska kri-
tik och tänkande kring ”the God trick” (gudatricket) och ”situated knowledge” 
(situerad kunskap) är mycket fruktbar. Gudatricket kan tolkas som forskarens 
allseende öga, en forskare avsvärjer sig all subjektivitet och hävdar en veten-
skap som objektiv och sann. Situerad kunskap är att erkänna att den kunskap 
som människor själv har om sin situation måste bekräftas och den kräver att 
forskaren att tar del av och synliggöra kunskap som finns på en specifik plats 
och bärs upp av specifika människor på just den specifika platsen.9 Kunskapen 
är med andra ord situerad. Den personliga kontakten och den kontinuerliga 
dialogen mellan politiker och forskare är således viktig. För att en sådan ska 
hållas levande krävs en närhet både geografisk och mentalt. För att fördjupa 
resonemangen väljer vi att utnyttja de erfarenheter som gjorts i Centrum för 
kommunstrategiska studier, CKS.

9 Donna Haraway �99� från Friberg �003.
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En	arena	för	samverkan
Sedan drygt tio år har Linköpings universitet, tillsammans med kommunerna i 
Östergötland, utvecklat ett samarbete för att stödja och utveckla kommunstra-
tegisk forskning. En särskild centrumbildning inom universitetet, Centrum 
för kommunstrategiska studier, CKS, har byggts upp och där har politiker 
tillsammans med forskare tagit säte i styrelsen. Avsikten är att bygga upp en 
liten smidig organisation som kan engagera forskare från skilda forskningsom-
råden allt efter de prioriteringar som styrelsen gör. Verksamheten kan framför 
allt göra nytta i den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden i kommunerna. CKS 
vänder sig direkt till politikerna i kommunledningarna och genom den dialog 
som förs kan problem och frågeställningar som kommunerna tar upp omfor-
mas till forskningsområden. Därmed skapas en brygga, en intermediär, mellan 
universitetet och kommunerna.10 CKS har inga enkla lösningar att erbjuda 
men många erfarenheter. Det är utifrån dessa vi lyfter fram vissa principiella 
drag som är av vikt i sammanhanget.11 

Behov av lokala kunskapsstrategier 
På nationell nivå är det självklart att politiker måste utveckla strategier för att 
hantera en till synes ohanterlig verklighet. Medborgarna utgår från att politiker 
som är verksamma på den nationella nivån vet vad de talar om. Det innebär att 
medborgarna har förväntningar på att politikerna i botten för sina ställningsta-
ganden och sitt agerande har kunskaper införskaffade både genom erfarenhet 
och genom experter. Men även på lokal nivå behövs kunskaper, hämtade från 
politisk erfarenhet och experter, som kan ligga till grund för strategier på kort 
och lång sikt. Det blir särskilt tydligt i tider då omvärlden förändras drama-
tiskt, antingen det gäller finanskriser, företagsnedläggningar, klimathot eller 
andra genomgripande förändringar. Detta är en stor utmaning för lokala poli-
tiker. Därtill kommer förväntningar på att kommunerna ska upprätthålla ser-
vicen gentemot medborgarna och samtidigt fördjupa demokratin. Det är inte 
alltid fråga om stor dramatik men väl det dagliga politiska mödosamma arbetet 
att åstadkomma bra vardagliga förhållanden för medborgarna, helt enkelt en 
fungerande välfärdsstat i lokal tappning. Det krävs således av politikerna att 
de är insiktsfulla, visar handlingskraft och gott omdöme i dagsaktuella frågor 
samtidigt som de måste utveckla långsiktiga strategier. Är det för mycket be-
gärt av vanliga medborgare som tar på sig ett politiskt uppdrag? Vilket stöd 

�0 Se www.liu.se/cks, Sandberg �003..
�� Vi i detta sammanhang är Tora Friberg, vetenskaplig ledare för CKS, samt Mats Brusman, 

kopplad till CKS och ansvarig för att bygga upp ett nätverk kring stadsplanering. Vi för-
söker här att granska CKS med våra forskarögon. Uppsatsen är således inte ett dokument 
som CKS styrelse eller våra kolleger ställt sig bakom. 
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kan dessa politiker behöva för att uppfylla medborgarnas förväntningar på att 
de sköter sitt uppdrag och inte missbrukar medborgarnas förtroende? Vårt svar 
är kunskap i bred bemärkelse. Det är naturligtvis ett förenklat svar, men om 
perspektivet snävas in till relationen universitet – kommun, och den ömsesi-
diga nytta dessa kan ha av varandra, blir påståendet mer adekvat.

Kunskap kan betraktas på olika sätt, vetenskaplig kunskap, förtrogenhets-
baserad kunskap, tyst kunskap, vardagskunskap etcetera. Det dominerande 
synsättet inom akademin handlar om vetenskaplig kunskap som vidgar per-
spektiven och har specifika kvalitetskrav. Mot detta står kommunernas ofta 
pragmatiska och handlingsinriktade kunskapsbehov som uppstår nära den 
egna verksamheten och i de dagliga rutinerna. Viss forskning är med andra ord 
lösningsorienterande, annan insiktsgenererande. Den förstnämnda ger resultat 
som direkt kan användas som underlag för beslut, den sistnämnda ger insikter 
som kan bidra till förståelsen av samhället. Den samlade innebörden av detta 
är att en länkorganisation mellan universitet och kommun måste vara medve-
ten om olika kunskapskulturer och kunna balansera dessa.12

Den kunskap som utvecklas vid universiteten/högskolorna kan vara till 
stor hjälp såväl i det dagliga hanterandet av ärenden som i mer långsiktiga stra-
tegiska satsningar. Det är ganska uppenbart att kommunerna behöver arbeta 
fram långsiktiga kunskapsstrategier.13 Dessa behöver hantera en kontinuerlig 
kunskapsbevakning som inte är ad hoc-betonad, populistisk eller överlåts på 
en enda kommunal tjänsteman, en omvärldsanalytiker. Inte heller kan kun-
skapsstrategin bestå av en expert eller konsult utifrån som kallas in då och då. 
Kunskapen måste tas upp, bearbetas och sjunka in i medvetandet både hos 
politiker och hos tjänstemän för att kunna användas som ”redskap”, det vill 
säga något att kunna agera utifrån. Dessa långsiktiga lokala kunskapsstrate-
gier har en bredare bas än det som etiketteras som vetenskaplig kunskap men 
denna kan i sig kan tillföra något värdefullt. Därav följer att kontakter mellan 
politiker och tjänstemän å ena sidan och forskare å andra sidan kan vara till 
stor nytta i sammanhanget.

Kunskapsutveckling på lång sikt
Kunskapsutveckling är en kommunstrategisk fråga. Kommunstrategiska frågor 
handlar inte om det dagliga arbetet i kommunernas olika verksamhetsområden 
utan om de ramar som ställts upp för det dagliga arbetet. Framför allt handlar 
det om förarbetet, innan ramarna tillkommit, det vill säga de frågor som kom-
munerna ställs inför av långsiktig karaktär som klimathot, miljöförstöring, 

�� Innovativa kommuner �008:�, s. 9.
�3 Jonsson, Eklund, Friberg & Sundin �006.
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befolkningsförändringar, näringslivsutveckling, demokratiska utmaningar och 
som har en klar politisk dimension. Både forskning och utredningsarbete kan 
ha fokus på frågor som i sin grundkaraktär är besläktade med frågor som han-
teras i politiken, men forskare kan också uppmärksamma problematik som 
inte är aktuell i det politiska beslutsfattandet i dagsläget, men som plötsligt 
kan få hög politisk relevans. Forskare kan också väcka frågor som annars inte 
skulle uppmärksammas.

Framför allt är det den politiska nivån som behöver stärkas och utvecklas. 
Tjänstemännen kan lätt få ett övertag genom sin professionella kunskap och 
genom att de på heltid får ägna sig åt vissa frågor. Politiken behöver en med-
veten strategi för kunskapsutveckling och inte bara ett intresse som blommar 
upp då och då när situationen känns akut.

Det goda samtalet som innovation
En organisation på regional/lokal nivå som arbetar med samverkan mellan 
universitet och kommun skulle kunna likställas med de ”innovationskontor” 
regeringen talar om i sin forskningspolitiska proposition.14 Innovationer hand-
lar inte bara om ny teknik eller medicin, utan också om nya sätt att betrakta 
verkligheten som i sin tur skapar nya tänkesätt. I den allmänna debatten har 
innovationer och innovationssystem som ord och begrepp, och vad de kan 
tänkas stå för, en speciell klang. De kan förknippas med den dominerande dis-
kurs om utveckling och framåtskridande där också ekonomisk tillväxt, befolk-
ningsökning, IT-teknologi och internationella nätverk ingår. Eftersom ingen 
har monopol på ord eller begrepp är det nödvändigt att veta vad man talar 
om, men det står också var och en fritt att definiera om och lägga in nya inne-
börder. Innovationer kan därför stå för nya tänkesätt och hur dessa kopplas 
samman med nya sätt att hantera och organisera kunskaper kan ses som inno-
vationssystem, vilka i sin tur genererar en utvecklings- och kunskapspolitik på 
lokal nivå.

Det överordnade målet att stärka den kommunalpolitiskt relevanta kun-
skapsbildningen till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling kan nås 
genom att arbeta interaktivt för att identifiera samarbetsområden mellan uni-
versitet/högskolor och kommuner. Detta kan ske genom samtal mellan in-
blandade parter. I dessa samtal, som utgör mer eller mindre långa processer, 
utmejslas områden och frågeställningar där respektive part kan ha olika intres-
sen och engagemang, men genom dialogen skapas förståelse för och respekt för 
den andra partens perspektiv. Det goda samtalet är stimulerande, berikande, 
kompetenshöjande och kunskapsbyggande och något att värna om.

�4 Proposition �008/09:�0 s.�6.
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Det	ligger	i	tiden
Även om kommunerna tillsammans med företrädare för universitetet priorite-
rat vissa strategiska områden för forskning kan nya frågeställningar aktualiseras 
relativt snabbt. Exempel på sådana som vi har ställts inför rör stadsplanering 
och transporter. I detta avsnitt är vår avsikt att gå in i området stadsplanering 
– transporter från ett par olika perspektiv. Ett perspektiv är kommunernas be-
hov av kunskaper i planeringsarbete med bebyggelse och transportinfrastruk-
tur – Mötesplats staden. Ett annat perspektiv berör också stadsplanering och 
transportinfrastruktur men med ett genusperspektiv – Jämställdhet med förhin-
der. Med detta vill vi illustrera ett område som är i hetluften ur ett perspektiv 
samtidigt som det utifrån ett annat perspektiv inte är det. Båda bygger på våra 
erfarenheter från kontakter med kommuner i Östergötland.

För att sätta behovet av kunskaper på detta område i sitt regionala/lo-
kala sammanhang presenteras helt kort östgötaregionens utvecklingsstrategi, 
utifrån hur kommunledningarna själva värderar sin kommuns position, dess 
styrkor och svagheter.��

De två stora kommunerna Linköping och Norrköping ser sig själva som 
noder i ett nationellt nätverk. För att ytterligare stärka denna position finns 
starka krafter för att bygga Ostlänken, en del av Götalandsbanan, vilken ses 
som en nyckel för framtiden. Infrastrukturen, transporterna, bedöms således 
vara av särskild vikt i regionsystemet. Som en följd av planerna på järnvägsut-
byggnad sker en satsning i det som ses som de viktigaste noderna i regionen; 
resecentrum i de två stora kommunernas innerstäder. Ny bebyggelse och bo-
städer planeras nära dessa nya resecentrum, vilket förstärker kopplingen mel-
lan stadsbyggnads- och transportpolitik. Betoningen på städer gör att det finns 
anledning att tala om en urban politik. Här framkommer tydligt de stora kom-
munernas centrala positioner i regionsystemet vilket övriga kommuner måste 
förhålla sig till. 

Utvecklingsstrategierna i mindre och små kommuner har stark betoning 
på planering för goda bosättningsförhållanden. Man tänker sig att kommunin-
vånarna har möjlighet att repellera på en vidgad arbetsmarknad där de största 
städerna har en central roll. För att få en balans i befolkningsstrukturen söker 
man få fler invånare genom att bygga småhus för barnfamiljer vilka därför blir 
en viktig målgrupp. Man är medveten om att de som köper nya eller äldre 
småhus och bosätter sig i kommunen i hög grad har sina arbetsplatser i en 
annan kommun. Dessa satsningar på bostadsbyggande innebär samtidigt att 
kommunerna bygger för en ökande pendling som idag i stor omfattning sker 
med bil. De kommuner som nu har tågpendel anser att den är en stor tillgång 

�� Innehållet har hämtats från de samtal som förts med kommunledningarna i Östergötland, 
Innovativa kommuner �008:�, CKS.
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och flera andra kommuner vill kunna kopplas till den. Hög mobilitet ses som 
något mycket positivt och den strategiska utvecklingen går ut på att skapa ett 
flödesrum där administrativa gränser suddas ut.

Varje kommun har således sin position i regionsystemet vilket de är mycket 
väl medvetna om. Det finns ett hierarkiskt förhållande i regionsystemet som inne-
fattar en inbyggd konkurrens men också samarbete. Utvecklingsstrategierna, 
både regionens och de olika kommunernas, på en mer generell nivå är föga 
överraskande. Varje region formulerar sin utvecklingsstrategi men ofta är de 
olika regionernas strategier mycket likartade vad gäller hur regionens tillväxt 
ska åstadkommas. Tillväxt handlar regelmässigt om ekonomisk tillväxt kopplat 
till ett starkt näringsliv. Till detta förs frågor om förbättrad fysisk infrastruktur 
och hur kommunerna och dess städer är hopknutna till varandra i ett system. 
Det är svårt att hävda, utveckla och driva igenom alternativa strategier även 
om många önskar att det skulle finnas andra utvecklingsmöjligheter. Det är 
här fördjupade diskussioner och en annan typ av kunskap kan ge inspiration 
till nytänkande.

Mötesplats Staden
Den fysiska planeringen har under senare år fått en allt mer strategisk men sam-
tidigt problematisk roll i kommunerna. Dels aktualiseras fysisk planering av ett 
ökat fokus på platsmarknadsföring16 och dels har den starka kopplingar till de 
hållbarhetsbegrepp som är riktmärken för de flesta kommuners utvecklingsar-
bete17. Ofta hamnar olika visioner och hållbarhetsaspekter på kollisionskurs, 
och behovet av samordning och en vidare kunskapsbas ökar i kommunernas 
planeringsarbete kring bebyggelse och transportinfrastruktur. Dessa perspektiv 
på fysiska miljöers betydelse för kommunal utveckling kan sammanfattas i tre 
begrepp; fysisk planering, transporter och urban utveckling.

Fysisk planering är något som alla kommuner ägnar sig åt i en eller annan 
form vare sig det gäller planering av bostadsområden, park- och naturområden 
eller större orters innerstadsmiljöer. En viktig del i den fysiska planeringen 
är transporterna därför att transportinfrastruktur utgör historiskt etablerade, 
ibland problematiska, strukturer samtidigt som transporterna är en nyckel till 
en hållbar utveckling i kommunerna. Urban utveckling betonar den vikt som 
läggs vid begreppen urban och urbanitet i planeringssammanhang och i idé-
erna om hållbar utveckling. Tillsammans med transporter pekar detta även på 
betydelsen av regionalisering och föreställningar om urbanitet och mobilitet i 

�6 Platsmarknadsföring eller Place marketing brukar användas för att beteckna ansträngningar 
för att göra en stad eller kommun känd i omvärlden och därmed dra till sig turister, företa-
gare eller nya invånare. 
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framgångsrika regionbildningar. Härigenom blir urban utveckling något som 
även berör de mindre kommunerna.

I östgötaregionen driver Norrköpings och Linköpings kommuner tillsam-
mans med regionförbundet Östsam och NUTEK satsningen Fjärde storstads-
regionen där Norrköping och Linköping är tänkt att utgöra två kreativa urbana 
centrum.18 Regiontanken innebär att de mindre kommunerna fungerare som 
komplement till städerna i den urbana regionen och tankarna om urbanitetens 
betydelse för regional utveckling får därigenom betydelse för de mindre kom-
munernas utveckling, relationer och roller. Betoningen på urban utveckling 
ska därför inte uppfattas som irrelevant för små kommuner utan stadsmässiga 
tätorter. 

Olika kommuner har skilda förutsättningar att arbeta med fysiska miljöer. 
Medan större kommuner har stora stadsbyggnadsavdelningar och omfattande 
organisation för att hantera dessa frågor har småkommuner betydligt blygsam-
mare resurser, ibland bara en person, som ägnar sig åt fysisk planering och 
transportplanering. Samtidigt är fysiska miljöer något som engagerar många 
i kommunal politik och förvaltning och som det därför är relativt lätt att in-
itiera samtal kring. Oavsett storlek har de flesta kommuner fysiska miljöer 
som diskuteras som problematiska, utvecklingsbara, skyddsvärda och behäf-
tade med potentiella värden som inte utnyttjas. Inte minst har de miljöer som 
ofta går under benämningen industriarv, från tomma industrianläggningar till 
gamla bruksmiljöer, stått i fokus för kommunal planering och debatt under 
senare år. De fysiska miljöerna har en framträdande roll i kommunernas strä-
van att utveckla sin roll i det regionala sammanhanget oavsett om det hand-
lar om att skapa tillväxt genom näringsliv eller boendemiljöer för utpendlare. 
Föreställningar om den fysiska miljöns betydelse för integration och demokra-
tiska värden påverkar också kommunernas planeringsstrategier.19

Uppfattningar om den fysiska miljöns betydelse för lokalsamhällets utveck-
ling i termer av en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet pekar på vikten 
av ett sektorsövergripande perspektiv på dessa frågor. Studier av kommunernas 
arbete med fysisk planering20 visar att såväl debatten som kunskapstillväxten 
är uppsplittrad och ojämn. Forskningsresultat, liksom den diskussion som förs 
inom akademin och inom vissa professionella grupper, landar i den kommu-
nala praktiken i mycket fragmenterad form. Detta förstärks dessutom av ett 
sektorstänkande. Ett exempel är hur problemområdet hållbara transporter ib-
land avgränsas till en fråga om enbart ekologisk hållbarhet och därmed behand-
las i kommunala instanser utan kopplingar till de sektorer som handhar sociala 

�8 www.fjarde.se
�9 Ett exempel på detta är den ideologiska laddningen i begreppet torg (Brusman �008).
�0 T.ex. Brusman �008.
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frågor. Den kommunala transportplaneringen riskerar därmed stora kunskaps-
brister vad gäller transporternas betydelse för socialt hållbar utveckling.

Här har en länkorganisation mellan kommuner och akademisk forskning 
en viktig uppgift men samtidigt en stor utmaning. På en regional kunskapsa-
rena, där kommuners behov och forskningens perspektiv ska kunna mötas och 
korsbefrukta varandra, krävs en mötesplats som är tillgänglig för olika aktörer 
såväl inom som utanför de kommunala organisationerna. Länkorganisationen 
mellan universitet och kommuner behöver hantera en dialog som förs inte bara 
mellan forskning och kommuner utan mellan kommunernas olika sektorer. 
I relation till frågor kring fysisk planering är det i synnerhet viktigt att över-
brygga klyftan mellan stadsbyggnadssektorn och kultursektorn i de kommu-
nala organisationerna.21 Den regionala kunskapsarenan bör också fungera som 
en plattform för dialog mellan kommuner och representanter för länsstyrelse, 
statliga myndigheter, intresseorganisationer och fastighetsägare samt för erfa-
renhetsutbyte mellan kommuner. Därigenom skapas möjligheter att hitta nya 
infallsvinklar, att finna gemensamma frågor och att tydliggöra hur kommu-
nernas gränsytor gentemot andra intressenter. Svårigheten ligger i att skapa en 
dialog kring ett fält, som är tillräckligt avgränsat för att prioriteras i respektive 
verksamhet, samtidigt som det är tillräckligt brett för att intressera företrädare 
för olika samhällssektorer. För att få till stånd detta krävs en regionalt etable-
rad länkorganisation med upparbetade relationer med samtliga kommunled-
ningar. Förankring i respektive kommun är avgörande för förutsättningar att 
etablera kontakter med olika delar av den kommunala verksamheten som har 
intresse för de aktuella frågorna.

CKS roll som sektorsövergripande mötesplats
CKS arbete på detta område i östgötaregionen är inriktat på att tillgodose 
kommunernas kunskapsförsörjning genom att skapa kontaktytor och verka 
för en vidgad dialog. Genom att skapa utrymme för reflexion och uppmuntra 
bredare samverkan mellan samhällssektorer kring dessa frågor blir det möjligt 
att identifiera forskningsbehov som finns i olika kommuner. Det är viktigt 
att betona att den mötesplats CKS tillhandahåller inte konkurrerar med eller 
förväntas ersätta existerande nätverk och samtalsfora, till exempel samarbeten 
kring planeringsfrågor mellan två eller flera kommuner eller professionsbase-
rade nätverk som arkitektföreningar och liknande. Det specifika med CKS 
bidrag är att det i såväl teori som praktik är öppet för olika yrkeskategorier, 
politiker, forskare och andra med intresse för vissa frågor. Detta kräver en med-
veten strategi vid val av upplägg, plats och tidpunkter för seminarier och andra 
aktiviteter och motiveras av ett uppenbart behov av att bryta igenom vattentäta 

�� Brusman �008.



�8

skott mellan olika samhällssektorer. I detta sammanhang har CKS en roll att 
fylla som närvarande aktör på den lokala/kommunala spelplanen. CKS för-
ankring i universitetet och i regionens samtliga kommuner samt kontaktytor 
mot andra aktörer möjliggör ett långsiktigt arbete där personliga kontakter och 
kontinuerlig dialog skapar förutsättningar för ett utbyte mellan kommuner 
och akademi och möjlighet att identifiera och formulera långsiktigt relevanta 
forskningsfrågor. Detta innebär också möjligheter att implementera ett mer 
kritiskt perspektiv i kommunala verksamheter än vad som är fallet i kortsiktig 
samverkan genom olika forskningsprojekt.�� Kontinuiteten och utvecklingspo-
tentialen bygger på ett dubbelt initiativ där universitetets och kommunernas 
intressen kan samordnas genom CKS försorg. Detta utgör en kontrast till upp-
dragsforskning där kommuner beställer tjänster från forskningsinstitut. CKS 
deltar som en aktör i formulerandet av forskningsfrågor i en långsiktig dialog 
med kommunerna�3 och fyller en stödjande funktion när lokala kunskapsstra-
tegier tar form.

Jämställdhet med förhinder
I samtal som förts med alla kommunledningar i Östergötland framkom hur 
staden och invånarnas möjligheter till snabba transporter blivit föremål för ett 
starkt politiskt intresse och ett område där arbetet inom den fysiska planering-
en intensifierats.24 Då behövs och efterfrågas arenor där politiker, planerare och 
forskare kan mötas för idéutbyte. Parternas kunskapsintresse passar som hand 
i handske. Om vi nu tänker oss att ytterligare en dimension skulle tillföras den 
fysiska planeringen nämligen genusdimensionen, finns det en beredskap för 
den? Detta är mer problematiskt.

Hur kommunerna resonerar om kommunikationer och kön
Som framgått tidigare är det alldeles uppenbart att kommunikationer i olika 
former, vägar och järnvägar liksom framkomlighet och pendling spelar en 
mycket stor roll för kommunerna i deras strävan att utvecklas positivt. I dags-
läget åker cirka 8–9 procent med kollektivtrafik till och från jobbet. Vad gäller 
pendling accepteras, enligt kommunledningarna, en tidsåtgång på 4� minuter 
till maximalt en timme enkel resa.2� 

�� Jfr Brusman och Kuylenstierna �008.
�3 Jonsson, Eklund, Friberg & Sundin �006.
�4 I de samtal som åberopas deltog från CKS sida Björn Eklund och Tora Friberg. Se 

Innovativa kommuner �008:�, CKS. 
�� Vad grundas denna siffra på? Vem är beredd att avsätta denna tid? Vem tvingas acceptera? 

Hur lång tid tycker folk i allmänhet är rimligt? Sandow & Westin, �006, visar i sin studie 
från Norrlandskommuner att de flesta anser att ��–�0 minuter vore önskvärt.
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I samtalen kom även några situationer. där frågan om kön, kvinnor och 
män, och deras i vissa avseende skilda situationer, upp till ytan. Alla familjer 
har inte två bilar och därför uppstår problem när kollektivtrafiken minskar, 
inte ovanligt att bussar dras in vilket bedömdes slå särskilt hårt mot kvinnorna. 
Effekten blir längre pendlingstider. Det fanns farhågor för att det kan bli pres-
sande för unga kvinnor. Bakom detta finns en medvetenhet eller kanske en fö-
reställning om att arbetsfördelningen även i unga familjer är mer eller mindre 
traditionell, vilket innebär att kvinnan tar större ansvar för hem och familj än 
mannen och därför inte vill lägga för mycket tid på arbetsresor. I flera kom-
muner är befolkningens sammansättning på väg att bli skev både åldersmässigt 
men också könsmässigt. Det finns tendenser till att fler unga kvinnor än män 
flyttar för att utbilda sig och därefter kanske varken kan eller vill återvända. På 
så sätt kan kvinnors situation komma i centrum precis som de outbildade unga 
männens är källa till oro i främst gamla brukskommuner. 

En slutsats är att genus/jämställdhetsproblematiken börjar sippra in i det 
strategiska tänkandet via oro för den framtida befolkningssammansättningen. 
Ytterligare en annan slutsats är att om genus/jämställdhet ska diskuteras i den 
lokala politiken måste den kunna kopplas till något annat politikområde. Det 
räcker inte att föra en ideologisk diskussion på nationell nivå.

Integrering av genus/jämställdhet 
Det görs få genomarbetade analyser i olika planeringssammanhang om ge-
nus/jämställdhet. Varför försvinner detta så lätt bort i diskussionerna om de 
områden som anses vara viktiga? Hur ska politikerna och planerare gå till väga 
för att fördjupa analysen och komma fram till konkreta åtgärder? 

Ett svar är att politiker och planerarna måste lära sig att tänka kring ge-
nus/kön, vilket innebär att tänka i termer av kvinnor och män och vara obser-
vant på att ”kön görs” det vill säga att vi formas till kvinnor och män genom 
beteenden och handlingar i smått och stort. Det är nödvändigt att lära sig 
att medvetet reflektera kring kön och dra slutsatser som påverkar det prak-
tiska handlandet till exempel vid planering av staden och av kollektivtrafiken. 
Uppenbarligen är det en känslomässigt laddad fråga som är svår att hantera. 
Den glider lätt över till att bli alltför personlig. Forskning visar att planerare 
utvecklar olika typer av strategier när de konfronteras med krav på att de ska 
hantera jämställdhet.�6 Troligtvis gäller detsamma för politiker. De kan förneka 
att en jämställdhetsanalys kan tillföra något av värde inom det område de själva 
arbetar i och prioritera bort frågan med olika motiveringar. De kan försöka 
komma undan så lätt som möjligt. Lättast är att säga att det hör till någon 
annans bord eller inte bemöda sig. Eftersom jämställdhet uppenbarligen är 

�6  Friberg & Larsson �000 s. 3�.
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laddat kan den också hanteras med hjälp av en omformningsstrategi. I stället 
för att tala om kvinnligt lyfts det mänskliga fram. Det kvinnliga omformas 
och görs till det könsneutralt mänskliga. Därmed avladdas kön. Motsatsen 
kan också förekomma och det mynnar ofta ut i att jämställdhet blir en ensidig 
kvinnofråga och att kvinnor och kvinnlighet blir stereotypt och vilar på gam-
malmodiga uppfattningar. 

Produktion – reproduktion – människosyn
I texten ovan återgavs hur kommunerna resonerade om kommunikationer, 
vad man tyckte var bekymmersamt, visioner och strategiska steg. Kvinnors 
och mäns skilda villkor berördes knappt och ämnet som sådant gled snabbt 
förbi. Det i sig säger också något. Om det ska ske ett genombrott vad gäller 
jämställdhet eller vad forskare snarare skulle vilja benämna ett genusperspektiv 
på olika politikområden, vad ska då till? Regionförstoring och pendling får här 
illustrera hur man skulle kunna närma sig detta mot bakgrund av kunskap som 
genusforskningen tagit fram. 

Det har visat sig att allt fler pendlar över en kommungräns för att komma 
till jobbet. Det finns fler lokala arbetsmarknader för kvinnor än män det vill 
säga kvinnor pendlar inte lika långt som män.�7 Detta kallas regionförstoring, 
ett begrepp som liksom tillväxt är positivt värdeladdat. Detta ställer krav rör-
lighet hos arbetskraften. Det kan bli en ny börda inte minst för kvinnor. För 
dem finns inte bara den fysiska sträckan som skall tillryggaläggas utan också 
upplevelsen av ett mentalt avstånd; att inte kunna komma hem snabbt om 
något skulle hända hemma. Det finns således skäl som talar för att ytterligare 
en dimension bör tillföras den strategiska planeringen nämligen effekterna på 
reproduktionen där omsorgsarbetet är en del. Detta kan motiveras med att 
reproduktionsansvaret, framförallt omsorgsarbetet, hittills har varit och fort-
farande är ett ansvar i högre grad för kvinnor än män.�8 Det kan komma att 
ändras i framtiden så att kvinnor och män kommer att ägna lika mycket tid åt 
hem och barn.

Barnens situation går inte att komma förbi i detta sammanhang. Ännu 
finns inga studier om effekterna för barn av att deras föräldrar pendlar allt 
längre. Forskare menar att föräldrarna är barnens största trygghet och att be-
roendet kvarstår långt upp i tonåren.�9 Det förutsätter i sin tur närhet, både 
emotionellt och geografiskt Det finns då anledning att fästa uppmärksamhet 
på vilken människosyn som dominerar i den kunskap som fysisk- och trans-
portplanering vilar på. Nu dominerar den som går ut på att kunna mäta och 

�7 Jfr SIKA �00�.
�8 Friberg �008.
�9 Nordström �00�.
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räkna: antal invånare, antal gamla, antal som flyttar och inte minst antal som 
pendlar. Intrycket är att människor förutsätts vara rationella beslutsfattare som 
delar ekonomins förväntningar om individer som snabbt byter jobb och flyttar 
eller pendlar för att få högre lön. De blir avkönade ekonomiska enheter, utan 
känslor, kroppar och plikter utanför det avlönade arbetet. Allt går ut på att 
friktioner som kan störa detta mönster bör minimeras. Det innebär att skapa 
ett friktionsfritt rum.30 Denna maskinmänniska behöver kanske bytas ut så att 
man synliggör människan av kött och blod och hennes fiktiva och faktiska val 
men även hennes tankar, våndor och resonemang måste infogas. 

Regionförstoring är sprungen ur produktionens sfär. Reproduktionens, 
eller mer konkret omsorgsarbetets, sfär är i hög grad kvinnornas sfär. 
Omsorgsarbetet kan tänkas bort men någon måste utföra det i praktiken. Här 
finns en uppenbar konfliktpunkt mellan regionala och lokala utvecklingsstra-
tegier som bejakar ökad rörlighet å ena sidan och den tidsanvändning och 
stress som berör enskilda individer å andra sidan. Detta är en typ av resone-
mang som ett kritiskt perspektiv, vilket är forskningens uppgift, kan leda till. 
Detta skulle kunna utvecklas om politiker, planerare och forskare samlades för 
ett kunskaps- och idéutbyte. 

Summering
De två exemplen, Mötesplats Staden och Jämställdhet med förhinder, visar hur 
intresset för olika frågor varierar. Mötesplats Staden belyser hur vissa områden 
identifieras som aktuella och intressanta ur ett kommunstrategiskt perspek-
tiv från såväl kommunernas som från forskningens sida. CKS kan genom sin 
dubbla förankring i universitetsvärlden och på den kommunala politiska are-
nan fungera som en samordnare för dessa intressen. Genom nätverkskontakter 
och tack vare en över tid upparbetad legitimitet kan CKS koppla samman 
intressen och skapa en arena för utbyte av olika perspektiv inom detta område. 
Även om intresset är starkt är det en utmaning att få till stånd en fruktbar dia-
log och många överväganden måste göras.

Exemplet Jämställdhet med förhinder belyser motsatta erfarenheter. Det är 
långt ifrån självklart vilket innehåll i ett sakområde som lyfts fram och vilka 
perspektiv som anläggs. Det finns hinder för att lyfta in genus/jämställdhets-
problematiken eftersom den inte tycks passa in i de diskussioner som förs 
om fysisk planering och transportplanering. Om en förändring ska ske krävs 
är att planerare och politiker definierar vad de menar med jämställdhet och 
förhåller sig till en konkret verklighet. Behovet av nytänkande är uppenbart. 

30 Jensen & Richardson �004.
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Forskningen kan tillföra en del kunskaper.31 Detta är ett möjligt framtida 
samarbetsområde mellan kommuner och universitet där CKS kan skapa en 
samtalsarena. Genusperspektivet kan också med fördel integreras i Mötesplats 
Staden.

Lyssna	och	lära,	tala	och	tänka
Det krävs ett starkt engagemang och ett brett samarbete för att en kommunal/
lokal kunskapspolitik ska komma till stånd. Det berör ledande personer inom 
både kommuner och universitet. Arbetssättet behöver vara öppet och inriktat 
på dialog samt växa fram så att det uppstår en ömsesidig tilltro. För detta 
krävs en länkorganisation som är väl förtrogen med båda miljöerna och som 
också har legitimitet i båda. Detta kan ske genom att organisera verksamheten 
i en centrumbildning eller liknande inom universitet och inte som ett separat 
forskningsinstitut.32 För att det ska fungera krävs ett upprättat avtal likaså rikt-
linjer av långsiktig karaktär mellan universitetsledningen och de kommuner 
som bidrar till finansiering, eftersom det tar tid att bygga upp ett förtroende 
mellan parterna som passar kommunerna i just den regionen. Vidare behövs 
en styrelse med representanter från såväl universitetet som kommunerna.

De frågor kommunerna ställs inför varierar över tid. Ett institut riskerar 
att binda upp sig till den specifika kompetens de anställda forskarna har vilket 
minskar handlingsfriheten. Att arbeta inom universitetet, innebär att organi-
sationen kan engagera och tillfälligt frigöra de forskare som är bäst lämpade 
och har den rätta kompetensen för de frågor kommunerna ställer.33 Att ingå i 
universitetet är i det sammanhanget en stor fördel.

Centrum för kommunstrategiska studier fungerar idag som en länkorga-
nisation mellan kommuner och universitet i östgötaregionen. Ett sätt att be-
skriva CKS roll är att den handlar om att möjliggöra en sammansmältning av 

3� T.ex. om kollektivtrafik. Boverket har i början på �009 fått ett uppdrag att verka för trygg-
het i städer. Här är kopplingen till kön uppenbar och det blir tydligt att det är en fråga för 
stads- och transportplanering. Detta är exempel på en konkret fråga där CKS skulle kunna 
medverka till att koppla ihop olika typer av kompetenser och kunskaper.

3� Jonsson, Eklund, Friberg & Sundin �006.
33 CKS är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet och 

är sedan �003 administrativt knutet till Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur (ISAK). Alla centrumbildningar inom Linköpings universitet måste vara knutna till 
en värdinstitution som bär det administrativa ansvaret. Verksamheten i sig är fristående 
från institutionen och leds av en särskild styrelse som utses av rektor.
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kunskapsinriktad respektive tillämpningsinriktad forskning 34. Det förra avser 
oberoende akademisk forskning med kunskapen som mål medan det senare 
är forskning som svarar på vissa bestämda problem i samhället. Till skillnad 
från den ofta tillämpningsinriktade forskning som bedrivs vid många forsk-
ningsinstitut skapar denna typ av samverkan mellan akademi och kommuner 
möjligheter för kunskaps- och tillämpningsinriktad forskning att mötas på nya 
sätt. Vi menar att CKS knytning till universitetet och dess forskningsnätverk 
kombinerat med närvaron i en kommunal och politisk sfär gynnar utbytet 
mellan direkt tillämpbara forskningsinsatser, som ofta efterfrågas ur kommu-
nalt verksamhetsperspektiv, och den traditionellt fria forskning som långsiktigt 
kan bidra till nya perspektiv och fördjupat kritiskt tänkande. 

Titeln på denna uppsats är Lyssna och lära, tala och tänka. Lyssna och tala 
står för dialogen.  Lära och tänka står för övertygelsen att dialogen genererar ny 
kunskap. Långsiktig samverkan i dialogform innebär utveckling av forskning 
och samhälle och att en grund läggs för en kunskaps- och utvecklingspolitik på 
kommunal nivå som bottnar i olika kunskapsformer. 

Det finns anledning att särskilt betona betydelsen av CKS närvaro på den 
kommunala arenan som ett långsiktigt dubbelt lärande; forskningsvärlden får 
en insyn i hur kommunala strategier och frågeställningar utvecklas över tid, 
medan kommunerna kan få en ökad förståelse för att forskning är något som 
kräver tid. Genom att kommunerna direkt medverkar i finansieringen och 
styrningen av CKS eller en liknande organisation blir forskningens kostnader 
synliga för kommunerna, men också hur investerade medel kan ge utdelning 
på lång sikt. Genom dialogen kan parterna bli införstådda med varandras upp-
gift och villkor och vad som ger framgång i de båda världarna.3� Den kunskap 
som ackumuleras möjliggör att forskningsuppgifter i kommunernas intresse 
kan identifieras i ett tidigt skede, vilket kan ge mångdubbelt utbyte i ett senare. 
Forskningens ”nytta” är inte något självskrivet utan definieras i den långsiktiga 
dialogen.

34  Johannesson �008. Tidigare i uppsatsen används terminologin insiktsgenererande 
och lösningsorienterande vilket här ska uppfattas som synonyma.

3�  Den tredje uppgiften i denna variant kan också komma att uppvärderas som akademisk 
merit och få fler forskare att ägna tid åt den.
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Lyssna och lära, tala och tänka
En kunskapsarena för universitet och kommuner

Tora Friberg & Mats Brusman

Från kommunhåll påtalas ofta behovet av kunskap och forskning 
för att lösa specifi ka problem. Inte sällan framkommer en be-
svik else över att forskare är otillgängliga, svårbegripliga och 
att forskning tar så lång tid. Från universitetshåll kan debatter 
initi eras med utgångspunkt i resultat som forskare anser att 
lokala politiker och tjänstemän behöver ta till sig. Det råder 
både re spekt och misstro mellan kommunfolk och forskare. 
Det är svårt att mötas och förstå varandras villkor.

Uppenbart behövs arenor där kommuner och universitet 
kan mötas och utveckla en gemensam kunskapsbas. I den här 
texten lyfter vi fram argument för en arena för kunskapsutbyte 
på regional och lokal nivå. Vi belyser också vad som sker när 
kunskapsintresset inom ett politikområde konfronteras med 
vetenskaplig kunskap.
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