
 

 

 

Statsvetenskapliga förbundet 
Årsmöte 1 oktober, under årsmöteskonferensen i Göteborg 30 september till 2 oktober,  
i samband med fredagens lunch 
   
 

 

Dagordning för årsmötet 2010 
Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 2009-2010 
Bokslut, räkenskapsåret 2009-09-01 – 2010-08-31 
 





STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET 
 
 
 
 
 
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2010 i Göteborg 
 
Tid: Fredag 1 oktober 2010, kl. 11.45-13.00 i samband med att 
lunchen serveras (samma lokal) 
 
 
 
Förslag till dagordning  

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Fastställande av dagordning 

5. Anmälan av protokoll från årsmöte i Örebro 2009 

6. Verksamhetsberättelse 2009/2010 

7. Bokslut 2009/2010 

8. Revisionsberättelse 2009/2010 

9. Styrelsens ansvarsfrihet 

10.  Medlemsavgifter 

11.  Val av ordförande 2010/2011 

12.  Val av styrelseledamöter 2010/2011 

13.  Val av revisorer 2010/2011 

14.  Val av valberedning 2010/2011 

15.  Val av redaktionsråd 

16.  Årsmötet 2011 

17.  Övriga frågor 

18.  Mötets avslutande 
  





 
Verksamhetsberättelse för Statsvetenskapliga förbundet   

Verksamhetsåret 2009 – 2010 

 

Lägesbeskrivning 

Styrelsen har under året arbetat med återkommande frågor så som förbundets representation i 

internationella samarbetsorgan, samarbete mellan svenska statsvetenskapliga miljöer i grund- 

och forskarutbildningsfrågor, jämställdhetsfrågor och karriärvägar, samarbetet med 

Statsvetenskaplig tidskrift, förbundets uppsatspris och förberedelser inför årsmötet i 

Göteborg. Årsmötet 2010 sammanfaller med förbundets 40-årsjubileum. Det särskilda 

samarbetet med Fahlbeckska stiftelsen i Lund och Statsvetenskaplig tidskrift har resulterat i 

utgivning av en festskrift i samband med jubileet. En större reformering av förbundets 

hemsida har skett under året.  

 

Medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet 

Ny medlem är Linnéuniversitetet, resultatet av sammanslagningen av två tidigare medlemmar, 

Högskolan i Kalmar och Universitetet i Växsjö. Totalt finns idag ett tjugotal 

statsvetenskapliga institutioner/enheter i landet. Under juni månad 2010 sändes en skrivelse 

(med bilagd faktura) ut till prefekterna vid landets statsvetenskapliga institutioner och till 

ämnesföreträdare för ämnesgrupper/enheter vid flerämnesinstitutioner. Förbundet tillämpar en 

avgiftsstege som beslutades av årsmötet 2004. Avgiftsstegen ser ut som följer: 

Liten institution/enhet (mindre än 10 anställda): 1 500 kr  
Mellanstor institution/enhet (11-30 anställda): 3 500 kr  
Stor institution (31-60 anställda): 6 000 kr  
De största institutionerna (över 60 anställda): 9 000 kr  

 
Vid tidpunkten för bokslutet hade 15 institutioner betalat sina medlemsavgifter. Följande 

institutioner/enheter hade betalt medlemsavgift 2010-09-21: 

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 
Statskunskap, Örebro universitet 
Statsvetenskap, Högskolan i Dalarna 
Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad 
Statsvetenskap, Högskolan i Väst (Trollhättan/Uddevalla) 
Statsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola 
Statsvetenskap, Karlstad universitet 
Statsvetenskap, Linköpings universitet 
Statsvetenskap, Mälardalens högskola  
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet  
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet  



Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 
Statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet  
Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet  
Statsvetenskap, Högskolan i Gävle  
Statsvetenskap, Linnéuniversitetet 

 
 
De statsvetenskapliga institutionerna/enheterna innefattar tillsammans ca 500 personer. 

Medlemskapet i förbundet är knutet till representation i styrelsen. Anställd vid en 

medlemsinstitution/-enhet har rätt att delta vid förbundets årsmöte och den konferens som 

anordnas i samband med mötet, samt har rabatterat prenumerationspris på Statsvetenskaplig 

Tidskrift. 

 

Under verksamhetsåret har även fyra enskilda medlemmar betalat medlemsavgiften. Det 

individuella medlemskapet ger personer utan direkt institutionsanknytning, men med ett starkt 

intresse för det statvetenskapliga fältet, möjlighet att delta i årsmöteskonferensen och 

möjlighet att nyttja tidskriftsrabatten. 

   

Samarbete med Statsvetenskaplig Tidskrift 

Samarbetet med Statsvetenskaplig Tidskrift fortsätter. Det samarbetsavtal mellan tidskriften 

och förbundet som tidigare upprättats reglerar följande områden: 1) Prenumerationspris, bl. a 

den rabatt om minst 25 % som en person erhåller om institutionen/enheten, där personen är 

anställd, är medlem i förbundet; 2) ”Förbundsavdelningen” (mellan 2 – 20 sidor) som 

förbundet disponerar kostnadsfritt i varje nummer och som administreras av 

förbundsredaktören; 3) Redaktionsrådet, som utgör tidskriftens ledning; 4) Avtalstid och 

regler för uppsägning.   

 

För vägledning i nomineringsarbetet till redaktionsrådet uppställdes följande kriterier på vad 

som krävdes av en ledamot: 1) Personen ska vara beredd att aktivt delta i 

tidskriftens/redaktionsrådets arbete; 2) Personen ska ha hög vetenskaplig kompetens; 3) 

Personen ska vara lämplig för och ha viss erfarenhet av uppgiften. Därtill uppställdes följande 

kriterier beträffande gruppens sammansättning: 1) Redaktionsrådet ska uppvisa spridning vad 

gäller forskningsinriktningar; 2) Redaktionsrådet ska uppvisa geografisk spridning/spridning 

mellan lärosäten; 3) Redaktionsrådet ska ha könsmässig balans; 4) Redaktionsrådet ska ha 

åldersmässig balans.  

 



Styrelsen har tidigare förordat en mandatperiod på tre år som huvudregel, men har samtidigt 

framhållit att det vore värdefullt med viss kontinuitet i redaktionsrådet. Följande personer 

utsågs till ledamöter i redaktionsrådet vid årsmötet i Norrköping 2007: 

 Christina Bergqvist, Uppsala 
 Niklas Eklund, Umeå 

Mikael Gilljam, Göteborg 
 Ann-Cathrine Jungar, Södertörn 
 Mats Lindberg, Örebro 
 Carina Lundmark, Luleå 
 Ulf Mörkenstam, Stockholm 

Redaktionsrådet har sammanträtt vid två tillfällen under verksamhetsåret, dels i Örebro i 

oktober i samband med förbundets årsmöte, dels i Lund i april. 

 

Förbundets avdelning i Statsvetenskaplig Tidskrift och förbundets hemsida 

Helena Stensöta, Göteborg, avgick som förbundsredaktör i december 2009. Till hennes 

efterträdare valdes på styrelsens decembermöte Magnus Erlandsson, Stockholm. Magnus 

Erlandsson är utsedd att vara redaktör från och med 2010 års första nummer, till och med sista 

numret 2012. Styrelsen har bedömt att det utifrån uppgiftens omfattning är rimligt att 

ersättningen höjs något. 

 

Under året har utseendet på förbundets hemsida förändrats. Förändringen gjordes av en 

anlitad konsult, medan ansvaret för den löpande uppdateringen av sidan har lagts på PerOla 

Öberg (ordf.) och Marianne Danielsson (sekr.) i Uppsala. Bedömningen är att den nya 

ordningen blir billigare för förbundet, samtidigt som den nya utformningen av sidan inneburit 

en kvalitativ förbättring.   

 

Jämställdhetsarbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat vidare med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. 

Bland annat håller det arbete som tidigare initierats kring ”små informella steg i karriären” – 

d.v.s. rekommendationer, resurstilldelning och tilldelning av arbetsuppgifter och 

förtroendeuppdrag av olika slag som är meriterande och av betydelse för karriären, men där 

beslut ofta fattas informellt och utan insyn – på att följas upp. Därtill har diskussionen om 

jämställdheten inom svensk statsvetenskap fortsatt inom ramen för förbundssidorna i 

Statsvetenskaplig Tidskrift. Bland annat har Jennie K. Larsson och Joakim Ekman, båda vid 

Södertörns högskola, bidragit med en text som problematiserar jämställdhetsaspekter i 

relation till undervisning och kurslitteratur. 



 

Årsmötet 2009 och förberedelserna för 2010 

Årsmötet 2009 genomfördes 8-9 oktober i Örebro. Mötet samlade drygt 100 deltagare i åtta 

arbetsgrupper. Programmet var välfyllt med två paneldebatter, tre sessioner för arbetsgrupper, 

årsmötet, doktorandmöte, bokbord, kaffediskussioner samt mingel och middag på Stora 

hotellet.  

 

Förberedelserna inför årsmötet i Göteborg har präglats av att förbundet firar 40-årsjubileum. 

Förbundet har bland annat anslagit medel till en paneldebatt om Statsvetenskap – ett ämne i 

tiden? Vidare delfinansierar förbundet en mottagning, där en särskild jubileumsskrift som 

finansierats av Fahlbeckska stiftelsen i Lund ska presenteras. Titeln på jubileumsskriften, som 

samlar ett fyrtiotal bidrag från svenska och nordiska statsvetare, är Kontraster och nyanser. 

Svensk statsvetenskap i brytningstid. Redaktörer har varit Magnus Jerneck och Björn 

Badersten. 

 

Förbundets uppsatspris 

Förbundets uppsatspris delades ut första gången i Linköping/Norrköping 2007. Vid årsmötet i 

Örebro 2009 tilldelades det Anna Zachrisson från Umeå, med uppsatsen Conflict 

Resolution in Co-Management: Lapoina World Heritage. I priskommittén ingick Magnus 

Jerneck (ordförande) och Gullan Gidlund (representant från Örebro). Liksom föregående år 

delades prissumman ut som ett stipendium på 5000 kr. Styrelsen har beslutat att priset ska 

delas ut även i vid årsmötet i Göteborg 2010 och har arbetat med förberedelserna för detta. 

 

Nätverk och konferenser 

Nätverket i politisk teori (koordinator Ludvig Beckman, Stockholm) rapporterar att man 

befinner sig i en mycket aktiv fas, med högt deltagande och stor entusiasm vid de 

sammankomster som anordnas, och att dessa sammankomster i ökad utsträckning lockar 

deltagare från andra sub-discipliner och närliggande discipliner som sociologi. Nätverket 

anordnade en sammankomst i Lund i april månad under värdskap av Statsvetenskapliga 

institutionen vid Lunds universitet där ett tjugotal statsvetare från flera av landets institutioner 

deltog, både doktorander och seniora forskare, och inte mindre än 15 uppsatser diskuterades. 

Vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Örebro hösten 2009 anordnades en workshop 

med omkring 15 deltagare. 

 



Sektionen för internationell politik (ordförande Kjell Engelbrekt, Stockholm) arbetar bl.a. 

med att sprida information om möjligheter att ordna och delta i workshops, paneler m.m, och 

anordnade i slutet av 2009 ett seminarium på Försvarshögskolan, i samband med ett 

bokprojekt om svensk säkerhetspolitik. 

 

Svenska Nätverket för Europaforskning i Statskunskap (SNES, ordförande Thomas Persson, 

Uppsala) har hållit sin vårkonferens i Karlstad på temat "A Global Crisis or a Crisis for 

Globalization? The Challenges for Europe", samt medverkat vid en arbetsgrupp i samband 

med statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Örebro. Tillsammans med motsvarande nätverk 

för Europaforskning i ekonomi och juridik har SNES även givit ut årsboken Europaperspektiv 

med temat "EU och den globala krisen", som presenterades vid seminarier i Stockholm, 

Bryssel, Malmö och Almedalen. 

 

I samband med förbundets årsmöte i Örebro 2009 upprättades ett nätverk för statsvetenskaplig 

miljöforskning. Närvarande vid detta första möte, där idéer för nätverkets utformning och 

verksamhet diskuterades, var 14 personer från sammanlagt sex lärosäten. Det beslutades att 

nätverket bland annat ska arrangera en årlig workshop/nätverksträff där den miljöpolitiska 

forskningen i Sverige kan diskuteras och papper presenteras. Nätverksträffarna kommer att 

hållas under våren. En första nätverksträff hölls i Göteborg 9-10 juni 2010 (arrangörer Ylva 

Noren-Bretzer och Sverker Jagers) med 17 doktorander och forskare närvarande. Bland annat 

presenterades här den statsvetenskapliga miljöforskningen i Luleå, Umeå, Stockholm, Örebro, 

Lund och Göteborg samt två uppsatser, och olika strategier till forskningsansökningar 

diskuterades. En workshop på temat miljöpolitik anordnas också vid förbundets årsmöte i 

Göteborg 2010. Nästkommande nätverksträff kommer preliminärt att hållas i Lund under 

våren 2011.  

 

Internationellt samarbete  

Förbundet medverkar aktivt i fyra internationella samarbetsorganisationer: NOPSA (Nordic 

Political Science Association), ECPR (European Consortium of Political Research), ECPSA 

(European Confederation of Political Science Associations) och IPSA (International Political 

Science Association).  

 

Styrelsen för NOPSA har fattat beslut om workshops m.m. vid den stundande samnordiska 

konferensen i Vasa, Finland, 9-12 augusti 2011. Samtliga förslag till workshops accepterades 



och NOPSA-styrelsen kunde fatta beslut om detta per e-post. Vidare har NOPSA:s styrelse 

samordnat arbetet i ECPSA (European Confederation of Political Science Associations) (se 

vidare nedan). Representanter för Statsvetenskapliga förbundet i NOPSA har under 

verksamhetsåret varit ordförande PerOla Öberg (Uppsala) och Elin Whilborg 

(Linköping/Norrköping). 

 

Ytterligare nordiskt samarbete sker genom Nordic International Studies Association (NISA), 

där Isabell Schierenbeck (Göteborg) är svensk representant vid sidan om Martin Hall (Lund) 

som är ordförande.  

 

Under verksamhetsåret har Professor Jonas Tallberg (Stockholm) fortsatt varit nordisk 

representant i ECPR:s Executive Committee.  

 

European Confederation of Political Science Associations (ECPSA) är ett samarbetsorgan 

mellan statsvetenskapliga förbund i Europa. Verksamheten, i huvudsak årliga möten med 

ordföranden eller motsvarande från europeiska förbund, finansieras tillsvidare av de tyska, 

brittiska och spanska statsvetarförbunden. Det statsvetenskapliga förbundet betalar således 

ingen medlemsavgift. PerOla Öberg deltog i ECPSA:s möte i London i januari, där det 

europeiska förbundets framtida inriktning diskuterades. Vidare diskuterades förbättrad 

informationsspridning mellan förbunden, samt åtgärder som skall underlätta rörlighet mellan 

medlemsförbunden för forskare, lärare och studenter.  

 

Ekonomi 

Årets bokslut redovisas separat. 

 

Styrelsen 

Årsmötet 2004 i Stockholm beslutade, på förslag av valberedningen, om följande principer för 

styrelsens sammansättning (paragraf 12 i protokollet från årsmötet): 

 
1. Att styrelsen skall bestå av: 

- en ordförande 
- en företrädare per universitet/högskola som har fast professur eller verksam 

professor i statsvetenskap (f.n. Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, 
Luleå, Lund, Mitthögskolan, Stockholm, Södertörn, Uppsala, Umeå, 
Linnéuniversitet och Örebro); 



- två företrädare som alternerar mellan övriga högskolor som tillhandahåller 
kurser i statsvetenskap (f.n. Halmstad, Malmö, Mälardalen och 
Trollhättan/Uddevalla); 

- två allmänrepresentanter, som företräder statsvetare verksamma utanför 
universitet och högskolor; 

- en doktorandrepresentant. 
 

2. Endast statsvetenskapliga institutioner som är institutionella medlemmar har rätt till 
representation i styrelsen. 
 

      3.   Jämn könsfördelning skall råda i styrelsen.  
    
  
Styrelsen har under verksamhetsåret 2009-2010 haft följande sammansättning: 
 
PerOla Öberg (ordförande), Uppsala  
Marianne Danielsson (sekreterare/kassör) Uppsala 
Björn Badersten, Lund 
Åsa Casula Vifell, Stockholm 
Marie-Louise von Bergmann Winberg, Mittuniversitetet 
Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet 
Johan Eriksson, Södertörn 
Anders Lidström, Umeå 
Cecilia Malmström, regeringen (allmänrepresentant t.o.m. november 2009)   
Malin Stegmann McCallion, Karlstad 
Jan Olsson, Örebro 
Simon Matti, Luleå  
Daniel Wohlgemuth, Ungdomsstyrelsen (allmänrepresentant) 
Carl Dahlström, Göteborg  
Pauline Stoltz, Malmö 
Elin Wihlborg, Linköping 
Jonna Johansson, Halmstad 
Péteris Timofejevs Henriksson (doktorandrepresentant) 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett möte i samband med årsmötet och fyra 

sammanträden över internet (17 december, 27 februari, 19 maj och 8 september).  

 

För styrelsen 

Uppsala, 21 september 2010 

 

 

 

Per-Ola Öberg  Marianne Danielsson 

Ordförande   Sekreterare





STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET  BOKSLUT 2010-08-31 
 
 
Ingående balans 
2009-09-01  162 648,20 
 
 
 
Resultaträkning 2009-09-01 – 2010-08-31 
 
   Intäkter  Kostnader 

Medlemsavgifter  67 500,00 
Postgirot (avgifter mm)    1 555,00 
Resekostnader           5 512 ,00 
Medlemskap i IPSA (2010)   10 115,76  
Utlägg i samband med årsmöte 2009i   15 634,00 
Ersättning web-redaktör & webkonsultii   33 256,00 
Ersättning förbundsredaktöriii   27 200,00 
 
Årets underskott    - 25 772,76 
    

   —————  ————— 
   67 500,00  67 500,00 
 
   
 
 
Balansräkning 2010-08-31 
 
Ingående kapital    162 648,20 
Utgående kapital  136 875, 44 
Årets underskott  25 772,76 

   —————  ————— 
   162 648,20  162 648,20 
 
 
 
Utgående balans 
2010-08-31     136 875, 44 
 
 
 
Marianne Danielsson, kassör 
 
                                                 
i Inklusive uppsatspris 5 000 kr. 
ii Denna kostnad blir hög för att den inkluderar 27 900 kr som arvoderats tidigare web-redaktör för tiden mars 
2008- augusti 2009. 
iii Inkluderar ersättning för arbete under 2008 (20 000 kr). 


