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Protokoll avseende styrelsesammanträde (över internet) onsdagen den 17 december 
2008 
 
Närvarande:  
Björn Badersten (sekreterare/kassör), Lund 
Magnus Hagevi, Växjö 
Magnus Jerneck (ordförande), Lund 
Anders Lidström, Umeå 
Cecilia Malmström (allmänrepresentant) 
Marika Sanne (allmänrepresentant) 
Pauline Stoltz, Malmö 
Elin Wihlborg, Linköping 
PerOla Öberg (vice ordförande), Uppsala  
 
Frånvarande:  
Hans Agné, Stockholm 
Gregg Bucken-Knapp, Högskolan Väst 
Adolphe Lawson, Södertörn 
Lily Lanefeldt, doktorandrepresentant 
Susan Marton, Karlstad  
Jan Olsson, Örebro 
Carl Rova, Luleå 
Helena Stensöta, Göteborg 
Marie-Louise von Bergmann Winberg, Mittuniversitetet 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Magnus Jerneck förklarar mötet öppnat och hälsar två nya styrelse-
medlemmar, Cecilia Malmström (allmänrepresentant) och Magnus Hagevi (Växjö), 
särskilt välkomna. 

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
 

3. Val av mötessekreterare 
Björn Badersten utses till mötessekreterare. 

 
4. Val av justeringsperson 

Marika Sanne utses till justeringsperson. 
 

5. Föregående mötes protokoll 
Protokollet antas utan anmärkningar. 

 
6. Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2009 i Örebro 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2009 hålls i Örebro 2009-10-08--09 och 
arrangeras av Statskunskap, Örebro universitet. Magnus Jerneck och PerOla Öberg 
utgör bollplank under mötesförberedelserna. 
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7. Erfarenheter från årsmötet i Uppsala 2008 – uppläggning och pris för bästa 

uppsats 
Den arbetsgruppstematisering som användes vid årsmötet i Uppsala fungerade väl. 
Diskussionerna i arbetsgrupperna blev mer fokuserade än vad som är brukligt och 
grupperna upplevdes som mer sammanhållna. Den oro som initialt funnits för att vissa 
deltagare inte skulle hitta en passande grupp besannades inte. 
 
För andra året i rad delade förbundet ut pris för bästa uppsats. Nominerings- och 
beredningsprocessen fungerade relativt väl, även om nomineringar inte inkom från 
alla arbetsgrupper. Tydligare instruktioner för och kontroll över nominerings-
förfarandet är önskvärt inför nästa årsmöte. 

 
8. Svensk representation i NOPSA:s styrelse respektive nordisk representation i 

ECPR:s Executive Committee 
Styrelsen utsåg följande representanter till NOPSA:s styrelse: 

PerOla Öberg, Uppsala, omval. 
Elin Wihlborg, Linköping, nyval. 

 
Sonderingen fortsätter vad gäller svensk representant till ECPR:s executive committe. 
Samtliga styrelseledamöter uppmanas att höra av sig till Magnus Jerneck med förslag 
på namn på tänkbara kandidater. 

 
9. Sveriges ordförandeskap i EU – information om förberedelser 

Cecilia Malmström informerade om arbetet inför Sveriges ordförandeskap i EU, som 
inträder andra halvåret 2009. Över 1 000 möten ska förberedas i en rad centrala frågor. 
Samtidigt är osäkerheten betydande. Framtiden för Lissabonfördraget är oklar, en ny 
kommission ska utses och val till Europaparlamentet ska hållas. En stor kraftsamling 
kommer att göras inför klimatförhandlingarna vid det internationella toppmötet i 
Köpenhamn i december 2009, där Sverige som EU:s ordförandeland får en nyckelroll. 
Men också en rad andra frågor kommer att aktualiseras under ordförandeskapet, bl a 
Östersjösamarbetet, den fortsatta utvidgningen av unionen, det rättsliga samarbetet 
inom unionen, översynen av Lissabonstrategin och översynen av EU:s budgetprocess. 
Därtill gäller det att ha beredskap för att möta en rad oförutsedda händelser. 
Ordförandeskapet inleds på sätt och vis redan under våren, då Sverige från årsskiftet 
2008/2009 tar över det operativa ansvaret för vissa arbetsgrupper, bl a vad gäller 
fiskefrågor i Östersjön. 
 
Generellt sett har arbetsbördan förknippad med ordförandeskapet i EU ökat. Antalet 
medlemsländer har ökat, alliansbyggandet har blivit svårare och frågorna på 
dagordningen har blivit fler. Under Sveriges ordförandeskap inträffar därtill en rad 
händelser som gör arbetet än mer komplext, bl a ska val till Europaparlamentet hållas, 
en ny kommission utses och svåra klimatförhandlingar föras. Samtidigt är 
erfarenheterna från det tidigare ordförandeskapet väldokumenterade och många 
personer med direkta erfarenheter från processen finns kvar i förvaltningen, vilket 
underlättar förberedelserna. Sverige bildar också trio med Frankrike och Tjeckien i ett 
samarbete över tre ordförandeperioder, varför en rad inkörningsproblem kan 
reduceras. 
 
Styrelsen uttrycker sin uppskattning över Cecilias informativa genomgång och ser 
fram emot fortsatta rapporter från förberedelsearbetet. 
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10. Förbundets jubileumsfirande – specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift 

Ett specialnummer av Statsvetenskaplig Tidskrift planeras till hösten 2010 (med 
manusstopp mars/april) för att fira förbundets 40-årsjubileum. Jubileumsnumret bör 
föreligga i tryckt form till förbundets årsmöte i september/oktober 2010. En 
redaktionskommitté bestående av Magnus Jerneck, Helena Stensöta, Jan Olsson och 
Marie-Louise von Bergmann Winberg har utsetts med uppgift att ta fram förslag på 
lämpligt innehåll. Tänkbara inslag, som diskuterades vid mötet, är en eller flera texter 
som rör utvecklingen vad gäller svenska avhandlingar i statsvetenskap, kvinnors 
inträde i svensk statsvetenskap och den svenska statsvetenskapens metodologiska och 
teoretiska utveckling. 

 
11. Publicering i internationella tidskrifter – Bo Rothsteins missiv 

Bo Rothstein har i en skrivelse till förbundet väckt frågan om hur man ska förmå 
svenska statsvetare att öka sin publicering i internationella tidskrifter. Han föreslår att 
förbundet, genom en skrivelse till redaktörer för internationella statsvetartidskrifter, 
verkar för att av dessa tidskrifter utsedda granskare är generösa i språkbedömningen 
vad gäller bidrag författade av personer som inte har engelska som modersmål. 
 
PerOla Öberg föreslår att frågan förs vidare till NOPSA:s styrelse för en gemensam 
nordisk framstöt. 
 

12. Förbundets ekonomi 
Förbundets ekonomi är stabil. Per 2008-12-03 har förbundet 106 341,01 kr 
innestående på förbundets postgirokonto. 
 
Elin Wihlborg väcker frågan om hur förbundet ställer sig till statsvetare i ”periferin”, d 
v s disputerade statsvetare/doktorander som är verksamma inom akademin men inte 
formellt är knutna till någon av de etablerade statsvetenskapliga miljöer som betalar 
medlemsavgift till förbundet. Ska dessa, till exempel, få delta i förbundets årsmöte? 
Styrelsen är överens om att en generös hållning är önskvärd och ska tillämpas. 

 
13. Förfrågningar till förbundet 

En rad förfrågningar har inkommit till förbundet gällande information om 
statsvetenskaplig expertis och statsvetenskapliga institutioner i Sverige. Styrelsen är 
enig om att förbundet inte kan ägna sig åt omfattande informationssammanställning. 
Förbundet kan inte heller ta på sig uppgiften att utse ”experter” bland svenska 
statsvetare inom olika forskningsfält. Däremot kan förbundet förse intressenter med 
kontaktinformation avseende Sveriges statsvetenskapliga miljöer, så att direkt kontakt 
kan tas. Förbundet kan också förse intressenter med namn och kontaktuppgifter 
avseende styrelsens ledamöter, som kan fungera som kontaktpersoner vid respektive 
institution/miljö. Denna information bör också finnas tillgänglig via förbundets 
hemsida. 
 
Förbundet får därtill regelbundet förfrågningar om att sprida information om 
konferenser och liknande med statsvetenskaplig relevans. Som regel vidarebefordras 
sådan information till förbundets webredaktör, som bedömer om det kan synliggöras 
via förbundets hemsida. 
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14. Diverse meddelanden 

International Political Science Association (IPSA) har utannonserat ett pris för bästa 
uppsats och efterfrågar nomineringar till detta pris. Information om priset och 
nomineringsförfarandet kommer att läggs ut på förbundets hemsida. 
 
Ett samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Lund och Uppsala inom ramen 
för grundutbildningen har påbörjats. Som ett första steg i detta samarbete kommer 
gemensam uppsatsexamination att genomföras på kandidat- respektive mastersnivå. 
 
Ett utökat samarbete mellan statsvetenskapliga miljöer i Sverige önskvärt, inte minst 
inom ramen för forskarutbildningen. Det pågår t ex för närvarande diskussioner inom 
förbundets IP-sektion om att bjuda in till nationella workshops – med framstående 
internationella forskare – som kan tillgodoräknas som kurser inom forskar-
utbildningen. 
 

15. Övrigt 
Nästa styrelsemöte hålls fredagen den 27 februari, kl 14.15-16.00. 
 

 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 

Björn Badersten 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
Magnus Jerneck     Marika Sanne 

 


