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1. Utbildning, arbetslivserfarenhet, externa anslag mm. 

1.1 Utbildning, titlar/befordringar 

- Biträdande professor i statsvetenskap, Linköpings universitet (juni 2016). 
- Docent i statsvetenskap, Linköpings universitet (mars 2011). 
- Filosofie Doktor, Lunds universitet (september 2005). Avhandlingens titel: Varför bildas nya partier 

(Lund Political Studies). 
- Filosofie Licentiat, Lunds universitet (november 2003). Licentiatavhandlingens titel:  

Den lokala politikens fragmentering1 (KEFU:s skriftserie). 
- Politices Magister, Lunds universitet (januari 1999). Magisteruppsatsens titel: Kommundelningar: De 

rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning? (Statsvetenskapliga institutionen). 

1.2 Arbetslivserfarenhet                                     
 
1.2.1 Nuvarande anställning 
2016- Biträdande professor2 i statsvetenskap, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 
 

Övriga tjänster/anställningsformer vid LiU: 2013 (okt) -2016 (maj) Universitetslektor i statsvetenskap, 
CKS, Linköpings universitet. 2009 (jan) -2013 (sept) Forskarassistent, CKS, Linköpings universitet.  
 
Avbrott från tjänsten: Föräldraledighet 2011-06-01 t.o.m. 2011-12-23; 2015-01-10 t.o.m. 2015-03-15; 
därefter 2015-11-04 t.o.m. 2016-08-15), cirka 19 månader sammanlagt. 

 

1.2.2 Tidigare anställningar 
2008. Postdoc, Växjö universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen. 
2007. Forskare (på projektmedel från Sveriges kommuner och landsting och på projektmedel från 
Vetenskapsrådet, men med kontor på Ratio), Stockholm. 
2006. Forskare: 100 %, Ratio, Stockholm. 
2005–2006 (nov-jan). Vikarierande lektor, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet. 
1999–2005. Doktorand: statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Finansiering enl. nedan. 

- Statlig doktorandtjänst (020801–051031) 
- Kommunalekonomisk forskning och utvecklings (KEFU:s) licentiatstipendium (2001–2002) 
- Timvikarierande lärare vid Södertörns och Kristianstads högskolor (2000–2002) 
- Utredningsuppdrag för Kommundemokratikommittén (2001) 
- Redaktör/samordnare/forskare för/i projektet ”Regionalisering och flernivådemokrati” (2000–2001) 
- Amanuens, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (1999– 2000) 

1999 (våren). Forskningsassistent i projektet ”Regionalisering och flernivådemokrati”. 
 
 

 

                                                           
1 Licentiatavhandlingen är helt fristående från avhandlingen. 
2 Biträdande professor är en titel som återfinns bl.a. vid Linköpings universitet och utgör ett karriärsteg mellan 
”docent” och ”professor”.  

Gissur Ó. Erlingsson (1974-01-25) 
Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 
0760-25 33 10 
gissur.erlingsson@liu.se 

 



 

 

1.3 Externa anslag/extern finansiering: projektledning och projektmedverkan 

 

1.3.1 Projektledning 

- ”Offentligt ägda bolag: Hot mot insyn, ansvarsutkrävande och demokratisk legitimitet”, 
Vetenskapsrådet, bidrag om 3,2 miljoner. Erlingsson huvudsökande och projektledare. Påbörjades 
januari 2016 – pågående. 

- ”Kommunreformer i Europa 1995–2017”, Finansdepartementet (Kommunenheten), bidrag om 
250 000 i avtal med CKS. Erlingsson projektledare. Påbörjades i december 2017 – pågående. 

- ”Är högskolepedagogiska kurser ett bra verktyg för att göra universitetslärare till bättre 
pedagoger?” IFAU, bidrag om 1,1 miljoner. Erlingsson huvudsökande och projektledare. Avslutat. 
Redovisades i februari 2016 med rapporten Den högre utbildningens utmaningar.  

- ”Insyn i, samt styrning och kontroll av, kommunala bolag”, Norrköpings fond för forskning och 
utbildning, bidrag om 260 000. Erlingsson huvudsökande och projektledare. Avslutat. Redovisades 
med rapporten Hur styrs och granskas kommunala bolag?; liksom artikel i Statsvetenskaplig tidskrift. 

- ”Korruption i Sverige”, medel till bokprojekt som finansierades av Expertgruppen för studier i offentlig 
organisation (ESO/Finansdepartementet), bidrag om 300 000. Påbörjades 2012-06-01. Erlingsson 
ledde/koordinerade arbetet. Avslutat. Redovisades under våren 2013 med boken Allmän nytta eller 
egen vinning?; liksom 2016 A Clean House: Studies of Corruption in Sweden. 

- ”Tillväxt i kommuner och regioner: Vad kan och bör offentliga aktörer göra?”, Tillväxtanalys, bidrag 
om 200 000. Påbörjades 2011-01-01. Erlingsson huvudsökande och projektledare. Redovisades med 
rapporten Tillväxt i kommuner och regioner: Vad kan och bör offentliga aktörer göra. Avslutat. 

- ”Sverigedemokraternas närvaro i lokalpolitiken 2006–2010”: Uppstartsfinansiering till pilotprojekt á 
62 000, Olof Palmes minnesfond. Ensam sökande. Påbörjades 2008-01-01. Har redovisats i form av 
populärvetenskaplig artikel i Praktik & teori, samt artikel i Local Government Studies. Avslutat.  

- ”Partier, makt och legitimitet”: Finansierades av Sveriges kommuner och landsting, bidrag om 300 
000. Påbörjades 2007-01-01. Erlingsson huvudsökande och projektledare. Redovisades 2008 med 
boken Partier i kommunpolitiken samt artiklar i tidskrifterna Representation och Scandinavian Journal 
of Public Administration. Avslutat.  

- ”Tillit och korruption i svenska kommuner”, Vetenskapsrådet, bidrag om 4,2 miljoner. Påbörjades 
2007-01-01. Ansökan beviljades 2006. Huvudsökande: Mats Sjölin. Erlingsson medsökande och tog 
över projektledarskap 2008–2012, då Sjölin var upptagen med dekanuppdrag. Har redovisats genom 
ett tjugotal publikationer, se lista lokalkorruption.wordpress.com/publikationer. Avslutat. 

- ”Den lokala politikens fragmentering”, KEFU, licentiatprojekt 2000–2002, finansierades av KEFU 
(Kommunalekonomisk forskning och utveckling, Lund); licentiatstipendiet vunnit i konkurrens. 
Erlingsson huvudsökande och projektledare. Ansökan beviljades 2000 och redovisades 2003 genom 
licentiatavhandlingen Den lokala politikens fragmentering, samt artiklar i Scandinavian Political Studies 
och Kommunal ekonomi och politik. Avslutat. 

1.3.2 Annan extern finansiering/projektmedverkan - medsökande 

- “Does legitimacy make a difference?”, The Icelandic Research Fund. Bidrag om 900 000. Gunnar Helgi 
Kristinsson huvudsökande, Erlingsson medsökande. Ej påbörjat. 

- ”Nya i kommunpolitiken III”, Sveriges kommuner och landsting. Bidrag om 210 000. Richard Öhrvall 
och Erlingsson sökande, Öhrvall projektledare. Påbörjades december 2017. Pågående.  

- “Comparative local government in the Nordic Region”, Vetenskapsrådet. Bidrag om 450 000. 
Matthew Loftis (Aarhus Universitet, Danmark), huvudsökande och projektledare, Erlingsson 
medsökande. Workshopbidrag som syftar till att bygga upp nätverk av forskare som studerar agenda-
setting i nordiska kommuner. Pågående.  

- ”Nya i kommunpolitiken II”, Sveriges kommuner och landsting. Bidrag om 240 000. Richard Öhrvall 
och Erlingsson sökande, Öhrvall projektledare. Påbörjades december 2015. Redovisades i form av 
rapporten Fullmäktigeperioden och mandatperioden. Avslutat. 

- ”Not so fair after all? The problem of corruption in the Nordic welfare states”, NORDCORP, bidrag 
om 240 000 NOK för att institutionalisera ett nordiskt forskarnätverk om korruption i välfärdsstater. 



 

Jonas Linde, Gunnar Helgi Kristinsson och Erlingsson sökande. Linde projektledare. Två 
konferenser/workshops har hållits (2013 och 2015), en avslutande konferens/workshop hölls i oktober 
2016. Avslutat. 

- ”Nya i kommunpolitiken I”, Sveriges kommuner och landsting. Bidrag om 400 000. Richard Öhrvall 
och Erlingsson sökande, Öhrvall leder projektet. Påbörjades hösten 2014. Redovisades i form av 
rapporten Att ta plats i politiken: Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken. Avslutat. 

- ”Ekonomisk-politiska reformer i välfärdsstater”: Forskningsprojekt finansierat av Torsten och Ragnar 
Söderbergs stiftelser. Erlingsson en av författarna till ansökan. Projektet påbörjades under 2008, och 
har bl.a. redovisats i form av boken Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna, samt artiklar i 
Scandinavian Political Studies, Offentlig förvaltning samt Scandinavian Journal of History. Avslutat. 

1.3.3 Extern finansiering: mindre anslag och stipendier 

- Har i omgångar erhållit mindre medel i storleksklassen 7 000–50 000 kronor för konferensresor, 
intervjuresor, böcker och annat material från framför allt Crafoordska Stiftelsen (2 ggr), Lars Hiertas 
Stipendiefond (1 g), Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond (2 ggr) samt internationaliseringsstöd 
(1 g) och språkgranskningsstöd (1g) från Institutionen för samhällsutveckling och kultur. Även erhållit 
ett större stipendium från Vetenskapsrådet för 10 veckors studievistelse vid University of Michigan, 
Ann Arbor, USA, sommaren 2002. Under 2014 mottog jag också ett Erasmusstipendium för två 
månaders lärarutbyte till University of Iceland, Reykjavik; och 2017 stipendium från Sveriges 
läromedelsförfattares förbund. 

1.4 Utmärkelser, förtroende- och sakkunniguppdrag m.m. 

 

1.4.1      Priser/utmärkelser 

- Boken ”Politik och förvaltning i svenska kommuner” vann hederspris som bästa läromedel under 
2014–2015 i Studentlitteraturs tävling Kurslitteraturpriset. 

- Vann priset ”Forskare som gjort en uppmärksammad forskningsinsats inom Filosofiska fakulteten det 
senaste året” under 2013. Utdelas av Filosofisk fakultet, Linköpings universitet. 

- Artikeln ”Den motvilligt engagerade altruisten” (med Mikael Persson och Richard Öhrvall) vann pris 
som bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift under året 2012. 

- Magisteruppsatsen ”Kommundelningar” erhöll två priser:  
o vann första pris i Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling (1999). 
o vann första pris KEFU:s uppsatstävling (1999). 

 

1.4.2      Ansvar för gästprofessor- och forskarvistelser 
- Ansvarat för inbjudan och utformandet av sociala/professionella program för fyra 

gästprofessorsvistelser, och en gästforskarvistelse, på Centrum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet 

o Colin Copus (de Montfort University, Leicester, UK) vt 2010 [två veckor] 
o James D. Johnson (University of Rochester, Rochester, USA) vt 2012 [två veckor] 
o Jonas Linde (Universitetet i Bergen, Norge), vt 2014 [en vecka] 
o Gunnar Helgi Kristinsson (University of Iceland), vt 2017 [fyra veckor] 
o Matthew Loftis (Aarhus University), Royce Carroll (University of Essex), ht 2018 [en vecka]. 

 

1.4.3     Förtroende- och redaktionsuppdrag 
- Vald till Växjöstatsvetarnas representant, Statsvetenskapliga förbundets styrelse jun–dec 2008. 

(Uppdraget avbröts i förtid när jag bytte arbetsplats, till Linköpings universitet, 1 jan 2009) 
- Delaktig i rekryteringsgrupper till doktorandantagning som doktorandrepresentant (statsvetenskapliga 

institutionen, Lunds universitet); som senior forskare för doktorandrekrytering (Institutet för analytisk 
sociologi, Linköpings universitet), liksom som medarbetarrepresentant för föreståndarrekrytering till 
Centrum för kommunstrategiska studier (Linköpings universitet). 

- Har suttit i redaktionsrådet för den Islandsbaserade internationella tidskriften Bifröst Journal of Social 
Science sedan 2010; tidskriften bytte namn till Samtid under 2012. Uppdraget upphörde 2013. 

 



 

1.4.4     Sakkunniguppdrag och fackgranskning 
- Utfört sakkunniguppdrag för tillsättning av lektorat vid Mälardalens högskola (ht 2012, ref 69/12). 
- Utfört sakkunniguppdrag för The Icelandic Centre for Research, bedömning av ansökningar (ht 2013) 
- Utfört sakkunniguppdrag för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 

fackgranskning av manuskript (maj 2014). 
- Utfört sakkunniguppdrag för FAS/FORTE, granskning av ansökning (juli 2014). 
- Utfört sakkunniguppdrag för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), fackgranskning av 

manuskript (december 2016). 
 

- Genomfört peer-reviewuppdrag för följande tidskrifter (ca 2-4 uppdrag/år) 
o International Political Science Review, Public Choice, Party Politics, Local Government Studies, 

Scandinavian Political Studies, Nordiska Organisationsstudier, Environment & Planning, 
Scandinavian Journal of History, Icelandic Review of Politics & Administration, Lex Localis, 
Statsvetenskaplig tidskrift, Bifröst Journal of Social Science, Samtid, Revista Española de 
Ciencia Política. 
 

- Deltagit i bedömningsgrupp som årligen utser årets bästa kommunuppsats (“CKS uppsatspris”) 2009– 
2017 (CKS, Linköpings universitet). 

 
1.4.5      Gästforskar- och -lärarvistelser 

-     Erasmusvistelse som gästlärare på kandidatkurs på University of Iceland, åtta veckor HT 2014. 
-     Gästforskare vid Quality of Government Institute, Göteborg, två veckor HT 2015. 
 

2. Publikationer 
[813 Google Scholar-citations, 29 mars 2018; h-index 15; i10-index 19] 

Sammanlagt återfinns 115 poster i publikationslistan, fördelat enligt följande: 19 artiklar i peer-reviewade 
internationella tidskrifter, 10 artiklar i peer-reviewade svenska tidskrifter, 7 artiklar som granskats av 
redaktionsråd (eller motsvarande), 8 monografier, redaktör för 2 redigerade antologier, 33 bokkapitel, 14 
forskningsrapporter (i tryckta/officiella rapportserier), 10 populärvetenskapliga essäer, och 13 working 
papers/underlagsrapporter. Konferenspapers är exkluderade från listan.  

2.1 Vetenskapliga artiklar  

 
2.1.1 Peer-reviewade artiklar på engelska3 

1. Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2017). “A Normative Theory of Local Government: Connecting 
Individual Autonomy and Local Self-Determination with Democracy”, Lex Localis – Journal of Local Self-
Government, 15(2), 325–338. 

2. Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde & Richard Öhrvall (2016). “Distrust in Utopia? Public Perceptions of 
Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008”, Government 
and Opposition, 51(4), 553–579. 

3. Erlingsson, Gissur Ó & Gunnar Helgi Kristinsson (2016). ”Measuring Corruption: Whose Perceptions 

Should We Rely On?”, Icelandic Review of Politics & Administration 12(2), 215–235. 

4. Erlingsson, Gissur Ó, Jörgen Ödalen & Erik Wångmar (2015). ”Understanding Large-Scale Institutional 
Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-1974”, 
Scandinavian Journal of History 40(2), 195–214. 

5. Jansson, Gabriella & Gissur Ó Erlingsson (2014). ”More e-government, Less Street-Level Bureaucracy? 
On Legitimacy and the Human Side of Public Administration”.  Journal of Information Technology & 
Politics 11(3), 291–308. 

6. Erlingsson, Gissur Ó, Kåre Vernby & Richard Öhrvall (2014). “The single-issue party thesis and the 
Sweden Democrats”, Acta Politica 49(2), 196–216. 

                                                           
3 Jag har en “minor revise and resubmit” hos Higher Education Research and Development. Två papper under 
granskning hos (1) Local Government Studies and (2) International Review of Administrative Sciences.  



 

7. Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde & Richard Öhrvall (2014). “Not so fair after all? Perceptions of 
procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic welfare states”, International 
Journal of Public Administration 37(2), 106–119. 

8. Linde, Jonas & Gissur Ó Erlingsson (2013). “The Eroding Effect of Corruption on System Support in 
Sweden”, Governance 26(4), 585–603. 

9. Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2013). ”How Should Local Government Be Organized?”, Local 
Government Studies, 39(1), 22–46. 

10. Copus, Colin & Gissur Ó Erlingsson (2013). “Formal Institutions versus Informal Decision-making”, 
Scandinavian Journal of Public Administration 17(1), 51–69. 

11. Erlingsson, Gissur Ó, Karl Loxbo & Richard Öhrvall (2012). ”Anti-immigrant Parties, Local Presence and 
Electoral Success”, Local Government Studies 38(6), 817–839. 

12. Copus, Colin & Gissur Ó Erlingsson (2012). “Parties in Local Government – A Review”, Representation, 
48(2), 235–247. 

13. Erlingsson, Gissur Ó & Richard Öhrvall (2011). “Why Do Councillors Quit Prematurely? On the 
Democratic Consequences of Councilors Leaving Their Seats Before the End of Their Terms”, Lex 
Localis - Journal of Local Self-government, 9(4), 297–310. 

14. Erlingsson, Gissur Ó & Mikael Persson (2011). “The Swedish Pirate Party and the 2009 European 
Parliament Election: Protest or Issue Voting?”, Politics, 31(3), 121–128.  

15. Erlingsson, Gissur Ó (2009). “Why Do Party Systems Tend to Have so Few Players? A Review of 
Rationalist’s Contributions”, Bifröst Journal of Social Science 3(1), 1–12. 

16. Erlingsson, Gissur Ó (2009). ”The Spatial Diffusion of Party Entrepreneurs: Explaining Party Formation 
in Sweden 1973–2002”, Political Geography, 28(7), 654–673.  

17. Bergh, Andreas & Gissur Ó Erlingsson (2009). ”Liberalization without Retrenchment: Understanding 
the Consensus on Swedish Welfare State Reforms”, Scandinavian Political Studies 32(1), 71–93. 

18. Erlingsson, Gissur Ó, Andreas Bergh & Mats Sjölin (2009). ”Public Corruption in Swedish Municipalities: 
Trouble Looming on the Horizon?”, Local Government Studies 34(5), 595–608. 

19. Erlingsson, Gissur Ó (2005). ”Modelling Secessions from Municipalities”, Scandinavian Political Studies, 
28(2), 141–159. 

 
2.1.2 Peer-reviewade vetenskapliga artiklar på svenska 
20. Erlingsson, Gissur Ó & Richard Öhrvall (2017). ”Vad mandatperioden gör med fullmäktigeledamoten: 

stärks politiskt självförtroende eller blir man desillusionerad?”, Surveyjournalen 3(1), 18–37. 
21. Erlingsson, Gissur Ó, Anna Thomasson, Richard Öhrvall, Mattias Fogelgren & Fredrik Olsson (2015). 

“Att bolagisera kommunal verksamhet: Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och 
demokrati?”, Statsvetenskaplig tidskrift 117(1), 255–286. 

22. Erlingsson, Gissur Ó, Mikael Persson & Richard Öhrvall (2012). “Den motvilligt engagerade altruisten: 
Om partimedlemskap och partiaktivism”. Statsvetenskaplig tidskrift 114(2), 185–205. 

23. Erlingsson, Gissur Ó, Erik Wångmar & Jörgen Ödalen (2011). “Kommunsammanläggningarna 1952-
1974: Hur blev de politiskt möjliga?”, Offentlig förvaltning (Scandinavian Journal of Public 
Administration) 14(3-4), 3–36.  

24. Erlingsson, Gissur Ó & Mikael Persson (2010). ”Utmanarna: Uppkomst, idéer och opinion”, 
Statsvetenskaplig tidskrift, 112(2), 229–248. 

25. Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson & Mats Sjölin (2009). ”Egoism, grupplojalitet och korruption i 
svensk kommunalpolitik: Lärdomar från spelteori och experimentell samhällsvetenskap” 
Statsvetenskaplig tidskrift 111(4), 347–374. 

26. Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2009). ”Den politiska basorganisationens framtid: Fyra 
principiella vägval”, Statsvetenskaplig tidskrift, 111(2), 115–134. 

27. Erlingsson, Gissur Ó (2006). ”Organisationsförändringar och ökad kommunal korruption: Existerar ett 
samband?”. Kommunal Ekonomi och Politik, 10(3), 7–40. 

28. Erlingsson, Gissur Ó (2006). ”Varför bildas nya partier? Vrede och revanschlust som 
beslutsmobiliserande krafter”, Sociologisk Forskning, 43(3), 42–72. 

29. Erlingsson, Gissur Ó (2002). ”Spelar representation av nya, lokala partier någon roll, och i så fall 
vilken?”, Kommunal ekonomi och politik 6(1), 7–34. 
 

2.1.3 Vetenskapliga artiklar som granskats av redaktionsråd (eller motsvarande) 



 

30. Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson & Richard Öhrvall (2018). “Korruption i Sverige har underskattats”, 
Ekonomisk Debatt 46(2), xx-xx. 

31. Erlingsson, Gissur Ó & Richard Öhrvall (2013). “Kommunerna brister i hantering av anställdas 
bisysslor”. Ekonomisk Debatt, 41(3), 5–15. 

32. Brommesson, Douglas & Gissur Ó Erlingsson (2012). “Vad krävs i praktiken för att bli docent?”, 
Ekonomisk Debatt, 40(3), 5–18. 

33. Erlingsson, Gissur Ó & Jonas Linde (2011). “Det svenska korruptionsproblemet”, Ekonomisk Debatt 
39(8), 5–18. 

34. Brommesson, Douglas & Gissur Ó Erlingsson (2010). ”Partier i förändring”, Statsvetenskaplig tidskrift 
112(2), 131–142. 

35. Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2009). ”Kommunalt självstyre, demokrati och individuell 
autonomi”, Tidskrift för politisk teori, 12(2), 35–52,  

36. Erlingsson, Gissur Ó, Andreas Bergh & Mats Sjölin (2007). ”Tillit och korruption i svenska kommuner”, 
Statsvetenskaplig tidskrift, 109(2), 170–176. 

2.2 Böcker 
 

2.2.1 Monografier 

37. Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall & Mats Sjölin (2016). A Clean House? Studies of 
Corruption in Sweden. Lund: Nordic Academic Press.  

38. Erlingsson, Gissur Ó & Johan Wänström (2015). Politik och förvaltning i svenska kommuner. Lund: 
Studentlitteratur. 

39. Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall & Mats Sjölin (2013). Allmän nytta eller egen 
vinning? Stockholm: Norstedts Juridik.  

40. Bäck, Henry, Gissur Ó Erlingsson & Torbjörn Larsson (2011). Den svenska politiken. Malmö: Liber [Ny 
reviderad upplaga 2015]. 

41. Erlingsson, Gissur Ó (2008). Partier i kommunpolitiken. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 
42. Erlingsson, Gissur Ó, Anders Håkansson, Karl-Magnus Johansson & Ingvar Mattsson (2005). Politiska 

partier. Lund: Studentlitteratur. 
43. Erlingsson, Gissur Ó (2005). Varför bildas nya partier: Om kollektivt handlande och partientreprenörer. 

Doktorsavhandling. Lund: statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.  
44. Erlingsson, Gissur Ó (2003). Den lokala politikens fragmentering: Orsaker till och effekter av 

medborgarengagemang vid kommundelningar och uppkomst av nya partier. Licentiatavhandling. 
Lund: KEFU:s rapportserie, företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. 

 

2.2.2 Antologier 

45. Andersson, Staffan, Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson & Mats Sjölin (red, 2010). Korruption, 
maktmissbruk, legitimitet. Stockholm: Norstedts. [Ny upplaga 2014]. 

46. Santesson-Wilson, Peter & Gissur Ó Erlingsson (red, 2009). Reform: Tröghet och förändring i 
välfärdsstaterna. Stockholm: Norstedts. 

2.3 Bokkapitel 

47. Erlingsson, Gissur Ó, Anna Thomasson & Richard Öhrvall (kommande). “Transparency, accountability 
and control in hybrid organizations: The case of enterprises owned by local government”, i Bonomi, 
Andrea med flera [red.] Hybridity and Cross-sectoral relations in the Delivery of Public Services. 
Bingley: Emerald. 

48. Brommesson, Douglas, Gissur Ó Erlingsson, Johan Karlsson Schaffer & Jörgen Ödalen (2017). 
“Högskolepedagogiska meriter – en valuta med svag kurs?”, i Agnafors, Marcus [red.], Universitetet 
AB: Kommodifiering i högre utbildning. Stockholm: Daidalos. 

49. Erlingsson, Gissur Ó (2017). ”Toppolitikers arbetsmiljö och hälsa: Begär vi för mycket av våra lokala 
ledare?”, i Syssner, Josefina, Sören Häggroth & Ulf Ramberg [red.] Att äga framtiden. Linköping: 
Linköping University Press.  

50. Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2017). ”Lokal självstyrelse – vacker princip som får ge vika för 
statsmaktens pragmatism?”, i Syssner, Josefina, Sören Häggroth & Ulf Ramberg [red.] Att äga 
framtiden. Linköping: Linköping University Press. 



 

51. Erlingsson, Gissur Ó (2017). ”Svenskens sviktande kärlek till kommunnivån”, i Andersson, Ulrika med 
flera [red.] Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet.  

52. Bäck, Hanna & Gissur Ó Erlingsson (2015). ”The Political Parties and the Party System”, i Pierre, Jon 
[red.], Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press. 

53. Erlingsson, Gissur Ó, Ann-Kristin Kölln & Patrik Öhberg (2015). “Swedish Party Organisations”, i Pierre, 
Jon [red.], Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press. 

54. Erlingsson, Gissur Ó & Henrik Oscarsson (2015). ”Röstdelning”, i Johansson, Bengt & Maria Oskarsson. 
Fragment Göteborg: SOM-institutet. 

55. Erlingsson, Gissur Ó (2015). ”Utmanare i kommunpolitiken”, i Hagevi, Magnus [red.] Partier och 
partisystem. Lund: Studentlitteratur. 

56. Erlingsson, Gissur Ó & Mikael Persson (2014). ”Ingen partikris, trots allt?”, i Oscarsson, Henrik & 
Annika Bergström [red.] Mittfåra och marginal. Göteborg: SOM-institutet. 

57. Andersson, Staffan & Gissur Ó Erlingsson (2012). ”New Public Management and Danger Zones for 
Corruption”, i Tänzler, Dirk et al. [red.] The Social Construction of Corruption in Europe. London: 
Ashgate.  

58. Erlingsson, Gissur Ó (2011). ”Partientreprenören”, i von Bergmann-Winberg, Marie-Louise & Elin 
Wihlborg [red.] Politikens entreprenörer. Malmö: Liber. 

59. Erlingsson, Gissur Ó & Mikael Persson (2011). ”Varför röstade väljarna på Piratpartiet?”, i Oscarsson, 
Henrik & Sören Holmberg [red.] Väljarbeteende i Europaval. Göteborg: SOM-institutet. 

60. Erlingsson, Gissur Ó, Jerker Moodysson & Richard Öhrvall (2011). ”Lokala och regionala aktörers 
betydelse för tillväxt”, i Utvecklingskraft i kommuner och regioner: Tillväxtarbete i flernivåstyrningens 
tidevarv. Östersund: Tillväxtanalys. 

61. Erlingsson, Gissur Ó & Jonas Linde (2010). ”Korruption i Sverige”, i Karlsson, Martin et al [red.] 
Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: Tolv texter om demokrati, effektivitet och styrning. 
Örebro: Örebro universitet. 

62. Erlingsson, Gissur Ó (2010). ”Ska vi oroa oss för korruption och maktmissbruk i Sverige?”, i Hagevi, 
Magnus [red.] Ny politik i ett gammalt samhälle. Växjö: Linnaeus University Press. 

63. Andersson, Staffan, Andreas Bergh & Gissur Ó Erlingsson (2010). ”Korruption, maktmissbruk och 
legitimitet i mogna demokratier”, i Andersson, Bergh & Erlingsson [red.] Korruption, maktmissbruk, 
legitimitet. Stockholm: Norstedts. 

64. Andersson, Staffan & Gissur Ó Erlingsson (2010). ”Förvaltningsreformer och korruptionsrisker” i 
Andersson, Bergh & Erlingsson [red.] Korruption, maktmissbruk, legitimitet. Stockholm: Norstedts. 

65. Andersson, Staffan, Andreas Bergh & Gissur Ó Erlingsson (2010). ”Slutsatser: Korruption i mogna 
demokratier”, i Andersson, Bergh & Erlingsson [red.] Korruption, maktmissbruk, legitimitet. Stockholm: 
Norstedts. 

66. Erlingsson, Gissur Ó (2010). ”Den stora utmaningen”, i Tora Friberg & Sabrina Thelander [red.] Samtal 
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68. Erlingsson, Gissur Ó (2009). ”Sociala konflikter och politisk förändring”, i Santesson-Wilsson & 
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69. Bergh, Andreas & Gissur Ó Erlingsson (2009). ”Den tysta omvälvningen: Svenska liberaliseringar 1980-
2000”, i Santesson-Wilson & Erlingsson [red.] Reform. Stockholm: Norstedts.  

70. Santesson-Wilson, Peter & Gissur Ó Erlingsson (2009). ”Avslutning”, i Santesson-Wilsson & Erlingsson 
[red.] Reform. Stockholm: Norstedts. 

71. Berggren, Niclas & Gissur Ó Erlingsson (2008). ”Påverkas demokratin av den institutionella 
konkurrensen?”, i Niclas Berggren, Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Nils Karlson & Henrik Lindberg 
Sverige i den institutionella konkurrensen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

72. Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2007). ”Kommunstruktur, självstyrelse och rätten till 
självbestämmande”, i Federalism på svenska, Joakim Nergelius och Nils Karlson [red.], Stockholm: 
Ratio. 

73. Erlingsson, Gissur Ó, Anders Håkansson, Karl-Magnus Johansson & Ingvar Mattsson (2005). 
”Partistyre”, i Erlingsson, Gissur Ó med flera [red.] Politiska partier, Lund: Studentlitteratur. 

74. Erlingsson, Gissur Ó (2005). ”Varför uppstår nya partier?”, i Erlingsson med flera Politiska partier, 
Lund: Studentlitteratur. 
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75. Erlingsson, Gissur Ó, Anders Håkansson, Karl-Magnus Johansson & Ingvar Mattsson (2005). ”Slutsatser: 
Vad vi vet och inte vet om politiska partier”, i Erlingsson, Gissur Ó med flera [red.] Politiska partier, 
Lund: Studentlitteratur. 

76. Erlingsson, Gissur Ó (2001). ”Globaliseringen, välfärdsstaten och demokratins förutsättningar” (2001), i 
Jönsson, Christer med flera [red.] Politik i globaliseringens tid. Lund: Studentlitteratur. 

77. Erlingsson, Gissur Ó (2001). ”Kommundelningseffekter”, i Kommundemokratikommitténs 
slutbetänkande (SOU  2001:48) Att vara med på riktigt. Stockholm: Fritzes. 

78. Erlingsson, Gissur Ó (2001). ”Regionbyggandets dilemman” i Lyck, Lise [red] Öresundsregionaliseringen 
analyseret strategiskt och ledelsesmessigt. Köpenhamn: Copenhagen Business School. 

2.4 Forskningsrapporter 

79. Erlingsson, Gissur Ó & Joakim Hessling (2018). Hur regleras kommunala bolags möjligheter att 
sponsra? Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier. 

80. Erlingsson, Gissur Ó & Emanuel Wittberg (2017). De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen. 
Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.  

81. Erlingsson, Gissur Ó & Richard Öhrvall (2017). Fullmäktigeledamoten och mandatperioden. Stockholm: 
Sveriges kommuner och landsting. 
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84. Erlingsson, Gissur Ó, Josefina Syssner & Jörgen Ödalen (2015). Strategier för att möta 
småkommunernas utmaningar. Stockholm: SNS. 

85. Syssner, Josefina, Kerstin Johansson, Brita Hermelin, Johan Wänström & Gissur Ó Erlingsson (2015). 
Den nyttiga kritiken: Om interaktiv metod inom svensk kommunforskning. Norrköping: Centrum för 
kommunstrategiska studier. 

86. Erlingsson, Gissur Ó, Richard Öhrvall, Anna Thomasson, Fredrik Olsson & Mattias Fogelgren (2014). 
Hur styrs och granskas kommunala bolag? Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier. 

87. Erlingsson, Gissur Ó, Jerker Moodysson & Richard Öhrvall (2011). Lokal och regional 

tillväxtpolitik: Vad kan och bör offentliga aktörer göra. Östersund: Tillväxtanalys. 
88. Erlingsson, Gissur Ó & Richard Öhrvall (2010). Politikens villkor: Om engagemang och avhopp i 

kommunpolitiken. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier. 
89. Erlingsson, Gissur Ó (2009). Partidemokrati på landstingsnivå: Kunskapsinventering med empiriska 

illustrationer. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.  
90. Erlingsson, Gissur Ó (2001). Demokrati utan gränser? Öresundskommittén som okonventionell politisk 

institution det framväxande flernivåsystemet. Rapport inom projektet Regionalisering och 
flernivådemokrati. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

91. Erlingsson, Gissur Ó & Tom Nilsson (2000). Tjänstemannen i stadsdelarnas Malmö. Rapport inom det 
forskningsprojekt som utvärderade stadsdelsreformen i Malmö. Lund: Statsvetenskapliga 
institutionen, Lunds universitet. 

92. Erlingsson, Gissur Ó (1999). Regional pånyttfödelse: Ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa 
under omvandling. Rapport inom projektet Regionalisering och flernivådemokrati. Lund: 
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

2.5 Populärvetenskapliga essäer/miniessäer 

93. Erlingsson, Gissur Ó (2018). ”Oron för svensk demokrati överdriven”, Dagens Arena (kommande).  
94. Erlingsson, Gissur Ó (2017). ”Slå samman kommuner är långt ifrån en universallösning”, Dagens 

Samhälle (26 oktober). 
95. Erlingsson, Gissur Ó (2017). ”Korruption som når dagsljus – toppen på ett isberg?”. Dagens Samhälle 

(31 januari). 
96. Erlingsson, Gissur Ó (2016). ”Utredningsväsendet förfall hotar skada det politiska systemet”. Dagens 

Samhälle (19 februari). 
97. Erlingsson, Gissur Ó (2015). ”Ständig statlig jaktsäsong på kommunernas självstyre”. Dagens Samhälle 

(15 oktober). 
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98. Erlingsson, Gissur Ó (2015). ”Krympande kommuner undviker planera för framtiden”. Dagens 
Samhälle (4 april). 

99. Erlingsson, Gissur Ó (2014). ”Hoten mot den kommunala självstyrelsen ökar”. Dagens Samhälle (25 
september).  

100. Erlingsson, Gissur Ó (2009). ”Vad förklarar Sverigedemokraternas framryckning 2006?”.  Praktik & 
teori (decembernumret). 

101. Erlingsson, Gissur Ó (2009). "Småpartierna laddar". Ordfront magasin (juninumret). 
102. Erlingsson, Gissur Ó & Jörgen Ödalen (2009). ”Självstyret och individens frihet". Liberal debatt 

(aprilnumret). 
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Paper no 306. Stockholm: The Ratio Institute. 

104. Erlingsson, Gissur Ó & Emanuel Wittberg (2017). “Easier said than done? Implementing RTI-laws in 
Sweden”, QoG Working paper no 2017/13. Gothenburg: The Quality of Government Institute.  

105. Erlingsson, Gissur Ó & Gunnar Helgi Kristinsson (2016). “Making sense of corruption perceptions: Who 
to ask (and about what?) – evidence from Iceland”, QoG Working paper no 2016/13. Gothenburg: The 
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106. Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde & Richard Öhrvall (2013). "Crash in Economy, Crash in Confidence?", 
QoG Working paper no 2013/16. Gothenburg: The Quality of Government Institute. 

107. Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde & Richard Öhrvall (2012). “Perceptions of procedural fairness and 
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Gothenburg: The Quality of Government Institute]. 

108. Linde, Jonas & Gissur Ó Erlingsson (2011). “The Effect of Public Perceptions of Corruption on System 
Support: The Case of Sweden", QoG Working paper no 2011/3. Gothenburg: The Quality of 
Government Institute. 

109. Erlingsson, Gissur Ó, Karl Loxbo & Richard Öhrvall (2009). ”Supply equals success? The Swedish 
Democrats breakthrough in the 2006 local elections”, Ratio Working Paper no 132. Stockholm: 
Ratioinstitutet. 

110. Erlingsson, Gissur Ó (2009). ”Explaining party formation in Swedish local politics 1973–2002”, Ratio 
Working Paper no 115. Stockholm: Ratioinstitutet. 

111.  Erlingsson, Gissur Ó & Per Janson (2007). ”Vilka policyförslag når beslutsagendan? Om stabilitet och 
förändring i offentlig politik”, underlagsrapport till forskningsprojektet Politisk förändring. Stockholm: 
Ratio. 

112.  Erlingsson, Gissur Ó (2007). ”Notes on the freezing hypothesis”, Ratio Working Paper no 113. 
Stockholm: Ratio. 

113.  Bergh, Andreas & Gissur Ó Erlingsson (2006). ”Resilience through restructuring: Swedish policy 
making style and the consensus on liberalizations 1980–2000”, Ratio Working Paper no 110. 
Stockholm: Ratioinstitutet. 

114.  Erlingsson, Gissur Ó (2006). ”Vad vet vi om kommunal korruption?” Ratio Working Paper no 100. 
Stockholm: Ratioinstitutet.  

115.  Erlingsson, Gissur Ó (1999). ”Kommundelningar: De rikas uttåg från det gemensamma eller 
demokratins räddning”, magisteruppsats. Finns utlagd på www.ohlininstitutet.nu som vinnare av 
Ohlininstitutets nationella uppsatstävling. Samma uppsats fick även priset ”Årets bästa uppsats” från 
Kommunalekonomisk forskning och utbildning år 2000. 
 

*** 
 
Jag åker regelbundet på nationella såväl som internationella konferenser. Sedan 2010 har jag exempelvis 
presenterat uppsatser och aktivt deltagit som kommentator/opponent vid MPSA (2018, 2014, 2013, 2012), 
APSA (2016, 2013), PSA (2011, 2010), ECPR (2018, 2016); EGPA (2012, 2010); NOPSA (2014, 2017); NORKOM 
(2017). Tillika besöker jag regelbundet Statsvetenskapliga förbundets årsmöten. Utöver det har jag tillsammans 
med Jonas Linde (Universitetet i Bergen), med finansiering från NORDCORP, anordnat tre minikonferenser om 
korruption och legitimitet i mogna välfärdsstater under 2014, 2015 och 2016, där jag förutom att vara arrangör, 
också presenterat uppsatser. 
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3. Pedagogiska meriter 
Nedan följer en uppräkning av sådana meriter som är knutna till mitt engagemang i undervisning, såväl inom 
(a) grundutbildning, (b) forskarutbildning, samt (c) medverkan till läromedel plus annan text som använts på 
kurser i grundutbildning. 

3.1 Grundutbildning 

Jag har haft förmånen att undervisa vid förhållandevis många miljöer: vid mitt gamla alma mater, Lunds 
universitet, men också vid Växjö universitet, Linköpings universitet, Södertörns högskola, Högskolan i 
Kristianstad, University of Iceland, Universitetet i Bergen, liksom deltagit på en rad uppdragsutbildningar. Intyg 
finnes från studierektorer, liksom kursutvärderingar, att undervisningen bedrivits med hög kvalitet. 
Undervisningen på grundutbildning fördelas enligt följande. 
 

• Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, avd för statsvetenskap (2012-) 
- Uppsatshandledning vt 2014 , sammanlagt 28 timmar. 
- ”Korruption och andra former av förtroendemissbruk” (3 p), mastersnivå, 10-20 studenter. Ensam 

ansvarig för utveckling av momentet med föreläsning, seminarium, examination (ht 2012, 2013, 2014, 
2016, 2017. Sammanlagt 120 timmar) 

- ”Spelet om den svenska kommunstrukturen”, enskilda föreläsningar på kursen Offentlig politik och 
förvaltning (ht 2014, 2016 och 2017 ). 16 timmar 

o Sammanlagt 164 timmar 

 

• University of Bergen, Department of comparative politics (vt 2015, 2016, 2017) 
- “Korruption i utvecklade välfärdsstater”, föreläsningar på kursen Korruptionsgranskning; som ges som 

påbyggnadsutbildning för kandidat- och masterstudenter – i tre omgångar (2015, 2016, 2017). 
o Sammanlagt 48 timmar. 

 

• University of Iceland, Department of political science (ht 2014) 
- “Corruption in low corrupt countries” (4 p), kandidatnivå, 15 studenter. Gemensamt ansvarig för 

utveckling av kursen med föreläsning, seminarier och examination (med Gunnar Helgi Kristinsson). 
Erasmusvistelse  

o Sammanlagt 54 timmar. 
 

• Växjö universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen, ämnet statsvetenskap (2008) 

- ”Att analysera förvaltningens politiska roll” (5 p). B-nivå, 12 studenter. Ensam ansvarig för 
kursutveckling, föreläsningar, seminarier och examination (vt 2008) 

- ”Samhällets ekonomi och organisering”, en av två delansvariga för kursutveckling, föreläsningar och 
examination (vt 2008) 

- Handledning av 10 uppsatser (vt 2008) 

- Gästföreläsningar, ”Corruption in mature welfare states”, kandidatnivå (vt & ht 2017, vt 2018) 

o Sammanlagt 238 klocktimmar 
 

• Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, avdelningen för statsvetenskap (2005–2006) 
- ”Förvaltning” (5p). A-nivå, ca. 130 studenter. Ensam ansvarig för kursen: kursutveckling, föreläsningar, 

seminarier, examination (ht 2005). 
- ”Jämförande politik och förvaltning” (5p) B-nivå,. ca. 10 studenter. Ensam ansvarig för kursen: 

kursutveckling, föreläsningar, seminarier, examination (ht 2005). 
- Handledning av drygt 30 B-uppsatser (ht 2005 och vt 2006) 

o Sammanlagt 530 klocktimmar. 
 

• Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2000–2005) 
- ”Demokrati i förändring” (10 p). 8 terminer. Magisterkurs. 12-25 studenter/termin. En av fyra 

ansvariga lärare på kursen: löpande kursutveckling, föreläsningar, seminarier, handledning, 
utvärdering. 



 

- ”Politik och styrelse” (10 p). 2 terminer. A-kurs, nätbaserad. 50 tal studenter/termin (gav den i två 
terminer). En av tre ansvariga lärare för kursen. Kursutveckling, löpande feedback till studenter, 
examination. 

- ”Politisk filosofi” (5 p). 2 terminer. A-kurs, 50 tal studenter (gav den en termin). En av två ansvariga 
lärare. Löpande feedback till studenter, examination. 

- Handledning av drygt 25 magisteruppsatser, enstaka b- och c-uppsatser. 
- Inom ramen för amanuensuppdrag 1999 –2000: undervisning i uppsats-akribi och informationssökning 

för studenter på B-nivå. 
o 155 klocktimmar som förordnande och 680 klocktimmar inom ramen för doktorandtjänsten 

2002–2005 (sammanlagt: 835 klocktimmar ”undervisning av kvalificerad art”)  
o Vid Lund tillkommer ett stort antal timmar allmänt institutionsarbete i statsvetenskap under 

1999–2000, som innebar bl.a. undervisning i form av kurs i Informationssökning samt Konsten 
att skriva och tala för studenter på B-nivå (sammanlagt 20 % av heltid under två års tid = cirka 
800 klocktimmar). 

 

• Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskap (2001-2002) 
- Handledning av drygt 20 B-uppsatser; enstaka föreläsningar på DEMOS-programmet  

o Sammanlagt 136 klocktimmar. 
 

• Högskolan i Kristianstad (2001) 
- ”Förvaltning A” (5 p). A nivå, ca. 50 studenter. Kursansvarig (föreläsningar, seminarier, examination) 

o Sammanlagt 60 klocktimmar. 
 
Totalt antal timmar: ca. 2820 timmar undervisning av kvalificerad art, samt ett större antal timmar allmänt 
institutionsarbete i statsvetenskap (utfört 1999 – 2000 vid statsvetenskapliga institutionen i Lund; se bifogat 
intyg från studierektor Paula Uddman). 
 

3.2 Forskarutbildning 
• Linköpings universitet (2009-): Biträdande handledare samt läskurs 

o Bitr. handledare Ragnar Andersson (ISAK) januari–mars 2009. Andersson har disputerat. 
o Bitr. handledare Gabriella Jansson (IEI, statsvetenskap), augusti 2009 t.o.m. september 2011 

Jansson tog licentiatexamen i september 2011. 
o Huvudhandledare Gabriella Jansson (IEI, statsvetenskap), oktober 2011 t o m november 2013. 

Jansson har disputerat. 
o Biträdande handledare åt Mattias Örnerheim (IEI, statsvetenskap) fr.o.m. januari 2014 t.o.m. 

september 2016. Örnerheim har disputerat. 
o Biträdande handledare åt Richard Öhrvall (IEI, statsvetenskap), fr.o.m. januari 2014. Öhrvall 

planerar disputera ht 2018. 
o Huvudhandledare åt Emanuel Wittberg (IEI, Institutet för analytisk sociologi) fr.o.m. 2017. 

 
o Planerade och gav doktorandkursen ”Nyinstitutionell teori – dess användbarhet vid empirisk 

forskning” 
o Planerade och gav doktorandkursen ”Förvaltningsteorins forskningsproblem” 

• Sammanlagt ca 600 timmar inom forskarutbildning 
 

• Opponentuppdrag (större) – forskarutbildning 
o Peter Andreas Norn, disputation (betygsnämndsledamot + opponent enl. dansk modell), 

2015, Köpenhamns universitet. 
o Sophie Blombäcks avhandlingsetapp (80-procentseminarium), 2013, Göteborgs universitet. 
o Thomas Widenstjernas mittseminarium, 2012, Mittuniversitetet. 
o Jenny Kiiskinens och Sigrid Saveljeffs slutseminarium, 2009, Linköpings universitet.  
o Jenny Kiiskinens och Sigrid Saveljeffs avhandlingsetapp (60-procentsseminarium), 2009, 

Linköpings universitet. 
o Daniel Castillos slutseminarium 2008, Stockholms universitet. 
o Tobias Bromanders avhandlingsetapp 2008, Växjö Universitet. 
o Marcus Ohlströms avhandlingsetapp 2007, Växjö Universitet. 



 

o Astrid Hedins slutseminarium, 2000, Lunds universitet [tillsammans med Anders Uhlin]. 

 

3.3 Läromedel  
Har varit inblandad i flertalet läromedelsprojekt, samt annan text som använts i undervisningssammanhang: 

- Lärobok, Politik och förvaltning i svenska kommuner. Lund: Studentlitteratur (2015). 
o Boken vann hederspris á 50 000 SEK i tävlingen ”Kurslitteraturpriset” år 2015. 

- Lärobok, Den svenska politiken (2015, Liber, 4:e upplagan); där jag ensam ansvarat för uppdatering av 
ett antal kapitel samt utveckling ett helt nytt elektroniskt verktyg i anslutning till boken (till 3:e 
upplagan).  

- Lärobokskapitel, medverkar med kapitlet ”Utmanare i kommunpolitiken”, i Hagevi, Magnus [red] 
Partier och partisystem. Lund: Studentlitteratur (2015). 

- Lärobokskapitel, medverkar med kapitlet ”Partientreprenören”, i von Bergmann-Winberg & Wihlborg 
[red] Politikens entreprenörer. Malmö: Liber (2011) 

- Lärobok, en av fyra redaktörer till antologin Korruption, maktmissbruk och legitimitet (2010, 
Norstedts), där jag medverkar i tre kapitel. 

- Lärobok, en av två redaktörer till antologin Reform (2009, Norstedts), där jag medverkar i fyra kapitel. 
- Lärobok, Politiska partier Lund: Studentlitteratur (2005).   
- Lärobokskapitel, medverkar med kapitlet ”Globaliseringen, välfärdsstaten och demokratins 

utmaningar” i Politik i globaliseringens tid (2001, Studentlitteratur). 
 
Förutom dessa texter, som redan vid själva produktionen har haft som syfte att uttryckligen vara 
läromedel, har andra produkter jag medverkat i praktiken kommit att användas i undervisningen: (i) 

artikeln ”How Should Local Government Be Organised?” (2013) har varit kurslitteratur på en kurs i offentlig 

förvaltning vid Higher School of Economics (Moskva, Ryssland); (ii) forskningsöversikten Regional 
pånyttfödelse (1999, statsvetenskapliga institutionen, Lund samt tillgänglig i nätversion) har använts på 
kurser vid bl.a. Göteborgs universitet, (iii) avhandlingen Varför bildas nya partier (2005, statsvetenskapliga 
institutionen, Lund) har använts vid Lunds universitet; (iv) stencilen/promemorian ”Konsten att opponera: 
En miniguide till konsten att vara en god opponent och konstruktiv kritiker” (2005) var obligatorisk läsning 
under flera terminer på uppsatskurser vid Linköpings universitet; (v) stencilen/promemorian ”Vad är en 
forskningsöversikt?” (2001, med Anders Sannerstedt) användes på magisterkurser vid Lunds universitet; 
och slutligen (vi) har jag ensam utvecklat de webverktyg, med bl.a. instuderingsfrågor, som finns knutna till 
läroboken Den svenska politiken (3e upplagan) 
 

3.4 Samverkan med omgivande samhälle, populärvetenskap och forskningsinformation 

• Jag lägger mycket stark tonvikt vid att samverka med det omgivande samhället (se nästa avsnitt, 4, för 
detaljerad dokumentation). Den del av mitt arbete som riktats just mot ”tredje uppgiften”, genom 
bland annat externa föreläsningar efter inbjudan, populärvetenskapligt författande samt annan 
forskningsinformation (framför allt genom att vara tillgänglig för media för att kommentera utifrån 
egen forskning), finns sammanfattat där, och där jag redogör jag bl.a. för de konferenser och 
workshops som jag själv tagit initiativ till och/eller arrangerat.  

• Till detta kommer den del av mitt arbete vid Centrum för kommunstrategiska studier, som inbegriper 
att med regelbundenhet träffa och samtala med Östergötlands ledande politiker och 
kommuntjänstemän om min aktuella forskning. Under 2012 hade utbildningsansvar (tillsammans med 
Sabrina Thelander) för att leda en uppdragsutbildning i form av ett fortbildningsnätverk för 
kommunstyrelseordförande och kommunchefer i Östra Götalandsregionen, där jag och Thelander 
planerade och ledde sju dygnslånga internat. Detta motsvarade sammanlagt 265 timmar. Jag har 
även, under 2010 och 2012, ansvarat för utformningen av CKS externa seminarieserie. 

• Hit skall också föras att jag i två omgångar gjort undervisningsinsatser på kursen ”Politikens makt och 
institutioner” som Ratio gav för SNS och dess medlemsorganisationer (2006 och 2007) om 
sammanlagt 14 klocktimmar]. 

3.5 Pedagogisk forskning 

Jag är intresserad av och engagerad i pedagogisk utveckling, och har genom min forskning arbetat för att höja 
det pedagogiska uppdragets status. Som ett uttryck för det intresset, ledde jag under 2014–2015 ett 



 

forskningsprojekt om universitetslärares villkor, finansierat av Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Det slutredovisades med rapporten Den högre utbildningens utmaningar 
(2016), varifrån också konferensuppsatser och bokkapitel emanerat. Relaterat till detta har jag bedrivit 
komparativ forskning om vilka krav olika ämnen och olika universitet ställer på forskare för att bli förklarade 
docentkompetenta (”Vad krävs för att bli docent?”) i Ekonomisk debatt. 

3.6 Pedagogiska kurser 

Har genomgått Linköping universitets grundläggande kurs i högskolepedagogik (6 hp), i kursdesign, 
examination och utvärdering (6 hp), liksom forskarhandledningskurs (4 hp). Utöver det har jag genomgått en 
högskolepedagogisk kurs i kommunikationsteknik vid Lunds universitet (1,5 hp).  

Sammanlagt har jag därmed 17,5 poäng högskolepedagogiska kurser.  

3.7 Sammanfattning: Meriter avseende pedagogisk verksamhet: 
Jag har sammanlagt undervisat ca 3 800 klocktimmar på a-, b- och d/masters-nivåer (plus uppsatshandledning 
på c/kandidat-nivån) samt inom forskarutbildning och uppdragsutbildning. Jag bifogar intyg som styrker att den 
undervisning jag bedrivit genomgående har hållit hög kvalitet och fått goda omdömen i kursutvärderingar. Till 
detta kommer sju större och två mindre opponentuppdrag inom ramen för forskarutbildning (slutseminarium, 
mittseminarier samt ”etappseminarier”). Den pedagogiska skickligheten intygas av bifogade utdrag ur 
kursutvärderingar samt intyg/rekommendationsbrev från studierektorer eller motsvarande. 

Denna typ av meriter är vidare kompletterade med omfattande deltagande i framtagande av läroböcker samt 
annat material som har använts i undervisningssammanhang. Till den pedagogiska verksamheten skall också 
räknas ett aktivt arbete med forskningsinformation och samverkan genom exempelvis externa föreläsningar 
och tillgänglighet för media, författande av populärvetenskapliga artiklar och krönikor, medverkan som 
arrangör till workshops och konferenser, viss undervisning vid uppdragsutbildning/kurs som givits av det 
privata forskningsinstitutet Ratio, liksom projektledning av forskningsprojekt om bl.a. högskolepedagogik och 
universitetslärares villkor.  

Slutligen: sammanlagt har jag samlat 17,5 hp högskolepedagogiska kurser tagna huvudsakligen vid Linköpings 
universitet, men med en kurs i kommunikationsteknik vid Lunds universitet. 

  



 

4. Samverkan och forskningsinformation 
Sköter aktivt samverkansuppgiften, dvs. forskningsinformation/tredje uppgiften. Gör det på åtminstone sex 
olika sätt, som på olika sätt överlappar varandra: (i) har arrangerat konferenser och seminarier riktade mot 
omgivande samhället, samt koordinerat nätverk för kunskapsutbyte mellan kommunchefer och 
kommunstyrelseordförande; (ii); tar på mig s.k. expertuppdrag för myndigheter och utredningar, som 
återrapporteras i rapporter och föreläsningar till uppdragsgivaren (iii) är tillgänglig för media för att 
kommentera händelser som rör framför allt kommunpolitik, partier och korruption i redaktionell text; (iv) 
skriver debattartiklar, krönikor och populärvetenskapligt orienterade artiklar, (v) håller externa föreläsningar 
efter inbjudan från myndigheter, föreningar och organisationer; (vi) har varit flitig skribent på olika bloggar, där 
jag i olika sammanhang skrivit debattinlägg och samhällskommentarer. Nedan följer dokumentation över några 
utvalda insatser på området samverkan med det omgivande samhället. 

4.1 Konferens- och seminariearrangör, nätverkskoordination 

- Medlem i programkommittén som planerade Centrum för kommunstrategiska studiers 20-års 
jubileumskonferens 2017. 

- Under 2010 (med Sabrina Thelander), 2012 (med Josefina Syssner) och 2014 (med Johan Wänström): 
planerade och arrangerade Centrum för kommunstrategiska studiers externa seminarieserie (forskare 
föreläser om aktuell forskning; forskare, kommuntjänstemän och kommunpolitiker bjuds in att lyssna 
och delta) 

- Ansvarade under 2012 för organisering av Centrum för kommunstrategiska studiers återkommande 
nätverk för kunskapsutbyte och lärande mellan kommunstyrelseordförande och kommunchefer under 
(sju tillfällen under 2012, med Sabrina Thelander). 

- Organiserade Centrum för kommunstrategiska studiers kommundag i Finspång 2014 (med Johan 
Wänström). 

- Ordförande för workshopen “Governance” vid Nordiska kommunforskarkonferensen (NORKOM) i 
Reykjavik 1-2 december, 2017 (med Are V Haug). 

- Arrangerade/organiserade minikonferensen “Representative democracy: Citizens, political elites and 
political systems” vid Nordic Political Science Association (NOPSA) i Odense, 8-11 augusti, 2017 (med 
Eva H. Önnudottir). 

- Arrangerade/organiserade workshopen "Corruption and legitimacy in mature welfare states", 6–7 
oktober 2016 vid Solstrands konferensanläggning i Bergen, Norge (med Jonas Linde). 

- Arrangerade/organiserade minikonferensen "Corruption, quality of democracy and legitimacy in 
mature welfare states", 27–29 april 2015 vid Solstrands konferensanläggning i Bergen, Norge (med 
Jonas Linde). 

- Arrangerade/organiserade minikonferensen ”Trust and corruption in least corrupt societies” 26–27/8 
2013 vid Solstrands konferensanläggning i Bergen, Norge (med Jonas Linde). 

- Organiserade workshopen ”Högerpopulistiska partier och främlingsfientlig opinion i Europa: Framgång 
och inflytande” under Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 28/9–1/10, 2010 (med Marie Demker). 

- Arrangerade/organiserade workshopen ”Populism och främlingsfientlighet i det moderna Sverige”, 3–
4 december 2009, Campus Norrköping, Linköpings universitet. 

- Arrangerade workshopen ”Eftervalsanalys” vid Linköpings universitet, 14 oktober 2010. 
- Arrangerade/organiserade två publika seminarier under Almedalsveckan (med titeln ”Partier i 

förändring?”), 7/7 och 8/7 2010, Visby (med Douglas Brommesson). 
- Arrangerade/organiserade konferensen ”Korruption i icke-korrupta stater”, 27–28 maj 2009, Växjö 

universitet, som riktade sig till såväl politiker och tjänstemän som akademiker (med Staffan 
Andersson). 

- Arrangerade/organiserade konferensen ”The Economics and Politics of Institutional Change” 
(Colloquium for Young Social Scientists) i augusti 2008, Stockholm, Ratio (med Andreas Bergh och 
Peter Santesson-Wilson). 

4.2 Samverkan: ”Expertuppdrag” 

- Tillitsdelegationen (2017–2018). Vetenskaplig rådgivare för den statliga utredningen ”Tillit i 
styrningen” (Dir. 2016:51). 



 

- Finansdepartementet (2017–2018). Expert/koordinator, ansvarig för samverkan mellan Centrum för 
kommunstrategiska studier och Finansdepartementet. 

- Riksrevisionen (2017–2018). Expert/referensperson knuten till projektet ”Myndigheters inköp från 
anställda och deras närstående”. 

- Norrköpings fond för forskning och utveckling (2013–2014). Ledde forskningsprojekt om styrning och 
granskning av kommunala bolag; som bl.a. drevs och utvecklades i dialog/kunskapsutbyte med den 
kommunala revisionen och återkommande möten med höga kommunala chefer och verkställande 
direktörer för kommunens helägda bolag.  

- Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (2012–2013). Koordinerade arbetet med projektet 
Korruption – ett svenskt problem, som utmynnade i en s.k. ESO-rapport april 2013. Övriga författare 
var Andreas Bergh, Mats Sjölin och Richard Öhrvall. 

- Tillväxtanalys (2011). Ledde projektet Lokal och regional tillväxtpolitik, och skrev – tillsammans med 
Jerker Moodysson och Richard Öhrvall – rapporten ”Lokal och regional tillväxtpolitik: Vad kan och bör 
offentliga aktörer göra?” 

- Nationalencyklopedin (2009–2010). Fackgranskat och skrivit artiklar till Nationalencyklopedin om de 
svenska politiska partierna. 

- Globaliseringsrådet (2007). Bidrog, tillsammans med Niclas Berggren, med kapitlet ”Påverkas 
demokratin av den institutionella konkurrensen?” som ingick i underlagsrapporten Sverige i den 
institutionella konkurrensen. 

- Kommundemokratikommittén (2001). Skrev underlagsrapporten ”Kommundelningseffekter” som 
ingick utredningens slutbetänkande Att vara med på riktigt (SOU 2001:48).  

4.3 Krönikor och debatt (urval: 2009–2017) 

- 2018-03-17 ”Granska oppositioner lika noggrant som majoriteter”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2018-02-26 ”Kommuner bör inte sponsra elitlag”, Eskilstuna-Kuriren. Krönika. 

- 2018-02-02 ”Jävsregler finns för att säkra det politiska systemets långsiktiga hållbarhet”, 

Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2017-11-21 ”Myndigheter måste följa lagen”, Publikt. Debattinlägg. 

- 2017-10-02 ”Slå ihop kommuner, men med förnuft”, Dagens Samhälle. Debattinlägg (replikväxling). 

- 2017-09-28 ”Inga avhopp skickar Trosas politiker i topp”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2017-09. ”Svenskarna har stark tilltro till staten”, Tidskriften Folkuniversitetet nr 3/2017. Krönika. 

- 2017-09-30 ”Äldre är väl representerade ute i kommunerna”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2017-09-16 ”Är utlokalisering av myndigheter en bra idé?”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2017-08. ”Korruption i Sverige”, Kommunal Ekonomi. Krönika. 

- 2017-06-13 ”Bekämpa hot och våld mot politiker”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2017-05-27 ”Majoritetsstyre hade varit värt ett försök”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2017-05-02 ”Docent- och professorskraven ska inte avgöras av var man råkar vara anställd”, Curie. 

Debattinlägg. (Med Douglas Brommesson). 

- 2017-04-22 ”Goda argument för mer jämställda kommunbolag”, Södermanlands Nyheter. Krönika.  

- 2017-03-29 ”Efterlyses: Bättre regelefterlevnad, hårdare sanktioner”, Södermanlands Nyheter. 

Krönika. 

- 2017-03-04 ”Vid kommunal växtvärk krävs goda förlorare”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2017-01-14 "Misstron mot kommunerna är orättfärdig", Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2016-12-28 ”Bra julfest inte detsamma som bra personalvård”, Sörmlands Nyheter. Krönika. 

- 2016-12-10 ”Mycket svårt uppröras över vegetarisk dag”, Sörmlands Nyheter. Krönika. 

- 2016-11-12 ”Varför så svårt locka akademiker till kommuner?”, Sörmlands Nyheter. Krönika. 

- 2016-11-01 ”Norge går före i skyddet av visselblåsare”, Publikt. Krönika. 

- 2016-06-30 ”Vi kan lära oss något av våra mini-brexits”, Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-06-16 ”Varför ska skattebetalarna stå för vinet?”, Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-06-02 ”Nöjda invånare är tillväxtfrämjande”, Dagens Samhälle. Krönika.  

- 2016-05-19 ”Svårt för väljarna avsätta dåliga styren”, Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-05-06 ”Varumärkesvård hör inte hemma i det offentliga”, Dagens Samhälle. Krönika. 



 

- 2016-04-30 ”Få unga politiker behöver inte bero på ointresse”, Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2016-04-21 ”Skandaler gynnar nya partier”, Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-04-07 ”Familjevänligare med fler kvinnor i politiken”, Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-03-24 ”Partiernas slarv en orsak till medlemsraset”. Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-03-31 ”Sprutbyte hindrar smittspridning”. Eskilstuna-Kuriren. Krönika. 

- 2016-03-10 ”Sälj inte in regionreformen som ett demokratilyft”. Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-02-25 ”Godtrogenhet sänker garden mot korruption”. Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-02-11 ”Dåligt rustade lärare kräver ny strategi av kommunerna”. Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-01-28 ”Lagstiftaren på väg att svika visselblåsarna”. Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-01-19 ”Svårt administrera fram mer aktiva medborgare”. Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-01-14 ”Lokala toppolitikers arbetsmiljö berör oss alla”. Dagens Samhälle. Krönika. 

- 2016-01-09 ”Fler som ska kommunicera offentlig tystnad?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2016-01-02 ”Hur undviker vi dyra och tidsödande byggprojekt”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-12-01 ”Var skeptisk till rankningar av kommuner”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-10-16 ”Vad får vi för skattepengarna?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-09-26 ”Dialogerna med medborgarna – hur har det gått?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-08-29 ”Bör inte högre chefstjänstemän bo i kommunen?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-06-13 ”Inkännande bemötande – en förtroendefråga”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-05-23 ”Nu måste ni ta ungdomsrådet på allvar”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-04-18 ”Ska man begråta kostnader när kommunchefer går?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-03-10 ”Hur många bolag äger din kommun?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-02-05 ”Björklund – på upplysningens grund?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2015-01-03 ”Medborgarförslag – en bra reform?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2014-12-13 ”Korruption – ett ständigt hot i kommunerna”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2014-11-27 ”Vässa styrningen av kommunala bolag”. Dagens Samhälle. Debattartikel. 

- 2014-10-23 ”Vi måste våga tala om kommuner som krymper”. Dagens Samhälle. Debattartikel. [Med 

Josefina Syssner]. 

- 2014-10-18 ”Bra gjort, Lifvenhage och Rocklind”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2014-09-17 ”Lyft kommunpolitiken med lokala regeringar”. Expressen. Debattartikel. 

- 2014-09-13 ”Tomma stolar och vildar – röster som slösas bort”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2014-08-02 ”Onödig utredning med felaktiga utgångspunkter?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 

- 2014-06-18 ”Efterlyses: Bättre svensk politisk satir” Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2014-05-24 ”Är högt valdeltagande alltid bra?” Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2014-05-21 ”Partidemokratin mår alldeles utmärkt”. Dagens Nyheter. Debattartikel. (Med Mikael 

Persson) 
- 2014-04-19 ”Intellektuell hederlighet – supervalårets största offer”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2014-03-22 ”Lokala valrörelser allt viktigare”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2014-02-22 ”Politiker på heltid – allt annat än en hälsokur”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2014-01-18 ”Det etiska är att hushålla med skattemedlen”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2013-12-20 ”Binder partierna ris för egen rygg?”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2013-11-08 ”Tågplanering måste vara långsiktig”. Södermanlands Nyheter. Krönika.  
- 2013-10-19 "Landsting - en outforskad terräng". Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2013-09-28 ”Dyrköpt att slarva med rekryteringar”. Södermanlands Nyheter. Krönika. 
- 2013-06-09 ”Dra tillbaka det oanständiga förslaget”. Södermanlands Nyheter. Debattartikel. 
- 2013-06-03 ”Granskaren måste komma utifrån”. Balans. Debattartikel. (Med Andreas Bergh, Mats 

Sjölin och Richard Öhrvall). 
- 2013-05-17 ”Replik: Våra frågor är fortfarande obesvarade”. Dagens Nyheter. Debattartikel. (Med 

Anders Sundell). 
- 2013-05-16 ”Rankning dåligt verktyg för kommunal utveckling”. Dagens Nyheter. Debattartikel. (Med 

Anders Sundell).  



 

- 2013-04-09 ”Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet”, Dagens Nyheter. Debattartikel av 
Gissur Erlingsson, Andreas Bergh, Mats Sjölin och Richard Öhrvall. 

- 2011-10-18 "Mediedrev skapar ett journalistiskt dilemma". Sydsvenskan. Debattartikel av Gissur 
Erlingsson. 

- 2011-10-12 "Svensk korruption mer än bara repor i fasaden". Dagens Nyheter. Debattartikel av Gissur 
Erlingsson, Jonas Linde, Henrik Oscarsson och Bo Rothstein). 

- 2011-02-24 ”Den kommunala tillväxtpolitikens dilemman”. Dagens Samhälle. Debattartikel av Andreas 
Bergh, Gissur Erlingsson och Jerker Moodysson 

- 2010-12 ”Transparency International har rätt, men ändå fel”. Krönika av Gissur Erlingsson och Jonas 
Linde i Inköp + logistik nr 6/2010. 

- 2010-11-30 ”Skadlig bild av korruption”. Debattartikel av Gissur Erlingsson och Jonas Linde i 
Sydsvenskan.  

- 2010-09-30 ”Lokal närvaro bakom SD:s framgångar”. Debattartikel av Gissur Erlingsson i Dagens 
Samhälle. 

- 2010-08-31 ”Privata skäl bakom politikeravhopp”. Debattartikel av Gissur Erlingsson och Richard 
Öhrvall i Norrköpings Tidningar. 

- 2010-08-23 ”Stora kommuner inte bättre än små.” Debattartikel av Gissur Erlingsson och Jörgen 
Ödalen i Kvällsposten. 

- 2010-06 ”Förtida avhopp”. Populärvetenskaplig artikel av Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall i SCB 
Välfärd 2010:2. 

- 2009-11 ”Varför är det så svårt att förändra?”. Krönika av Gissur Erlingsson och Peter Santesson-
Wilson i Gränsbrytning 18/2009 

- 2009-10-27 "Politiker bryter inte vallöften". Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur Erlingsson. 
- 2009-10-14 "Vem ska gynnas?". Dagens Samhälle. Debattartikel av Andreas Bergh och Gissur 

Erlingsson. 
- 2009-08-27 ”Maktmissbruk borde inte förvåna”. Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur Erlingsson. 
- 2009-08-03 ”Ingen ökad främlingsfientlighet”. Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur Erlingsson. 
- 2009-05-06 "Kvinnors närvaro spelar roll politiskt". Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur 

Erlingsson. 
- 2009-03-09 "Argument för regionnivån efterlyses" Södermanlands Nyheter. Krönika av Gissur 

Erlingsson.  
- 2009-01-26 "Äntligen en god nyhet för den representativa demokratin" Södermanlands Nyheter. 

Krönika av Gissur Erlingsson. 
- 2009-01-13 "Förstärk korruptionsbekämpningen". Sydsvenskan. Debattartikel av Gissur Erlingsson 

m.fl. 

4.4 Forskningsinformation: Bloggar 

Har själv drivit de båda bloggarna remissinstansen.wordpress.com och gissur.se; samt under en period varit 
skribent på inslag.se/remissinstansen. 2013 var jag en av tre initiativtagarna till en gruppblogg för svenska 
statsvetare som heter Politologerna, där jag sedan start regelbundet medverkat som skribent och biträdande 
redaktör (vid sidan om Anders Sundell). 

4.5 Externa föreläsningar/”invited talks” 

- ”Val, nya partier och samhällsengagemang”, Statistiska Centralbyråns demokratidag. 
- ”Politiska partier också i framtiden?”, kommun- och landstingsdagarna vid Uppsala universitet 
-  ”Kommunstruktur, självstyrelse och rätten till självbestämmande”, lansering av boken Federalism på 

svenska, Maud Olofsson och Daniel Tarschys kommenterade, Gällöfsta citys konferenslokaler (SVT 24 
direktsände). 

- ”Korruption i svensk förvaltning – finns den?”, föreläsning för tjänstemän och politiker inom ramen för 
Kommunal forskning och utbildnings seminarieserie, Företagsekonomiska institutionen, Lunds 
universitet. 

- ”Partier, makt och legitimitet”, föreläsning vid Sveriges kommuner och landstings demokratidag. 
o Höll presentationen vid två ytterligare tillfällen för SKL:s räkning: i Stockholm och Göteborg 

under våren 2008, under de s.k. ”ERFA-dagarna”. 
- ”Partierna i kommunpolitiken”, presentation av boken Partierna i kommunpolitiken för SKL:s 

demokratiberedning 



 

- ”Partiernas inre liv och folkrörelsedemokratin”, inledde tillsammans med Bengt Göransson över ämnet 
under Demokrativeckan i Järfälla. 

- ”Partier, makt och legitimitet”, nätverksträff för kommunstyrelseordförande och kommunchefer, 
Åtvidaberg. 

- ”Centrum-periferidilemman i lokalpolitiken”, föreläsning på nätverksträff för 
kommunstyrelseordförande, Söderköping. 

- ”SD:s framryckning i valet 2006 – uttryck för ökad främlingsfientlighet”, Sensus seminarium om 
främlingsfientlighet, Visby (under Almedalsveckan). 

- ”Vad förklarar SD:s framgångar i valet 2006?”, föreläsning på SCBs demokratidag. 
- ”Partidemokrati på landstingsnivå”, föreläsning för Östergötlands landstingsfullmäktiges beredning. 
- ”Politikens villkor”, presentation av ett forskningsprojekt för kommunstyrelseordförandei 

Östergötlands kommuner, Mjölby. 
- ”Partier i kommunpolitiken”, föreläsning för kommunala chefer inom ramen för utbildningen 

Ledarskap i kommuner. 
- ”Partidemokrati på landstingsnivå”, föreläsning för Gävleborgs landstingsfullmäktige, utbildningsdag. 
- ”Vad förklarar populistiska partiers framgångar?”, föreläsning för S-kvinnorna i Norrköpings kommun. 
- ”Från folkrörelsepartier till kampanjpartier?”, föreläsning för Norrköpings moderaters 

fullmäktigegrupp. 
- ”Politikens mörkare sidor”, föreläsning för elever vid två gymnasieskolor inför valet (St Petri i Malmö, 

Österlensgymnasiet i Simrishamn), arrangerat av Forskningsnätet. 
- ”Korruption i Sverige?”, föreläsning för Norrköpings Rotarygrupp, Stjärnrestaurangen, Norrköping 
- ”Korruption i Sverige?”, föreläsning på konferensen ”Vem kan man lita på?”, arrangerad av KPMG, 

Stockholm. 
- ”Korruption i Sverige”, föreläsning vid Sveriges kommuner och landstings demokratidag. 
- ”Korruption i Sverige”, föreläsning arrangerad av KPMG för kommunrevisorer i Småland. 
- ”Korruption i Sverige – finns den”, presentation och paneldeltagande under Almedalsveckan, 

arrangerat av Formas, Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. 
- Kommentar på bokkapitel om korruption, Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, arrangerat av QoG-

institutet, Göteborgs universitet. 
- ”Varför prata om korruption i ett av världens minst korrupta länder?”, föreläsning, CKS-seminarieserie, 

Linköpings universitet. 
- ”Engagemang och avhopp i svensk kommunpolitik”, föreläsning, Åtvidabergs kommunfullmäktige. 
- ”Vad kan pragmatiskt beslutsfattande innebära i en kommunal kontext”, introduktionsföreläsning, 

nätverket för kommunchefer och kommunstyrelseordförande i Östergötland, i Aneby. 
- ”Vad krävs i praktiken för att bli docent”, föreläsning, Filosofiska fakultetens anställningsnämnd, 

Linköpings universitet. 
- ”Spelregler för ökat ansvarsutkrävande, stärkt demokrati och bättre effektivitet”, föreläsning för 

jurister m.fl. på SKL, på seminariet En kommunallag i tiden?, Sveriges kommuner och landsting, 
Stockholm. 

- ”Varför prata om korruption i ett land som är bland de bästa i klassen?”, föreläsning för 
lekmannarevisorer, yrkesrevisorer och kommunfullmäktiges presidier i Östergötland, Östrev, 
Linköping. 

- ”Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige”, föreläsning för kommunala yrkesrevisorer, 
Skyrevs årsstämma, Bonnierhuset, Stockholm. 

- ”Rättssäkerhet, korruption och maktmissbruk i Sverige”, presentation av forskningsresultat för 
tjänstemän som koordinerar Sveriges kommuner och landstings antikorruptionsgrupp. 

- ”Politikers villkor, förtida avhopp och kommunal demokrati”, presentation för Norrköpings 
kommunfullmäktiges presidium. 

- ”Korruption och andra former av förtroendemissbruk: Riskzoner vid högre lärosäten?”, föreläsning för 
Linköping universitets prefektråd. 

- ”Atbetsformer i kommunfullmäktige och risker för förtida avhopp”, presentation för Norrköpings 
kommunfullmäktige. 

- ”Korruption i Göteborgs stad”, kommenterade på den s.k. Granskningskommissionens rapport om 
korruption i Göteborg under Almedalsveckan, Visby. 

- ”Tillit och korruption i Sverige”, föreläsning, ABF-huset, för ABF Stockholm (med Bengt Göransson). 



 

- ”Corruption in a low-corrupt setting: the case of Sweden”, föreläsning, Svenska Institutet (för 
utländska journalister), Stockholm.  

- ”Korruption i världens mest rättssäkra stat – varför bry sig?”, två föreläsningar för allmänhet och 
gymnasieelever under Linköpings universitets ”populärvetenskapliga vecka”, Campus Norrköping. 

- ”Kommunala bolag: Behovet av kvalitet i ägarstyrning och demokratisk granskning”, presentation av 
ett forskningsprojekt för verkställande direktörer i Norrköpings kommuns Rådhus AB, Norrköping. 

- ”Spelet om den svenska kommunstrukturen”, presentation för Finansdepartementets kommunenhet, 
Stockholm. 

- ”Finns den kommunale väljaren?”, inledde över ämnet på Centrum för kommunstrategiska studiers 
seminarium (Henrik Oscarsson huvudtalare), Norrköping. 

- ”Kommunindelningsreformer på agendan?”, presentation för finansmarknadsminister Peter Norman 
och hans stab, Finansdepartementet, Stockholm. 

- ”Ingen partikris, trots allt”, presentation SOM-institutet, Göteborgs universitet, Göteborg. 
- ”Corruption in low corrupt countries”, öppen föreläsning, Högkolan Akureyri (Island), Akureyri. 
- ”Hur korrupt är en icke-korrupt stat?”, föreläsning på Bokmässan (Forskartorget), Göteborg. 
- ”Hur styrs och granskas kommunala bolag”, presentation av forskningsresultat för Rådhus AB:s 

styrelse, Norrköpings kommun. 
- ”Hur styrs och granskas kommunala bolag”, presentation av forskningsresultat vid LYSKRAFT-

seminarium, Norrköping. 
- ”Hur styrs och granskas kommunala bolag”, presentation av forskningsresultat för politiker, 

tjänstemän och intresserad allmänhet vid CKS kommundag, Finspång. 
- ”Korruption och korruptionsbekämpning i kommunal sektor”, föreläsning för anställda vid 

stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 
- ”Politik och förvaltning i svenska kommuner”, presentation av bok vid bokrelease, Gnesta. 
- ”Småkommunernas utmaningar”, presentation av rapport vid SNS, Stockholm. 
- ”Spelet om den svenska kommunstrukturen 1862-2015”, presentation för civilminister Ardalan 

Shekarabi och hans stab, Finansdepartementet, Stockholm. 
- ”Hur mår den lokala representativa demokratin?”, presentation för alla kommunfullmäktiges presidier 

i Östergötlands län. 
- Studiecirkel för Socialdemokraterna i Gnesta – 2 föreläsningstillfällen/seminarier 

o ”De svenska kommunernas historia” + ”Hur mår den kommunala demokratin?” 
- ”Korruption i Sverige: Finns den, hur utbredd är den, och hur farlig kan den sägas vara?”, föreläsning 

under Linköpings universitets Forskarfredag, Stadsbiblioteket, Norrköping. 
- ”Styrning och granskning av kommunala bolag”, föreläsning för Norrköpings och Linköpings 

kommunrevisorer, revisionskontoret, Norrköping. 
- ”Problems facing the Swedish municipal structure – a new amalgamation reform ahead?”, föreläsning 

på konferens arrangerad av Nordregio och isländska inrikesministeriet, Reykjavik. 
- ”Corporations owned by municipalities – what about accountability”, föreläsning på konferens 

arrangerad av Institutet för framtidsstudier/vetenskapsrådets satsning på Demokrati och förvaltning, 
Stockholm. 

- ”Minst korrupt i världen = ingen korruption alls?”, presentation av bok på ISAK-dagen, Linköpings 
universitet. 

- ”Korruption i en lågkorrupt stat – varför ska vi hålla ett vakande öga på kommunala bolag?”, 
presentation på Kommunforskning i Västsveriges kommundag, Göteborg. 

- ”Kommunerna – värst av alla?”, presentation av boken A Clean House på konferens arrangerad av 
Transparency International, Stockholm. 

- ”Förvaltningens relation till politiken: en fråga om kvalitet, demokrati och legitimitet”, föreläsning för 
fortbildning av förvaltningschefer i Östergötland, Rimforsa. 

- ”Förvaltningens relation till politiken: en fråga om kvalitet, demokrati och legitimitet”, föreläsning för 
tjänstemän och politiker inom Gnesta kommuns skolförvaltning, Öster Malma. 

- ”Engagemang och avhopp i kommunpolitiken: Om förutsättningar, villkor och arbetsmiljö”, föreläsning 
för kommunstyrelseordförande i Östergötland, Norrköping. 

- ”Korruption i Sverige – finns det?”, föreläsning för allmänheten på Öppet hus, Campus Norrköping 
(Campus Norrköpings 20-årsfirande), Norrköping. 

- “Corruption in Sweden? Why Should We Care and What do We Really Know”, föreläsning för 
utbytesstudenter vid Linnéuniversitet, Växjö. 



 

- “Korruption och andra oegentligheter i Sverige – orsaker, utbredning, konsekvenser, motåtgärder?”, 
föreläsning för kommunala tjänstemän, Q-norr-nätverket, Norrköping. 

- ”Corruption in local government – a problem also in developed countries”, föreläsning för kommunala 
tjänstemän från Kosovo, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), Stockholm. 

- ”Hur arbeta för att minimera korruptionsrisker i en lågkorrupt stat”, föreläsning för myndighetschefer, 
Statskontoret, Stockholm 

- ”Tre reflektioner om Quality of Government-perspektivet”, kommentator på Bo Rothstein och Aiyssha 
Varraichs nya bok Making sense of corruption, arrangör Institutet för framtidsstudier. 

- ”Hur minimera korruptionsrisker i kommunsektorn?”, föreläsning för anställda vid Norrköping 
kommuns stadsbyggnadskontor, Norrköping. 

- ”Korruption i världens mest rättssäkra stat – är det något att bry sig om?”, föreläsning vid 
frukostseminarium för anställda vid Riksrevisionen. 

- ”Kommunal korruption i världens mest rättssäkra stat – vad vet vi, vad kan vi göra?”, föreläsning på 
kommunfullmäktiges sammanträde, Finspångs kommun. 

- ”Korruption i Sverige – skäl att hålla ett vakande öga på kommunsektorn?”, föreläsning på 
Kommunalekonomernas förenings årsmöte, Norrköpings kommun. 

- “Corruption in Sweden? Why Should We Care and What do We Really Know”, föreläsning för 
utbytesstudenter vid Linnéuniversitet, Växjö. 

- “Demokratins hälsotillstånd och lokalpolitikerns villkor”, föreläsning för politiker och tjänstemän i 
Motala kommun. 

- ”Ryktet om demokratins förestående kollaps (nog) överdrivet”, föreläsning, Bokmässan 
(forskartorget), Göteborg. 

- ”Hur möta kommunsektorns utmaningar: samverkan, asymmetri, sammanslagning?”, föreläsning, 
Sveriges kommuner och landstings miljöchefskonferens, Stockholm. 

- ”Lessons from 10 years of research into corruption in Sweden”, föreläsning för kommunala 
tjänstenmän och politiker från Georgien och Serbien, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 
(ICLD), Stockholm. 

- ”Krisar verkligen svensk demokrati?”, föreläsning på kurs för ledare inom fackföreningsrörelsen, Arena 
Idé, Skåvsjöholm. 

- ”Skäl att bry sig om korruption i ett av världens minst korrupta länder?”, föreläsning på Pub Hayek, 
Ratioinstitutet, Stockholm. 

- ”Corruption in a low corrupt country: Why should we care?”, gästföreläsning för utbytesstudenter, 
Linnéuniversitetet.  

- “Förvaltningens betydelse för högfungerande samhällssystem”, föreläsning på chefsutbildningen 
Ledarskap i kommuner, Storgården, Rimforsa. 


