
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsvetenskapliga förbundet 

Swedish Political Science Association 
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1. Förslag till dagordning för förbundsmötet 2017 

2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016–2017 

3. Bokslut för räkenskapsåret 2016-09-01 – 2017-08-31 

4. Revisionsberättelse 

5. Styrelsens förslag 
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1. Förslag till dagordning för Statsvetenskapliga förbundets 
förbundsmöte 2016 
 

Tid: Torsdag 5 oktober 2017, kl. 13.15-14.15. 

Plats: Transformum, Karlstads 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 vid Campus Gotland, Visby 2016 

7. Verksamhetsberättelse 2015–2016 (se del 2 i handlingarna) 

8. Bokslut 2016–2017 (se del 3) 

9. Revisionsberättelse 2016–2017 (se del 4) 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

11. Val av styrelseledamöter 2017–2018 

12. Val av revisorer 2017–2018 

13. Kompletteringsval av ledamot i redaktionsrådet för Statsvetenskaplig 

Tidskrift 2016-2019 

14. Val av valberedning 2017–2018 

15. Rapport från Statsvetenskaplig Tidskrifts redaktionsråd 

16. Behandling av styrelsens förslag (se del 5): 

a) Årsavgift 2018 

b) Ort och arrangör för årsmötet 2018 

17. Behandling av motioner 

18. Presentation av vinnande förslag i logotypetävlingen 

19. Övriga frågor 

20. Mötets avslutande 
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2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016–2017 
 

 
 
Förbundets ändamål, styrelse och medlemmar 
 

Statsvetenskapliga förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och 

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

högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskaplig 

analys. Inom förbundet finns sektioner och nätverk till vilka de medlemmar hör 

som är verksamma inom det statsvetenskapliga arbetsfältet. Förbundet har till 

uppgift att initiera och uppmuntra en kritisk analys av statsvetenskapens mål och 

medel samt av ämnet statsvetenskaps roll i samhället; att tillvarata och bedriva 

information om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen; att 

främja kontakter och samarbete mellan statsvetare från olika institutioner i landet, 

samt att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt och nordiskt 

samarbete. 

 

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 under det gångna verksamhetsåret haft 

följande sammansättning: 

 

 Anders Lidström, Umeå universitet (ordförande) 

 Maria Solevid, Göteborgs universitet (vice ordförande) 

 David Feltenius, Umeå universitet (sekreterare och kassör) 

 Monika Berg, Örebro universitet 

 Douglas Brommesson, Lunds universitet 

 Andreas Duit, Stockholms universitet 

 Joakim Ekman, Södertörns högskola 

 Terence Fell, Mälardalens högskola 

 Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet 

 Dan Hansén, Försvarshögskolan 

 Per Jansson, Linköpings universitet 
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 Jonna Johansson, Högskolan i Halmstad 

 Simon Matti, Luleå tekniska universitet 

 Anna Michalski, Uppsala universitet 

 Inga Narbutaité-Aflaki, Karlstads universitet 

 Bo Petersson, Malmö högskola 

 Åsa von Schoulz, Mittuniversitetet 

 Irina Mancheva, doktorandrepresentant, Umeå universitet 

 Karin Eriksson, journalist, Dagens Nyheter, allmänrepresentant 

 Thomas Larue, sekretariatschef, Riksdagen, allmänrepresentant 

 

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

som ersätts med tio procents tid av sin heminstitution. Styrelsen har under 

verksamhetsåret haft tre sammanträden över Skype for business (18 januari, 10 maj 

och 12 september 2017). En tidig ambition att också träffas fysiskt vid ett tillfälle 

för att planera verksamheten på längre sikt övergavs av ekonomiska skäl. I stället 

har medel sparats för att den tillträdande styrelsen skall kunna hålla ett sådant 

möte. 

 

Medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet 
 

Medlemmar i Statsvetenskapliga förbundet är alla 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 förbundsmötet och det årsmöte 

som anordnas i samband med detta, samt har rabatterat prenumerationspris på 

Statsvetenskaplig Tidskrift.  

 

Totalt finns idag 19 statsvetenskapliga institutioner/enheter i landet. De 

statsvetenskapliga institutionerna/enheterna innefattar tillsammans över 500 

personer. 

 

Vid 2015 års förbundsmöte beslöts om en stadgeändring som innebär att avgifterna 

skall fastställas årligen av förbundsmötet. Avgiftsstegen under 2017 ser ut som 

följer: 

 

 Liten institution/enhet (upp till 10 anställda): 1 800 kr 

 Mellanstor institution/enhet (11–30 anställda): 4 200 kr 

 Stor institution (31–60 anställda): 7 200 kr 

 De största institutionerna (över 60 anställda): 10 800 kr 

 

Medlemsavgiften för individuella medlemmar uppgår till 200 kr 

 

Följande medlemsavgifter har betalats detta räkenskapsår (dvs. senast 2017-08-31): 

 

 Statsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola (4 200 

kr) 

 Statsvetenskap, Mälardalens högskola (1 800 kr) 

 Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet (1 800 kr) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (10 800 kr) 

 Statsvetenskap, Högskolan i Dalarna (4 200 kr) 
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 Statsvetenskap, Högskolan Väst (1 800 kr) 

 Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad (1 800 kr) 

 Statsvetenskap, Malmö högskola (4 200 kr) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (10 800 kr) 

 Statskunskap, Örebro universitet (7 200 kr) 

 Statsvetenskap, Linköpings universitet (4 200 kr) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet (7 200 kr) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (10 800 kr) 

 Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (10 800 kr) 

 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet (4 200 kr) 

 Statsvetenskap, Linnéuniversitetet (4 200 kr) 

 Karlstads universitet (4 200 kr) 

 Försvarshögskolan (4 200 kr) 

 

Under verksamhetsåret har även en enskild medlemsavgift om 200 kr betalats in. 

 

 

B. Förbundets verksamhet 
 
Förbundets hemsida och facebooksida 
 

Förbundets hemsida finns på 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 till att bli en nationell och internationell portal in 

till svensk statsvetenskap. Ansvaret för förbundets hemsida har legat på förbundets 

sekreterare/kassör David Feltenius.  

 

Styrelsen har också beslutat att upprätta en särskild Facebooksida för 

Statsvetenskapliga förbundet. David Feltenius är också ansvarig för denna 

 
Logotype för Statsvetenskapliga förbundet/SWEPSA 
 

Det har i många år efterlysts någon slags symbol eller logotype för 

Statsvetenskapliga förbundet som kan användas när förbundet representeras i olika 

sammanhang. Styrelsen har därför tagit initiativ till en logotypetävling och avsatt 

en prissumma om 5000 kronor till bästa förslag. Till jury att utse pristagare utsågs 

Inga Narbutaite Aflaki, Åsa von Schultz och David Feltenius. Vid förslagstidens 

utgång hade fyra förslag inkommit. Juryn presenterar vinnande förslag under 

förbundsmötet 2017. 

 

Styrelsen kommer sedan att besluta om ifall det vinnande förslaget skall antas som 

förbundets logotype. 
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Statsvetardagen i Almedalen 2017 
 

I Almedalen 2017 genomfördes sex mycket välbesökta seminarier i 

Statsvetenskapliga förbundets regi, samtliga under den s.k. ”Statsvetardagen” 

fredag den 7 juli. Eminent organisatör för arrangemanget var som tidigare år 

professor Jonas Hinnfors, Göteborgs universitet, i samverkan med Michele 

Micheletti, Stockholms universitet. Samtliga seminarier genomfördes på Campus 

Gotland (ca 75 meter från själva Almedalsparken). Dagen avslutades med ett 

särskilt statsvetarmingel.  

 

Förbundet subventionerade arrangemanget med 4000 kr, medan återstoden 

finansierades av deltagarna själva. Förbundet medverkade också genom att 

förskottera hyreskostnaderna för seminarierna. Med en begränsad insats får 

förbundet mycket goodwill av arrangemanget. 

 

Seminarium 1: Palestinakonflikten 100 år – kommer konflikten någonsin att kunna 

lösas? Balfourdeklarationen 100 år/50 år efter 6-dagarskriget. 

 

Deltagare: 

 Karin Aggestam, Professor i Statsvetenskap, Lunds universitet 

 Ulf Bjereld, Professor i Statsvetenskap, Göteborgs universitet 

 Björn Brenner, Forskare, Försvarshögskolan 

 Anders Persson, Postdoc i Statsvetenskap, Lunds universitet 

 Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent, Sveriges Radio 

 Helena Lindholm, Professor i Freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs 

universitet. 

 

Moderator: Helena Lindholm, Göteborgs universitet. 

 

Antal besökare: ca 85 

 

Seminarium 2: Vad påverkar det svenska opinionsklimatet? Presentation av nya 

SOM-data. 

 

Deltagare:  

 Daniel Jansson, Kommunikatör, biträdande undersökningsledare på SOM-

institutet, Göteborgs universitet 

 Ulf Bjereld, Professor i Statsvetenskap, Göteborgs universitet 

 Maria Solevid, Universitetslektor i statsvetenskap, undersökningsledare på 

SOM-institutet, Göteborgs universitet 

 Johan Martinsson, Universitetslektor i statsvetenskap, forskningsledare för 

LORE vid SOM-institutet, Göteborgs universitet 

 Niklas Harring, Forskare i Statsvetenskap, Göteborgs universitet 

 

Moderator: Daniel Jansson, Göteborgs universitet 

 

Antal besökare: ca 80 
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Seminarium 3: Ryssland och ett nytt världspolitiskt läge 

 

Deltagare: 

 Lena Bartholdson, Enhetschef, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 

 Kjell Engelbrekt, Professor, Försvarshögskolan 

 Kalle Kniivilä, Journalist, Sydsvenskan 

 Carolina Vendil Pallin, Forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI) 

 Bo Petersson, Professor, Malmö högskola 

 

Moderator: Lena Bartholdson, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 

 

Antal besökare: ca 160 

 

Seminarium 4: Ungas ökande samhällsengagemang och partipolitiska ointresse 

 

Deltagare: 

 Erik Amnå, Professor i Statskunskap, Örebro universitet 

 Minéa Frykman, Alumn, Politikerskolan Höj Rösten 

 Anton Landehag, Samhällspolitisk expert, Ungdomsbarometern 

 Andrea Törnestam, Förbundssekreterare, SSU 

 Erik Wagner, Förläggare, Idealistas förlag 

 Evelina Robertson, Vice ordförande, CUF 

 

Moderator: Erik Amnå, Örebro universitet 

 

Antal besökare: ca 95 (dessutom följde ca 150 lyssnare seminariet via en särskild 

webbsändning anordnad av Riksbankens Jubileumsfond) 

 

Seminarium 5: Populism i Sverige under 2000-talet.  

Samarrangemang med Tidens förlag 

  

Deltagare: 

 Ann-Cathrine Jungar, Docent i Statsvetenskap, Södertörns högskola 

 Henrik Arnstad, Journalist och författare 

 Sakine Madon, Journalist 

 Torsten Kjellgren, Utredare, Tankesmedjan Tiden 

 

Moderator: Torsten Kjellgren, Tankesmedjan Tiden 

 

Antal besökare: ca 120 
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Seminarium 6: Har ideologierna någon framtid? 

Samarrangemang med Timbro 

 

Deltagare: 

 Andreas Johansson Heinö, Doktor i Statsvetenskap, Timbro 

 Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro 

 Jonas Hinnfors, Professor i Statsvetenskap, Göteborgs universitet 

 Torbjörn Nilsson, Politisk journalist 

 

Moderator: Andreas Johansson Heinö, Timbro 

 

Antal besökare: ca 120 

  

Därefter ett alkoholfritt mingel bekostat av Fahlbeckska stiftelsen. 

 

Antal besökare: ca 80. 

 

 

Kartläggning av jämställdheten vid de statsvetenskapliga institutionerna och 
enheterna  
 

2015 års årsmöte biföll ett förslag från Ulf Bjereld, Hanna Bäck, Katarina 

Eckerberg, Olle Folke, Magnus Hagevi, Jonas Hinnfors, Lena Wängnerud 

och PerOla Öberg om att återuppta de kartläggningar kring jämställdhet vid de 

statsvetenskapliga institutionerna och enheterna som tidigare genomförts. 

Kartläggningen skulle innefatta uppgifter om andelen kvinnor och män i olika 

anställningskategorier, antal år från disputation till docentkompetens och 

professorstitel, fördelat mellan kvinnor och män samt om möjligt också hur 

forskningstid, forskningsinriktning och publiceringsmönster skiljer sig åt mellan 

kvinnor och män. 

 

Styrelsen utsåg i april 2016 en arbetsgrupp bestående av Maria Solevid, Göteborgs 

universitet (ordförande); Olle Folke, Uppsala universitet; Joakim Johansson, 

Mälardalens högskola och Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet med uppdraget att 

genomföra kartläggningen. Gruppen har utarbetat och distribuerat en webbaserad 

enkät till prefekt, avdelningsansvarig eller motsvarande vid de statsvetenskapliga 

institutionerna och enheterna. 

 

En muntlig redovisning av preliminära resultat lämnades i anslutning till 2016 års 

förbundsmöte. Den slutliga rapporten har publicerats i oktober 2017. Den 

övergripande bilden är att jämställdheten i vissa avseenden visserligen blivit bättre 

men att väldigt mycket återstår att göra. Rapporten är rik på detaljer om 

anställningskategorier och lärosäten som ger anledning till reflektioner vid varje 

institution och enhet om just deras förhållanden. Styrelsen hoppas att rapporten ska 

användas flitigt både i debatten och för att få till stånd konkreta förändringar. 

 

Ett stort tack till arbetsgruppen för det gedigna arbete som den utfört. Styrelsen vill 

också tacka alla uppgiftslämnare vid institutionerna och enheterna som lagt ner stor 

möda på att besvara enkäten från arbetsgruppen och utan vilkas hjälp detta arbete 

inte hade kunnat genomföras. 
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Samarbete med Statsvetenskaplig Tidskrift 
 

Statsvetenskapliga förbundet har sedan 2005 haft ett avtal med Statsvetenskaplig 

Tidskrift som reglerar relationerna mellan parterna. Avtalet reglerar 

prenumerationspris, förekomsten av en förbundsavdelning i tidskriften, att en 

särskild förbundsredaktör skall finnas samt förekomsten av ett redaktionsråd. 

Utöver detta regleras också avtalstid och villkor för uppsägning. 

 

Eftersom avtalet i vissa avseenden varit otydligt har det uppdaterats och reviderats 

under året. I det nya avtalet har hänvisningar till ett tidigare individuellt 

prenumerationssystem utgått. Det har också klargjorts att förbundets ledamöter i 

redaktionsrådet skall vara minst fem och högst tio och skall utses för en 

mandatperiod om tre år. Den av förbundet utsedda förbundsredaktören ingår också 

i redaktionsrådet. Avtalet började gälla den 1 januari 2016, i första hand till 31 

december 2019. Om det inte sägs upp förlängs det automatiskt med ytterligare en 

fyraårsperiod. 

 

Sedan tidigare har ett antal principer fungerat vägledande i nomineringsarbetet till 

redaktionsrådet. Följande kriterier anger vad som krävs av en ledamot: 

 

 Personen skall vara beredd att aktivt delta i tidskriftens/redaktionsrådets arbete. 

 Personen skall ha hög vetenskaplig kompetens. 

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

 

Därtill uppställdes följande kriterier beträffande gruppens sammansättning: 

 

 Redaktionsrådet skall uppvisa spridning vad gäller forskningsinriktningar. 

 Redaktionsrådet skall uppvisa geografisk spridning/spridning mellan lärosäten. 

 Redaktionsrådet skall ha könsmässig balans. 

 Redaktionsrådet skall ha åldersmässig balans. 

  

Följande personer ingår per automatik i redaktionsrådet: 

 Magnus Jerneck, Lunds universitet, redaktionssekreterare 

 Björn Badersten. Lunds universitet, biträdande redaktionssekreterare 

 Björn Östbring, Lunds universitet, litteraturredaktör 

 Magnus Erlandsson, Malmö högskola, förbundsredaktör 

 

Följande ledamöter utsågs av förbundsmötet 2016, för mandatperioden 2016-2019: 

 Katarina Barrling, Uppsala 

 Marie Demker, Göteborg 

 Edward Deverell, Försvarshögskolan 

 Niklas Eklund, Umeå 

 Mats Lindberg, Örebro 

 Karl Loxbo, Linnéuniversitetet 

 Carina Lundmark, Luleå 

 Ulf Mörkenstam, Stockholm 

 Peter Strandbrink, Södertörns högskola 

 Susanne-Wallman-Lundåsen, Mittuniversitetet 
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Vid förbundsmötet 2016 beslöts också att eventuella kompletteringsval skulle förrättas av 

styrelsen, för att sedan godkännas vid nästkommande förbundsmöte. Marie Demker har 

under året lämnat redaktionsrådet och styrelsen föreslår att hon ersätts av Ann-Marie 

Ekengren. 

 

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 i december 

2015 till att omfatta perioden till och med år 2017. 

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig 
Tidskrift 
 

Efter beslut av årsmötet 2011 utdelas ett årligt pris om 10 000 kr 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, men slutgiltigt beslut fattas av Statsvetenskapliga 

förbundets styrelse. Mer information om priset finns på förbundets hemsida. 

 

2016 års pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 2015 tilldelades Johan 

Karlsson Schaffer: "Om urvalets problem: Att undervisa inom och utom den 

politiska teorins kanon", Statsvetenskaplig tidskrift, vol 117, nr 3 (2015). 

 

 

Årsmötet och årsmöteskonferensen vid Campus Gotland, Visby, 2016 

 
2016 års årsmöte arrangerades av statsvetarna vid Uppsala universitet vid Campus 

Gotland, Visby den 19-21 oktober. Totalt deltog 120 personer, varav 108 vid 

middagen. Ett stort tack till kollegorna i Uppsala för ett väldigt lyckat 

arrangemang. 

 

Förutom sedvanlig behandling av papper i arbetsgrupper och en uppskattad 

konferensmiddag arrangerades också ett seminarium på temat ”Det hotade 

universitetet”, med anknytning till en då nyligen utgiven antologi om samtida 

utmaningar mot den akademiska autonomin. Boken och några av dess kapitel 

presenterades av Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman och Sverker 

Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet samt Stefan 

Svallfors, Sociologiska institutionen, Södertörns högskola. Detta följdes sedan av 

en diskussion med auditoriet under ledning av Shirin Ahlbäck Öberg. 
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Uppsatser behandlades i följande arbetsgrupper: 

 

Arbetsgrupp Ordförande 

Politisk teori Johan Tralau och Sofia Näsström 

Genus och politik - framsteg och 

motgångar 

Elin Bjarnegård, Josefina Erikson och 

Christina Bergqvist 

Politiska partier och politiskt beteende Johanna Söderström, Pär Zetterberg och 

Nicholas Aylott 

Non-electoral participation: Protests 

and Deliberation 

Katrin Uba och Julia Jennstål 

Välfärdspolitik Paula Blomqvist och Joakim Palme 

Bostads- och urbanpolitik Kristina Boreus, Nils Hertting och Anders 

Lidström 

Förvaltning och Public Policy Shrin Ahlbäck Öberg och Helena 

Wockelberg 

Europafrågor Anna Michalski och Thomas Persson 

International Organizations as Crisis, 

Conflict and Development Managers 

Anna Jarstad och Anna Danielsson 

Utrikespolitisk analys Anna Michalski och Charles Parker 

 
 
Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats av yngre forskare 
 

Priset för bästa uppsats av yngre forskare presenterad vid årsmöteskonferensen 

2016 tilldelades Anders Backlund, Södertörns högskola: Isolation and Policy Co-

potation: The Path Dependency of the Swedish Cordon Sanitaire. Liksom 

föregående år delades prissumman ut som ett stipendium på 5 000 kr. Mer 

information om priset finns på Statsvetenskapliga förbundets hemsida. 

 

Priskommittén har utgjorts av Anders Lidström (Statsvetenskapliga förbundets 

ordförande, Umeå universitet), Sofia Näsström (Uppsala universitet), Åsa von 

Schoultz (Mittuniversitetet) och Andreas Duit (Stockholms universitet). 

  

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik  
 

Årsmötet 2014 beslutade att instifta ett pris för bästa bok om svensk politik. Priset 

delades första gången ut vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2015 och 

avsikten är att det ska delas ut vart tredje år. Böcker som är aktuella för nästa 

utdelning 2018 skall ha ett publikationsdatum inom perioden 2014-2018. 
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E-petition till förmån för Salin Alpay 
 

Efter den misslyckade militärkuppen i Turkiet har många turkar häktats, bland dem 

statsvetaren och journalisten Şahin Alpay, 72. Alpay disputerade i statsvetenskap 

vid Stockholms universitet 1980. Därefter har han varit verksam som journalist och 

akademiker i Turkiet. I sin gärning har Şahin Alpay alltid främjat demokratiska 

värden. Alpays häktning uppmärksammades i en debattartikel i DN av Anders 

Mellbourn, Michele Micheletti och Olof Petersson. Som en protest mot att han 

blivit häktad initierade förbundet en e-petition som kom att stödjas av 188 

personer. Petitionen överlämnades den 7 oktober till Turkiets ambassadör i Sverige 

av Jan Hallenberg och Michele Micheletti. Ytterligare aktiviteter har genomförts 

efter detta tillfälle men Alpay sitter alltjämt fängslad. 

 
Internationellt samarbete 
 

Förbundet medverkar aktivt i fyra internationella samarbetsorganisationer: Nopsa 

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

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

Ipsa (International Political Science Association). I ECPSA och IPSA utser 

förbundet de svenska representanterna i deras högsta beslutande organ. Vid 

årsmötet i Berlin i april representerades förbundet av David Feltenius. Anders 

Lidström valdes då in i ECPSA:s exekutivkommitté. 

 

Medverkan i Cost-actionprojekt om statsvetarprofessionen i Europa 
 

Cost-actionprojektet ”Professionalization and Social Impact of European Policial 

Science” (CA 15207) syftar till att bygga ett nätverk med europeiska statsvetare 

och bl.a. undersöka ämnets ställning, institutionalisering, professionalisering, 

betydelse och utvecklingstendenser. Som företrädare för svensk statsvetenskap 

deltar Anders Lidström och PO Öberg. Ett inslag i projektet är att genomföra en 

enkätundersökning bland statsvetare i Europa. Förbundet har efter önskemål från 

projektet tillhandahållit en förteckning över svenska statsvetare som kommer att 

tillställas denna enkät.  
 

Ekonomi 
 

Årets bokslut med kommentarer redovisas i del 3 av handlingarna. 

 

 

För styrelsen, 

 

Umeå 1 oktober 2017 

 

 

Anders Lidström  David Feltenius 

Ordförande   Sekreterare och kassör 
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3. BOKSLUT 2017-08-31  
 

 
   

     Ingående balans 
    2016-09-01 

 
106 337 

  

     RESULTATRÄKNING 2016-09-01 – 2017-08-31 
    

     Intäkter 
    Medlemsavgifter 
 

117 800 
 

92 600,00 

Övriga intäkter 
 

17 186 
 

0,00 

     Summa intäkter 
 

134 986 
 

92 600,00 

     Kostnader 
    Reseersättning (uppsatspris) 
 

1 843 
 

8000,00 

Pris för bästa artikel i StvT – J. Karlsson Schaffer 
 

10 000 
 

10000,00 

Uppsatspris SWEPSA 2016 – Anders Backlund 
 

5 000 
 

900,00 

Betalning för hemsidan, one.com 
 

394 
 

393,75 

Arvode förbundsred., nr 3-4 samt 1-2, 2016/2017 
 

45 998 
 

22999,00 

Medlemskap ECPSA 
 

2 008 
 

1887,48 

Lokalkost Almedalen (varav 20 000 tillfälligt lån) 
 

24 000 
 

13600,00 

Berlin ECPSA 
 

2 254 
 

1,50 

Medlemskap IPSA 2016 
 

13 010 
 

11695,00 

Administrativa avgifter - Nordea 
 

1 242 
 

140,00 

     Summa kostnader 
 

105 749 
 

74 616,73 

     Årets resultat 
 

29 237 
 

17 983,27 

     BALANSRÄKNING 2017-08-31 
    

     Ingående balans 
 

106 337 
 

87 855,00 

Årets resultat 
 

29 237  
 

17 983,27 

Utgående balans 2017-08-31 
 

135 574 
  

          

     Umeå den 5 september 2017 
     

 
David Feltenius 
Sekreterare och kassör 
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Kommentarer till bokslutet 2016-2017 
 

Intäkter 
Statsvetenskapliga förbundets intäkter består nästan uteslutande av 

medlemsavgifter från olika statsvetenskapliga institutioner och enheter runt om i 

landet. I år inbetalades samtliga medlemsavgifter (19 st.) i tid. Därutöver finns ett 

par försenade medlemsavgifter med på årets bokföring, vilka avser år 2016. Detta 

år uppgår medlemsavgifterna till 117 800 kr. Av detta står de individuella 

medlemsavgifterna för 200 kr.  

 

Utgifter 
Budgetårets utgifter uppgår till totalt 105 749 (förra året 74 616 kr). Av dessa utgör 

46 000 kr arvode till förbundsredaktören för Statsvetenskaplig tidskrift. 10 000 kr 

har utbetalats som pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift. 5 000 kr 

består av pris för bästa uppsats presenterad vid förbundets årsmöteskonferens i 

Visby 2016.  

 

Medlemskapet i IPSA kostar 11 695 kr. Arrangemanget i Almedalen består av att 

garantera en förskottssumma för bokning av salar. Summan uppgick till 24 000 kr 

för 2017 (förra året 13 600). Därutöver lämnades i år ett generellt bidrag till 

arrangemanget på 4000 kronor. Summan om 20 000 räknar förbundet med att få in 

från deltagarna under kommande verksamhetsår, dvs. 2017-2018. Redan under 

detta räkenskapsår har 6 000 betalats in för arrangemanget i Almedalen. 

Administrativa utgifter avser förbundets konto på Nordea (1 242 kr) samt utgifter 

för webhotell (394 kronor). 

 

Sammanfattning av förbundets ekonomi 
Räkenskapsåret 2016–2017 genererade ett överskott på 29 237 (ifjol 17 983 kr). 

Överskottet är något större än föregående räkenskapsår, vilket kan förklaras av 

försenade medlemsavgifter från förra året. I år betalades inte heller bokpriset ut, 

vilket skett föregående år (priset skall delas ut vart tredje år). Förbundet hade i år 

räknat med att kunna använda pengar till ett fysiskt möte, men det visade sig inte 

möjligt att genomföra. Summan kan därför användas till ett sådant möte för den 

nya styrelsen. En annan tänkbar utgift är att arvodera en webb-ansvarig för 

hemsidan. För närvarande sköts den helt av ideella krafter, vilket skall jämföras 

med författandet av förbundssidorna i Statsvetenskaplig tidskrift som arvoderas.  

 

 

 

Umeå, 5 september 2017 

 

 

 

David Feltenius 

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

a) Årsavgift 2018 
 

Styrelsen föreslår: 

 

att medlemsavgiften för institutionellt medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet 

under 2018 uppgår till följande: 

 Små institutioner/enheter (färre än 10 anställda): 1 800 kr 

 Mellanstora institutioner/enheter (10-30 anställda): 4 200 kr 

 Stora institutioner/enheter (31-60 anställda): 7 200 kr 

 De största institutionerna (61 eller fler anställda): 10 800 kr 

 

att medlemsavgiften för individuella medlemmar uppgår till 200 kr 

 

 

b) Ort och arrangör för årsmötet 2018 
 

Styrelsen föreslår: 

 

att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2018 ska hållas i Malmö med 

statsvetenskap vid blivande Malmö universitet som arrangör. 

 

att notera att preliminär arrangör för årsmötet 2019 är statsvetenskap vid 

Linköpings universitet. 

 


