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Medföljande handlingar: 

 

1. Förslag till dagordning för årsmötet 2014 

2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013–2014 

3. Bokslut för räkenskapsåret 2013-09-01 – 2014-09-01 

4. Revisionsberättelse 

5. Styrelsens förslag till årsmötet 

6. Diskussionsunderlag 
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1. Förslag till dagordning för Statsvetenskapliga förbundets 
årsmöte 2014 
 

Tid: Onsdag 8 oktober, kl. 15.00–16.00. 

Plats: Palaestra, Palaestra et Odeum, Lunds universitet. 

 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av justeringspersoner 

5. Fastställande av dagordning 

6. Anmälan av protokoll från årsmöte i Stockholm 2013 

7. Verksamhetsberättelse 2013–2014 (se bilaga 2) 

8. Bokslut 2013–2014 (se bilaga 3) 

9. Revisionsberättelse 2013–2014 (se bilaga 4) 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

11. Medlemsavgifter (se bilaga 5A) 

12. Val av styrelseledamöter 2014–2015 

13. Val av revisorer 2014–2015 

14. Val av valberedning 2014–2015 

15. Rapport från Statsvetenskaplig Tidskrifts redaktionsråd 

16. Instiftande av bokpris (se bilaga 5B) 

17. Översyn av stadgarna (se bilaga 5C) 

18. Bör Swepsa ta ställning? Diskussion om Statsvetenskapliga förbundets roll i 

offentligheten (se bilaga 6A)  

19. Diskussion om Statsvetenskapliga förbundets roll under Almedalsveckan 

(se bilaga 6B) 

20. Årsmötet 2015 (se bilaga 5D) 

21. Övriga frågor 

22. Mötets avslutande 
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2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012–2013 
 

A. Övergripande beskrivning av förbundets verksamhet 
 

Statsvetenskapliga förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och 

studerande på doktorand- och påbyggnadsnivå i statsvetenskap, samt av andra med 

högre utbildning i statskunskap eller med särskilt intresse för statskunskap. Inom 

förbundet finns sektioner och nätverk till vilka de medlemmar hör som är 

verksamma inom respektive område. Förbundet har till uppgift att initiera och 

uppmuntra en kritisk analys av statsvetenskapens mål och medel samt av ämnet 

statskunskaps roll i samhället; att tillvarata och bedriva information om 

statskunskapen och den statsvetenskapliga forskningen; att främja kontakter och 

samarbete mellan statsvetare från olika institutioner i landet, samt att företräda den 

svenska statskunskapen i internationellt och nordiskt samarbete. 

 

B. Statsvetenskapliga förbundets styrelse 
 

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

principer för styrelsens sammansättning (12 § i årsmötesprotokollet): 

 

1. Att styrelsen skall bestå av: 

- en ordförande 

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

verksam professor i statsvetenskap […]; 

- två företrädare som alternerar mellan övriga högskolor som 

tillhandahåller kurser i statsvetenskap […]; 

- 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. 

 

Statsvetenskapliga förbundets styrelse har sedan årsmötet i Stockholm 2013 haft 

följande sammansättning: 

 

 Michele Micheletti (ordförande), Stockholm 

 Per-Anders Svärd (sekreterare och kassör), Stockholm 

 Nicholas Aylott, Södertörn 

 Tigran Babajan, Växjö (doktorandrepresentant) 

 Ann-Catrin Kristianssen (tidigare Andersson), Örebro 

 Ann-Marie Ekengren, Göteborg 

 David Feltenius, Umeå 

 Magnus Hagevi, Växjö 

 Joakim Johansson, Mälardalens högskola 

 Jonna Johansson, Halmstad 

 Annica Kronsell, Lund 

 Simon Matti, Luleå 

 Bo Petersson, Malmö 
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 Malin Stegmann McCallion, Karlstad 

 Lotta Wagnsson, Försvarshögskolan 

 Sten Widmalm, Uppsala 

 Ingemar Wörlund, Mittuniversitetet 

 Jörgen Ödalen, Linköping 

 Caroline Boussard, redaktör, Studentlitteratur (allmänrepresentant) 

 Cecilia Garme, journalist (allmänrepresentant) 

 

Styrelsens arbete sker helt ideellt, med undantag för ordföranden och sekreteraren, 

som ersätts med tio procents administrativ tjänstgöring av sin heminstitution. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden över Adobe Connect 

(28 november 2013, 18 februari 2013, 8 september 2014 och 18 september 2014). 

 
C. Förbundets arrangemang i Almedalen 2014 
 

Statsvetenskapliga förbundet var återigen närvarande under politikerveckan i 

Almedalen 2014. Sammanlagt arrangerade förbundet fyra seminarier och ett 

mingel fredagen den 4 juli. Redan 2013 lanserade förbundet 

begreppet ”Statsvetardagen” som nu börjar bli inarbetat begrepp bland journalister 

och opinionsbildare. Under Almedalsveckan brukar måndag–onsdag vara extremt 

bokade och fulla av ett oöverskådligt antal seminarier. Trycket lättar på torsdagen 

och fredagen men det är på fredagen fortfarande så många besökare och 

journalister kvar att det går att få särskilt fokus på en välorganiserad och intressant 

serie seminarier som vi har lyckats åstadkomma via Statsvetardagen. Exempelvis 

listade Dagens Nyheter ”Statsvetardagen” som en viktig Almedalsaktivitet. En lång 

rad twitterkommentarer, blogginlägg, artiklar och uttalanden i medierna från olika 

medverkande visar i övrigt att Statsvetardagen uppfattas som spännande och 

givande. Under dagen organiserades fyra seminarier på följande teman: 

 

Spelar samhällsvetenskapen någon roll?  
Är samhällsvetenskaplig forskning enbart av akademiskt intresse? Hur bör den 

kommuniceras för att komma till störst nytta? Bör samhällsvetare ta större plats i 

debatten? Forskare journalister och politiker diskuterar hur samhällsvetenskap kan 

bidra att möta samhällsutmaningar. Medverkade gjorde:  

 

 Anders Sundell, doktorand, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs 

universitet.  

 Marika Lindgren-Åsbrink, ekonomisk rådgivare; Socialdemokraternas 

partikansli, Socialdemokraterna.  

 Mats Edman, chefredaktör, Dagens Samhälle. Anna Dahlberg, Politisk 

redaktör; Ledarskribent, Expressen.  

 Andreas Bergh, docent, Nationalekonomiska institutionen Lunds 

universitet; Institutet för näringslivsforskning.  

 Ulf Bjereld, moderator, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.  

 

Vägen till toppen? Ledarrekrytering och karriärism i partier 
Kan vem som helst avancera till toppen av ett parti eller är det bara möjligt för 

vissa? Seminariet diskuterade hur vägen uppåt i en partiorganisation kan se ut, och 

vad som krävs för att göra karriär i svenska partier. Medverkade gjorde:  
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 Jenny Madestam, fil. dr, Statsvetenskapliga institutionen Stockholms 

universitet.  

 Lotta Hedström, f.d. språkrör/riksdagsledamot för Miljöpartiet.  

 Patrik Öhberg, fil. dr, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs 

universitet.  

 Lars Leijonborg, f.d. partiledare/statsråd/riksdagsledamot för Folkpartiet 

Liberalerna.  

 Thomas Bodström, f.d. statsråd/riksdagsledamot för Socialdemokraterna.  

 Jonas Hinnfors, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs 

universitet/ Statsvetenskapliga förbundet.  

 

European Leadership in Transition and Crisis 
The Ukraine crisis has raised questions about Europe’s capacity for leadership. Can 

the European Union speak with ‘one voice’ when confronted by challenges to 

European and global security? Panelen diskuterade ledarskapsdynamiken bakom 

EU:s utrikespolitik. Medverkade gjorde: 

 

 Lisbeth Aggestam, fil. dr., universitetslektor, Statsvetenskapliga 

institutionen Göteborgs universitet.  

 Adrian Hyde-Price, professor, Dept of Politics Languages & International 

Studies, University of Bath/Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs 

Universitet. 

 Christoffer Hillion, professor, University of Leiden, SIEPS.  

 Christian Leffler, verkställande direktör, Nord- Central- och Sydamerika, 

Europeiska utrikestjänsten EEAS.  

 Mikaela Kumlin Granit, chef för EU-enheten, Utrikesdepartmentet.  

 

När statsvetarna ställer frågorna – fem nya teorier om väljarna 
Seminariet diskuterade forskning om fem aktuella frågor: Varför röstar fler män än 

kvinnor på högerextrema partier? Varför röstar vissa på korrupta politiker? Vad 

styr taktikröstning kring fyraprocentspärren? Hur röstar outsiders på 

arbetsmarknaden? Hur bra är väljarna på att bedöma ekonomin? Medverkade 

gjorde: 

 

 Peter Esaiasson, moderator, professor, Statsvetenskapliga institutionen 

Göteborgs universitet. 

 Annika Fredén, doktorand, Statsvetenskapliga institutionen Lunds 

universitet. 

 Mikael Persson, fil. dr., post doc, Statsvetenskapliga institutionen 

Göteborgs universitet. 

 Johannes Lindvall, professor, Statsvetenskapliga institutionen Lunds 

universitet. 

 Stefan Dahlberg, fil. dr., post doc, Statsvetenskapliga institutionen 

Göteborgs universitet.  
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D. Medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet 
 

Medlemmar i Statsvetenskapliga förbundet är majoriteten av de statsvetenskapliga 

institutionerna och enheterna i Sverige samt individuella medlemmar som 

intresserar sig för förbundets verksamhet utan att vara anställda eller doktorander 

vid en medlemsinstitution. Anställda och doktorander vid en medlemsinstitution/-

enhet och individuella medlemmar har rätt att delta vid förbundets årsmöte och i 

den konferens som anordnas i samband med mötet, samt har rabatterat 

prenumerationspris på Statsvetenskaplig Tidskrift. I förbundets styrelse sitter 

medlemmar från de olika medlemsinstitutionerna, samt två allmänrepresentanter. 

 

Totalt finns idag ett tjugotal statsvetenskapliga institutioner/enheter i landet. De 

statsvetenskapliga institutionerna/enheterna innefattar tillsammans över 500 

personer. 

 

Förbundet tillämpar en avgiftsstege som fastställdes av årsmötet 2004. 

Avgiftsstegen ser ut som följer: 

 

 Liten institution/enhet (mindre än 10 anställda): 1 500 SEK 

 Mellanstor institution/enhet (11–30 anställda): 3 500 SEK 

 Stor institution (31–60 anställda): 6 000 SEK 

 De största institutionerna (över 60 anställda): 9 000 SEK 

 

Vid halvårsskiftet 2013 sändes en skrivelse med bilagd faktura ut till landets 

statsvetenskapliga institutioner och enheter. Vid tidpunkten för bokslutet hade 13 

institutioner betalat sina medlemsavgifter. Därefter har ytterligare 5 

medlemsavgifter kommit in. Därmed har alla utom en medlemsinstitution/enhet 

betalat medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014–2015. 

 

 Statsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola 

(3 500 SEK) 

 Statsvetenskap, Mälardalens högskola (1500 SEK) 

 Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet (1 500 SEK) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (9000 SEK) 

 Statsvetenskap, Karlstad universitet (3 500 SEK) 

 Statsvetenskap, Mittuniversitetet (3 500 SEK) 

 Statsvetenskap, Högskolan i Dalarna (1 500 SEK) 

 Statsvetenskap, Högskolan Väst (1 500 SEK) 

 Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad (1 500 SEK) 

 Statsvetenskap, Malmö högskola (3 500 SEK) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (9 000 SEK) 

 Statskunskap, Örebro universitet (6 000 SEK) 

 Statsvetenskap, Linköpings universitet (1 5000 SEK) 

 Försvarshögskolan (3 500 SEK) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet (6 000 SEK) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (6 000 SEK) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (9 000 SEK) 

 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet (3 500 SEK) 

 Statsvetenskap, Linnéuniversitetet (3 500 SEK) 
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Under verksamhetsåret har även 5 enskilda medlemsavgifter (á 200–280 SEK) 

betalats in. 

 

E. Samarbete med Statsvetenskaplig Tidskrift 
 

Samarbetet med Statsvetenskaplig Tidskrift fortsätter. Det samarbetsavtal mellan 

tidskriften och förbundet som tidigare upprättats reglerar följande områden: 

 

 Prenumerationspris, bland annat den rabatt om minst 25 procent som en 

person erhåller om institutionen/enheten där personen är anställd, är 

medlem i förbundet. 

 ”Förbundsavdelningen” (2–20 sidor) som förbundet disponerar kostnadsfritt 

i varje nummer och som administreras av förbundsredaktören. 

 Redaktionsrådet, som utgör tidskriftens ledning. 

 Avtalstid och regler för uppsägning. 

 

För vägledning i nomineringsarbetet till redaktionsrådet uppställdes följande 

kriterier gällande vad som krävs av en ledamot. 

 

 Personen ska vara beredd att aktivt delta i tidskriftens/redaktionsrådets 

arbete. 

 Personen ska ha hög vetenskaplig kompetens. 

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

 

Därtill uppställdes följande kriterier beträffande gruppens sammansättning: 

 

 Redaktionsrådet ska uppvisa spridning vad gäller forskningsinriktningar. 

 Redaktionsrådet ska uppvisa geografisk spridning/spridning mellan 

lärosäten. 

 Redaktionsrådet ska ha könsmässig balans. 

 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 sitter i redaktionsrådet: 

 

 Magnus Jerneck, Lunds universitet, redaktionssekreterare 

 Björn Badersten. Lunds universitet, biträdande redaktionssekreterare 

 Björn Östbring, Lunds universitet, litteraturredaktör 

 Magnus Erlandsson, Malmö högskola, förbundsredaktör 

 Karin Borevi, Uppsala 

 Niklas Eklund, Umeå 

 Mikael Giljam, Göteborg 

 Mats Lindberg, Örebro 

 Carina Lundmark, Luleå 

 Ulf Mörkenstam, Stockholm 

 Elin Wihlborg, Linköping 
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Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i 
Statsvetenskaplig Tidskrift 
 

I enlighet med beslut vid årsmötet 2011 delas numera ett pris på 10 000 kr ut 

årligen för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift. Priset ska ses som ett försök 

att uppmuntra till bibehållandet av en livlig och aktuell statsvetenskaplig 

diskussion på svenska. Huvudansvaret för nomineringsprocessen faller på 

redaktionsrådet för Statsvetenskaplig Tidskrift och slutgiltigt beslut fattas av 

Statsvetenskapliga förbundets styrelse. För information om årets pristagare, se 

nedan. 

 

Förbundets avdelning i Statsvetenskaplig Tidskrift 
 

Statsvetenskaplig förbundet förfogar över ett antal sidor i varje nummer av 

Statsvetenskaplig Tidskrift. Dessa förbundssidor har behandlat ämnen som 

statsvetarens roll i samhället, praktisk information om årsmötet, liksom rapporter 

från årsmöteskonferensen. 

 

Magnus Erlandsson utsågs till förbundsredaktör i december 2009 och ansvarar för 

förbundssidorna i Statsvetenskaplig Tidskrift. Hans uppdrag förnyades våren 2013 

för perioden till och med år 2015. 

 

F. Förbundets nya hemsida 
 

Under 2014 har Statsvetenskapliga förbundet fått en ny hemsida: www.swepsa.org. 

På hemsidan finns information om förbundets arbete, dess sektioner och dess 

priser. Här finns också kontaktinformation till medlemsinstitutionerna, samt ett 

arkiv med äldre protokoll och årsmöteshandlingar. På hemsidan anslås löpande 

information om kommande konferenser och seminarier av bredare 

statsvetenskapligt intresse. Styrelsens strävan är att utveckla hemsidan att bli en 

nationell och internationell portal in till svensk statsvetenskap. Ansvaret för 

förbundets hemsida ligger för närvarande på Per-Anders Svärd, förbundets 

sekreterare och kassör.  

 

G. Årsmötet och återmöteskonferensen i Stockholm 2013 
 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte och årsmöteskonferens genomfördes 2–4 

oktober 2013 i Stockholm och organiserades av Statsvetenskapliga institutionen, 

Stockholms universitet. Upplägget var det välkända med ett antal arbetsgrupper 

(workshops), en paneldebatt följt av en mottagning, en keynote speaker, tid för 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte och sektioner inom förbundet, ett 

doktorandrådsmöte samt en gemensam officiell konferensmiddag (denna gång på 

Moderna Museet med över 150 personer). Nytt för året var att en doktorand ingick 

som ordförande och ansvarig för flertalet av arbetsgrupperna och att 

Stockholmsinstitutionens doktorandråd inbjöd till gemensamt doktorandmingel (på 

Fakultetsklubben vid Stockholms universitets) med drygt 30 doktorander. 

Sammanlagt 244 personer anmälde sig till årsmötet och det kom 212 betalande 

deltagande. Könsfördelningen var nästan jämn: 93 kvinnor och 119 män. Ett stort 

antal uppsatser (167) lades fram i de 15 olika arbetsgrupperna (se förteckningen 

nedan) och vissa deltagare var engagerade i flera arbetsgrupper. Drygt 18 lärosäten 
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deltog och även forskare från andra institutioner än de statsvetenskapliga deltog i 

arbetsgrupperna (se nedan).  

 

Professor Keith Banting, Queen’s University, Kingston, Ontario och innehavare av 

Queen’s Research Chair in Public Policy, höll 

keynoteföreläsningen ”Multiculturalism’s Odd Couple: What do we learn by 

comparing Canada and Sweden?”  

 

En paneldebatt hölls också på temat ”The Precariat – A New Dangerous Class?” 

Medverkande i panelen var Guy Standing (University of London), Branka Likic-

Brboric (Linköpings universitet), Sofia Näsström (Uppsala universitet) och Joakim 

Palme (Uppsala universitet). 

 

Organisatoriskt ansvariga från Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms 

universitet, var Ulf Mörkenstam, Hans Agné, Drude Dahlerup, Anke Schmidt 

Felzmann, Livia Johanneson och Pernilla Nordahl. Simon Birnbaum organiserade 

paneldebatten. Pär Schött hjälpte de ansvariga med förberedelser och under 

konferensens gång. Förbundsstyrelsen tackar alla för ett utmärkt arbete med 

planeringen och genomförandet av årsmötet.   

 

Antal deltagare från olika lärosäten vid Statsvetenskapliga förbundets 
årsmöte 2013  
Lärosäte   Antal deltagare 

Försvarshögskolan   4 

Förvaltningshögskolan   1 

Göteborgs universitet  14 

Högskolan i Halmstad   2 

Karlstad universitet   3 

Linköpings universitet  12 

Linnéuniversitetet   7 

Luleå Tekniska universitet   7 

Lunds universitet   9 

Malmö högskola   9 

Mittuniversitetet   4 

Mälardalens högskola   5 

Stockholms universitet  76 (64 från Statsvet. inst., 12 övriga) 

Södertörns högskola  10 

Umeå Universitet  12 

Uppsala universitet  15 

Utrikespolitiska institutet   3 

Örebro universitet   5 

Övriga   13 
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Arbetsgrupper (workshops) vid Statsvetenskapliga förbundets 
årsmöteskonferens 2013  
 
Arbetsgrupp Ordförande Deltagare Uppsatser 

Statsförvaltning i 

förändring/Changes in central 

administration 

Göran Sundström (Stockholms 

universitet), Anders Ivarsson 

Westerberg (Södertörns högskola) 

23 16 

Konkurrens och 

marknadsanpassning i offentlig 

förvaltning/Competition and 

marketization in the public sector 

Matilde Millares (Stockholms 

universitet), Urban Strandberg 

(Göteborgs universitet) 

13 10 

Ideologikritik/Critique of Ideology Charlotte Fridolfsson (Linköpings 

universitet), Per-Anders Svärd, 

Katharina Tollin (båda Stockholms 

universitet) 

13 10 

Demokrati, flerdimensionella 

(o)jämlikheter och samtida politiska 

omvandlingar/Democracy, multiple 

(in)equalities and contemporary 

political transformations 

Lenita Freidenvall, Lily Lanefelt, 

Cristian Norocel (alla Stockholms 

universitet), Ann Cathrine Jungar 

(Södertörns högskola)  

10 6 

Demokrati, medborgarskap och 

politiska regimer/Democratization, 

Citizenship and Political Regimes 

Eva Hansson, Michele Micheletti 

(båda Stockholms universitet), Elin 

Bjarnegård (Uppsala universitet), 

Sara Bondesson 

(Försvarshögskolan),  

15 12 

Skilda perspektiv på internationell 

säkerhet/Different Perspectives on 

International Security 

Idris Ahmedi (Stockholms 

universitet), Linus Hagström 

(Utrikespolitiska institutet), Jan 

Hallenberg (Försvarshögskolan) 

17 14 

Miljöpolitik/Environmental politics Andreas Duit,Matilda Valman (båda 

Stockholms universitet) 

23 14 

Europeisk politik i tider av kris – 

vart är EU på väg?/European politics 

in a time of crisis – where is the EU 

heading? 

Tyra Hertz, Ulrika Mörth (båda 

Stockholms Universitet), Daniel 

Naurin (Göteborgs universitet) 

15 7 

Feminism, makt och 

politik/Feminism, power and politics 

Maria Jansson (Stockholms 

universitet), Elisabeth Olivius (Umeå 

universitet), Malin Rönnblom (Umeå 

och Karlstads universitet) 

11 11 

Global Governance/Global 

Governance 

Magdalena Bexell (Lunds 

universitet), Magnus Lundgren, 

Jonas Tallberg (båda Stockholms 

universitet) 

20 12 

Internationell politisk 

teori/International Political Theory 

Jens Bartelson, Petter Narby (båda, 

Lunds universitet), Magnus 

Reitberger (Stockholms universitet) 

19 11 

Demokratins semantik/Languages of 

Democracy 

Peter Hallberg (Malmö högskola), 

Jussi Kurunmäki (Stockholms 

universitet) 

 

5 5 

Politiskt beteende och 

partier/Political parties and political 

behavior 

Magnus Hagevi (Linnéuniversitetet), 

Jenny Madestam (Stockholms 

universitet) 

21 17 

Att undervisa politik/Teaching 

Political Science, inkl. en 

paneldebatt och två seminarier om 

blockämnet samhällskunskap 

Göran Bergström, Maria Wendt 

(båda Stockholms Universitet), 

Jörgen Johansson (Högskolan i 

Halmstad)  

 

21 17 

Politisk teori/Political theory Jasmina Nedevska, Jouni 

Reinikainen (Stockholms 

universitet), Jörgen Ödalen 

(Linköpings universitet) 

19 15 

Totalt antal deltagare/uppsatser  245 167 
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H. Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats vid 
årsmöteskonferensen 2013 
 

Priset för bästa uppsats vid årsmöteskonferensen 2013 tilldelades till Emil Persson 

(anställd vid Institutionen för globala politiska studier, Malmö högskola och 

doktorand i Statsvetenskap vid Lunds universitet) för 

uppsatsen ”Banning ’Homosexual propaganda’: Belonging and Visibility in a New 

Media Environment”. Liksom föregående år delades prissumman ut som ett 

stipendium på 5 000 kr. Mer information om priset finns på Statsvetenskapliga 

förbundets hemsida. 

 

I. Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i 
Statsvetenskaplig Tidskrift 2012 
 

Priset för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 2012 tilldelades Gissur Ó 

Erlingsson, Mikael Persson och Richard Öhrvall, för artikeln ”Den motvilligt 

engagerade altruisten. Om partimedlemskap och partiaktivism” i Statsvetenskaplig 

Tidskrift, årgång 114, nr 2, 2012. Gissur Ó Erlingsson är verksam vid Centrum för 

kommunstrategiska studier, Linköping universitet, Mikael Persson vid 

Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Rickard Öhrvall vid 

Enheten för demokratistatistik, Statistiska centralbyrån. Prissumman uppgick 

liksom tidigare år till 10 000 kr som delades mellan författarna. Mer information 

om priset finns på Statsvetenskapliga förbundets hemsida. 

 

J. Internationellt samarbete 
 

Förbundet medverkar aktivt i fyra internationella samarbetsorganisationet: Nopsa 

(Nordic Political Science Association), ECPR (European Consortium for Political 

Research), ECPSA (European Confederation of Political Science Associations) och 

Ipsa (International Political Science Association). 

 

Under 2014 deltog Simon Matti som Statsvetenskapliga förbundets representant på 

ECPSAs årskonferens. Vid IPSAs 23 World Congress i Montreal, Kanada, 19-24 

juli deltog Malin Stegmann McCallion vid valet av ny styrelse. Malin 

representerade Statsvetenskapliga förbundet och röstade enligt mandat på den 

Nordiska kandidaten Jørgen Elklit, Århus universitet. Professor Elklit tackade för 

förtroendet som förbundet givit samt meddelade att om vi har någon fråga som vi 

vill lyfta till Ipsa så kan vi kontakta honom. 

 

Vid Nopsas konferens vid Göteborgs universitet 12-15 augusti deltog Jonas 

Hinnfors (Göteborgs universitet, styrelseledamot) och Jonna Johansson (Högskolan 

i Halmstad, styrelseledamot) i styrelsemötet. Statsvetenskapliga förbundets styrelse 

föreslog Ulrika Mörth (Stockholms universitet) som ny ordförande för Nopsa. 

Ulrika Mörth valdes till ordförandeför perioden 2014–2016. Jonna Johansson blev 

också omvald som styrelseledamot för samma period. Michele Micheletti deltog i 

Nopsakonferensen i egenskap av ordförande i Statsvetenskapliga förbundet. Nästa 

Nopsakonferens hålls 2017 vid Syddansk universitet i Odense. 
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K. Ekonomi 
 

Årets bokslut med kommentarer redovisas i separata bilagor. 

 

 

För styrelsen, 

 

Stockholm den 24 september 2014 

 

 

Michele Micheletti  Per-Anders Svärd 

Ordförande   Sekreterare och kassör 
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3. STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET – BOKSLUT 2014-08-31 
 

Ingående balans 
   2013-09-01 

 
131 149,41 SEK 

  

     RESULTATRÄKNING 2013-09-01 – 2014-08-31 
 

     Intäkter 
    Medlemsavgifter 

  

71 580,00    

Övriga intäkter 
  

4 000,00    

    
 

Summa intäkter 
  

75 580,00    

    
 

Utgifter 
   

 
Ersättning förbundsredaktör 

 

49 281,00    

Pris bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift 2013 10 000,00    

Uppsatspris årsmöte 2013  
 

5 000,00    

Almedalen 
   

67 370,00    

Resekostnader Ordförande 
 

2 980,00    

Medlemskap internationella organisationer 20 640,41    

Övriga kostnader 
  

1 356,50    

    
 

Summa utgifter 
  

156 627,91    

    
 

Årets resultat 
  

-81 047,91    

   
 

 

     BALANSRÄKNING 2014-08-31 
  

     Ingående kapital 
  

131 149,41    

Utgående kapital 50 101,51    
  Årets överskott 

  
- 81 047,91    

     

  
50 101,51    

 
50 101,50    

     Utgående balans 
   2014-08-31 

 
50 101,51 SEK 

  

     

     Stockholm den 11 september 2014 

  

     

      
Per-Anders Svärd, kassör 
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Kommentarer till bokslutet 
 

Intäkter 
Statsvetenskapliga förbundets intäkter består nästan uteslutande av 

medlemsavgifter från olika statsvetenskapliga institutioner och enheter runt om i 

landet. Om alla institutioner som får en faktura skickad till sig (19 stycken) betalar 

in den summa fakturan avser inbringar detta 78 500 SEK (6 x 1 500 SEK + 7 x 

3 500 SEK + 3 x 6 000 SEK + 3 x 9 000 SEK). Medlemsintäkterna från 

institutionsmedlemmarna detta år uppgår till 71 580 SEK. Av dessa intäkter avser 

50 400 SEK medlemsavgifter för verksamhetsåret 2014–2015, medan 20 000 SEK 

är försenade medlemsavgifter från föregående år. Individuella medlemsavgifter 

utgör 1 080 SEK av årets intäkter. 4 000 SEK har också inkommit från 

Försvarshögskolan. Den totala summan intäkter för året 2013–2014 uppgår till 

75 580 SEK. 

 

Utgifter 
Budgetårets utgifter uppgår till totalt 156 627,91 SEK. Av dessa utgör 49 281 SEK 

arvode till förbundsredaktören för Statsvetenskaplig tidskrift. 10 000 SEK pris för 

bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift. 5000 SEK består av pris för bästa 

uppsats presenterad vid förbundets årsmöteskonferens i Stockholm 2013. 2 980 

SEK är reseersättning till förbundets ordförande Michele Micheletti för deltagande 

i Nopsas årsmöte i Göteborg 2014. Medlemskap i internationella organisationer 

(Ipsa och ECPSA) bidrar med en kostnad på 20 640, 41 SEK. Förbundets 

arrangemang i Almedalen har kostat 67 370 SEK, bestående av lokalhyra, catering 

till statsvetarmingel, samt ersättning för resa och boende för deltagande arrangörer, 

föredragshållare och panelmedlemmar. Under övriga kostnader på 1 356,50 SEK 

sorterar löpande avgifter för förbundets, samt utgifter för webhotell och 

domännamn för förbundets nya hemsida. 

 

Sammanfattning av förbundets ekonomi 
Budgetåret 2013–2014 kännetecknas av ett underskott i kassan på 81 047,91 SEK. 

Detta består till stor del av de höga kostnaderna för förbundets medverkan under 

Almedalsveckan. Då externa finansiärer inte kunde stödja detta evenemang i år har 

arrangemanget helt belastat förbundets budget. Två andra skäl till underskottets 

storlek är, för det första, att medlemsavgiften till Ipsa (9 263,94 SEK) inte 

betalades under det förra budgetåret vilket gör att två medlemsavgifter istället för 

en har hamnat inom ramarna för detta budgetår. För det andra har arvode till 

förbundsredaktören betalats ut tidigare än förra året, vilket gör att tre utbetalningar 

istället för de normala två (á 16 427 SEK/st) ryms inom redovisningen för detta 

bugdetår. Då inkomster i form av sena medlemsavgifter (totalt 22 500 SEK) 

inkommit också efter bokslutsdatum 2014-08-31 är förbundets ekonomi egentligen 

något bättre än vad som framgår av bokslutet. 

 

Stockholm 11 september 2014 

 

 

Per-Anders Svärd 

Sekreterare och kassör     
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4. Revisionsberättelse 
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5. Styrelsens förslag till årsmötet 
 

5A. Medlemsavgifter 
 

Statsvetenskapliga förbundets styrelse har initierat ett arbete med att se över 

nivåerna på medlemsavgifterna. Dessa har inte ändrats sedan de fastställdes 2004. 

Ingen ändring är dock aktuell inför det kommande verksamhetsåret. 

 

Styrelsen föreslår  

att medlemsavgifterna bibehålls på samma nivåer som tidigare år. 

 

 

5B. Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk 
politik  
 

Motivering för instiftande av ett bokpris  
 

Det pågår en diskussion inom vårt ämne om internationaliseringens betydelse för 

forskning om svensk politik. Vissa kollegor menar att internationaliseringen leder 

till att färre statsvetare skriver på svenska och att denna utveckling hotar forskning 

om svensk politik. Andra kollegor menar att vi måste bli mer framgångsrika i 

internationella sammanhang och att det går att forska om Sverige och publicera sig 

på ett annat språk än svenska (t.ex. engelska). Oavsett hur man förhåller sig i 

debatten är det viktigt att Statsvetenskapliga förbundet främjar forskning om 

svensk politik i bred bemärkelse. Ett sätt att göra det är att instifta ett SWEPSA-pris 

för bästa bok om svensk politik. Andra länder, som också känner att de bör främja 

statsvetenskaplig forskning om sitt eget land (t.ex. Kanada och Australien), har 

instiftat liknande priser. I stora länder, t.ex. USA och Storbritannien, är 

prisverksamhet en viktig del i kvalitetssäkringen. Att få ett vetenskapligt pris anses 

även allt mer betydelsefullt för karriärsutveckling, framförallt bland yngre forskare.  

 

Sverige är ett litet land med relativt få statsvetare. Det kan därmed vara svårt att ge 

priset årligen. Därför är det lämpligt att priset ges var tredje år till någon/några 

disputerade som har skrivit en bok på svenska eller något annat språk om svensk 

politik i bred bemärkelse.  

 

Böcker (monografier eller antologier, inte temanummer av tidskrifter, SOU-

rapporter eller andra rapporter till offentliga eller icke-offentliga institutioner) som 

kan nomineras ska ha författats av minst en disputerad statsvetare som vid 

nomineringstillfället är verksam vid en av förbundets medlemsinstitutioner/-

enheter. Förlag och enskilda statsvetare är välkomna att lämna in förslag till 

prisnominering.  

 

Styrelsen föreslår:  

att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte instiftar ett pris för bästa bok om svensk 

politik.  

att priset ska delas ut för första gången vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 

2015, med målsättningen att därefter dela ut priset vart tredje år. Böcker som 

nomineras till första prisutdelningstillfället ska ha ett publikationsdatum inom 

perioden 2011–2015.  
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att årsmötet delegerar ansvaret till styrelsen att formulera nomineringsförfarande, 

nomineringskriterier samt att utse en nomineringskommitté. Minst en 

styrelseledamot skall ingå som medlem i nomineringskommittén. 

Nomineringskommittén utser sin egen ordförande. Vetenskapsrådets jävsregler 

följs i nomineringsarbetet. Informationen läggs bland annat upp på förbundets 

hemsida.  

att prissumman fastställs av styrelsen och anpassas till förbundets budgetutrymme 

för varje år.  
 

 

5C. Översyn av stadgarna 
 

Statsvetenskapliga förbundets styrelse anser att förbundets stadgar behöver ses 

över. De nuvarande stadgarna är allmänt hållna samt anpassade för en mycket 

lösare och mindre formell sammanslutning än förbundet är i dagsläget. Dessutom 

råder flera tolkningssvårigheter kring viktiga frågor som medlemskap, rösträtt och 

annat. 

 

Styrelsen föreslår 

att årsmötet uppdrar till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att se över 

förbundets stadgar och presentera ett förslag till årsmötet 2015. 

 

 

5D. Årsmötet 2015 
 

Styrelsen föreslår 

att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2015 ska hållas på Försvarshögskolan i 

Stockholm. 
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6. Diskussionsunderlag till årsmötet 
 

6A. Bör SWEPSA ta ställning? 
 

Bör Statsvetenskapliga förbundet arbeta mer aktivt för statsvetenskapens ställning i 

samhället så väl som universitetens och högskolornas framtid? Från många 

statsvetare i Sverige hörs kommentarer om neddragningar inom HUM-SAM-

området både vad gäller grundutbildning och forskarutbildning. Många upplever att 

vi inriktas på en ganska ensidig nyttobaserad forskning och undervisning samt 

kortsiktighet. Vi vill väcka frågan om Statsvetenskapliga förbundet bör ta ställning 

i spörsmål som berör förutsättningarna för att bedriva god forskning och 

undervisning vid våra lärosäten i största allmänhet, såväl som mer specifika frågor 

som handlar om statsvetenskapen som ämne i Sverige. SWEPSA, genom sin 

styrelse, representerar alla statsvetenskapliga miljöer i Sverige och kan således vara 

en tänkbar aktör. Hur skulle detta breddade engagemang i så fall kunna se ut? 

SWEPSA skulle t.ex. kunna lämna remissyttranden eller ta ställning offentligt i 

forsknings- och utbildningspolitiska frågor. Ett exempel skulle kunna vara att 

styrelsen kan göra något slags gemensamt utspel i frågan om linjestyrningen som 

tagit över snart samtliga universitet och högskolor. Man kan ta ställning i frågor 

som handlar om overheaduttag eller regler för utnämning av docenturer. Eller så 

kan man ju tycka att sådana frågor bör inte SWEPSA alls syssla med. Det finns 

flera skäl till att man kan vilja vara försiktig. Politiska frågor kan splittra en styrelse 

såväl som organisationens medlemmar. Då vill man kanske hellre inta 

ståndpunkten att SWEPSA strikt bör hålla sig till att arrangera årsmöten, dela ut 

priser, och liknande aktiviteter. Frågan nu är vad du tycker. Tiden är rätt begränsad 

för att diskutera en fråga av det här slaget vid årsmötet. Så du kan förbereda ett 

kortfattat argument att föra fram vid mötet. Vill du bidra med ett längre inlägg så 

skriv ner det och skicka till Michele Micheletti före mötet. 

 

Ann-Catrin Kristianssen, styrelseledamot 

Sten Widmalm, styrelseledamot 

Statsvetenskapliga förbundet 

 
 

6B. Statvetenskapliga förbundets medverkan i Almedalsveckan 
(Statsvetardagen) 
 

Deltagande i Almedalen ger statsvetenskapliga frågeställningar offentlig 

exponering och statsvetare möjligheter till att knyta kontakter med andra forskare, 

politiker, tjänstemän, konsulter och allmänhet. Medverkan hjälper 

statsvetenskapliga institutioner uppfylla högskolornas uppgift att samverka med det 

omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt att verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer samhället till nytta. Vidare 

bidrar Statsvetardagen till meritering av enskilda lärare och forskare, eftersom 

förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om 

forskning och utvecklingsarbete bejakas vid tillsättning av läraranställningar.  

Statsvetenskapliga förbundets tredje ”Statsvetardag” ägde rum 2014. Intresset var 

stort och många besökare tvingades vända i dörren. Fyra seminarier organiserades 

kring frågor om samhällsvetenskapens bredare betydelse i samhället, politisk 

ledarskap i Sverige och Europa samt fem nya teorier om väljare. 
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Statsvetenskapliga förbundet har tidigare finansierat delar av Statsvetardagens 

verksamheter. Almedalen 2014 var en dyr verksamhet för förbundet. Även om 

kostnaderna var exceptionellt höga 2014 är det viktigt för förbundet att fundera 

över sitt Almedalsåtagande. Det råder olika uppfattningar inom styrelsen i vad mån 

den skall prioriteras. Några styrelseledamöter anger att Statsvetardagen helt bör 

finansieras externt. Andra menar att Statsvetardagen är en viktig verksamhet för 

förbundet och därför bör vi i mån av resurser stödja verksamheten. För att komma 

vidare i denna fråga vill styrelsen höra med Årsmötet. 

   

Några idéer som styrelsen har diskuterat är följande:  

 

1. Institutionerna samarbetar kring Statsvetardagen och ansvarar själva för hur den 

finansieras. Denna lösning innebär att Statsvetenskapliga förbundet inte har någon 

roll att spela vid Almedalsveckan.  

 

2. I mån av resurser finansierar förbundet delar av Statsvetardagen. Exempel på 

verksamhet som förbundet skulle vara beredd att finansiera är a) lokalkostnad och 

lokalrelaterade kostnader (t.ex. hörsalslingor, videofilmning) för 

seminarieverksamheten och b) boendekostnad för Statsvetardagens projektansvarig 

(en person), enligt tidigare överenskommelse inom Statsvetenskapliga förbundets 

styrelse.  Andra kostnader måste föras fram till och beslutas om av styrelsen i god 

tid. 

 

3. Önskemål ang. Statsvetenskapliga förbundets Almedalsverksamhet: god 

spridning av de medverkande statsvetarna bland institutionerna i landet   

 

 


