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Statsvetenskapliga förbundet 

Swedish Political Science Association 

 

 

Förbundsmöte, torsdag den 30 september, 2021, kl. 13.00 via Zoom,                                       

i anslutning till årsmötet 29 september – 1 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medföljande handlingar: 

1. Förslag till dagordning för förbundsmötet 2021 

2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020–2021 

3. Bokslut för räkenskapsåret 2020-09-01 – 2021-08-31 

4. Revisionsberättelse 

5. Förslag till styrelse och andra förtroendeposter för Statsvetenskapliga förbundet 2021-22 

6. Styrelsens förslag 
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1. Förslag till dagordning för Statsvetenskapliga förbundets förbundsmöte 2021 

 

Tid: torsdag, 30 september 2021, kl. 13.00-15.00. 

Plats: Zoom. 

 

 

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 Mittuniversitet 2020 

7. Verksamhetsberättelse 2020–2021 (se del 2 i handlingarna) 

8. Bokslut 2020–2021 (se del 3) 

9. Revisionsberättelse 2020–2021 (se del 4) 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

11. Val av styrelseledamöter 2021–2022 (se del 5) 

12. Val av revisorer 2021–2022 (se del 5) 

13. Val av valberedning 2021–2022 (se del 5) 

14. Rapport från Statsvetenskaplig Tidskrifts redaktionsråd 

15. Behandling av styrelsens förslag inklusive förslag till stadgeändring (se del  6) 

16. Behandling av motioner 

17. Övriga frågor 

18. Mötets avslutande 
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2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020–2021 

Förbundets ändamål, styrelse och medlemmar 

Enligt stadgarna är statsvetenskapliga förbundet 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 ämnesmässigt specialiserade sektioner och nätverk inom det 

statsvetenskapliga arbetsfältet. Förbundets uppgift är att fortlöpande initiera och 

uppmuntra en kritisk analys av statsvetenskapens verksamhet inom forskning och 

utbildning samt av ämnet statsvetenskaps roll och uppgift i samhället; att tillvarata 

information om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen; att informera 

om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen; att på olika sätt främja 

kontakter och samarbete mellan statsvetare från olika institutioner inom och utanför 

landet, samt att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt och nordiskt 

samarbete. 

Förbundets styrelse 

Vid årsmötet 2004 i Stockholm beslutades 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 

• Patrik Hall, Malmö universitet (ordförande) 

• Annica Sandström, Luleå tekniska universitet (vice ordförande) 

• Magnus Erlandsson, Malmö universitet (sekreterare/kassor) 

• Niklas Bolin, Mittuniversitetet 

• Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet 
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• Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola 

• Gustav Sundqvist, Mälardalens högskola 

• Annica Fredén, Karlstad universitet 

• Magnus Hagevi, Linneuniversitetet 

• Kjell Engelbrekt, Försvarshögskolan 

• Ulrika Mörth, Stockholm universitet 

• Martin Karlsson, Örebro universitet 

• Sara Svensson, Högskolan i Halmstad 

• Khalid Khayati, Linköping universitet 

• Anna Michalski, Uppsala universitet 

• Henrik Oskarsson Ekengren, Göteborgs universitet 

• Therese Bjärstig, Umeå universitet 

• Fredrik Carlsson, Linköpings universitet, doktorandrepresentant 

• Thomas Larue, sekretariatschef, Riksdagen, allmänrepresentant 

• Tove Dannestam, Myndigheten för tillgängliga medier, allmänrepresentant 

Styrelsens arbete sker helt ideellt, med undantag för ordföranden, som ersatts med fem 

procents tid av sin heminstitution under 2021. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre 

sammanträden via Zoom (den 23 november 2020, 11 mars 2021, samt 13 september 2021). 

 

Medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet 

Medlemmar i Statsvetenskapliga förbundet är alla statsvetenskapliga institutioner och 

enheter 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 innebar att avgifterna skall 

fastställas ärligen av förbundsmötet. Avgiftsstegen under 2021 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.  

Fakturor för medlemsavgiften sändes ut först i slutet av augusti och därför har endast 
följande medlemsavgifter betalats in detta räkenskapsår (dvs. senast 2021-08-31):  
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• Högskolan Väst (1 800 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet (7 200 kr) 

Följande medlemsavgifter betalas i början av nästkommande räkenskapsår (senast 2021-
09-25):  

• Statsvetenskap, Inst. för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (10 800 kr) 

• Statsvetenskap, Högskolan i Dalarna (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad (1 800 kr) 

• Statsvetenskap, Mälardalens högskola (1 800 kr) 

• Statskunskap, Örebro universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Malmö universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Karlstads universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Mittuniversitetet (4 200 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (10 800 kr) 

• Statskunskap, Örebro universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Linköpings universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (10 800 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (10 800 kr) 

• Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet (4 200 kr) 

• Försvarshögskolan (4 200 kr) 

• Linneuniversitetet (4 200 kr) 

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. Ansvaret för förbundets hemsida har legat på 

förbundets sekreterare/kassör Magnus Erlandsson. Därutöver finns en särskild 

Facebooksida för Statsvetenskapliga förbundet. Här kan även medlemmarna posta och 

sprida information om så önskas. Patrik Hall och Magnus Erlandson är ansvariga för 

Facebooksidan. 

Förslag till stadgeändring 

Styrelsen har under året tagit fram ett förslag till stadgeändring i Statsvetenskapliga 

förbundets stadgar. Bakgrunden till detta samt förslag till ny lydelse presenteras i del 5. 

 

http://www.swepsa.org/
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Vetenskapsrådets pilotutvärdering av statsvetenskap 

2020–2021 har Vetenskapsrådet utvärderat svensk forskning i statsvetenskap. 

Utvärderingen publicerades i början av september innevarande år1. Notera att det är en 

pilotutvärdering och att det handlar om ett slags test av en utvärderingsmodell. Själva 

utvärderingen utfördes av en internationell panel. Redan initialt uppstod irritation vid 

flera statsvetenskapliga institutioner, dels över artikelurvalet som utvärderingen grundar 

sig på och som gjordes slumpartat med hjälp av instrumentet Swepub (på grund av 

kritiken backade VR och institutionerna fick möjlighet att stryka artiklar som inte ansågs 

representera den statsvetenskapliga miljön i en excelfil, ett nytt slumpartat urval gjordes 

sedan utifrån den nya listan), dels över vagheten i begreppet ”societal impact”. Frågan 

väcktes i styrelsen huruvida förbundet som helhet borde ställa sig bakom en kritisk 

kommentar. Utvärderingen blev sedan försenad, men när den väl publicerats hölls ett 

möte i styrelsen (13 sept 2021). Styrelsens uppfattning kvarstod vid detta möte – en 

gemensam, kritisk reaktion framstod som motiverad. Samtidigt enades styrelsen om att 

reaktionen borde hållas kort. Efter förankring i styrelsen har följande brev formulerats: 

:::::: 

Statsvetenskapliga förbundets styrelse vill anföra följande kritiska punkter gällande 

Vetenskapsrådets pilotutvärdering i statsvetenskap: 

1) Kriterierna för hur ”impact” värderades framgick inte från början. Så kan det 

möjligtvis vara, men då måste detta vara tydligt. Vi finner att de angivna 

utvärderingskriterierna (s 42) inte heller är helt tydliga och kvarlämnar oklarheter kring 

hur fallen har bedömts. En synpunkt som togs upp vid presentationen, och som vi finner 

det viktigt att VR arbetar vidare med, är att det verkar som att stora miljöer som redan 

fått högt vetenskapligt betyg också har gynnats i bedömningen av ”impact”; vetenskaplig 

”output” blir en del av ”impact”-utvärderingen. Det finns exempel på (t.ex. s 88, 90) att 

det inte ansetts så bra att bara en enskild forskare i miljön har haft ”impact”, trots att 

detta inte framgår av kriterierna (s 42). Ett av kriterierna är att fallet har fått 

forskningsfinansiering, och detta har också vägt över mot ett högt betyg på en del ställen 

(se t.ex. s 88 längt upp). Vi upplever att det snarast är en vetenskaplig bedömningsgrund 

snarare än en värdering av ”impact”. Då ”impact” kan bli en viktig bedömningsgrund i 

framtiden anser vi det viktigt att den bedömningen särhålls från andra bedömningar. 

Genomslag i det internationella akademikersamfundet kan inte likställas med 

samhällsnytta/väl använda skattemedel. Om inte en rad statsvetenskapliga miljöer lade 

stor kraft på nära samverkan med lokalsamhälle, svensk förvaltning och diverse politiska 

institutioner skulle de möjligen publicera oftare i högrankade tidskrifter, men på 

bekostnad av annan angelägen verksamhet.  

 
1 https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2021-09-07-quality-and-impact-of-research-
in-political-science-in-sweden.html 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2021-09-07-quality-and-impact-of-research-in-political-science-in-sweden.html
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2021-09-07-quality-and-impact-of-research-in-political-science-in-sweden.html
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2) Mot bakgrund av ovanstående: I sitt förord skriver VR att forskningskvalitet och 

samhällsbetydelse är ”starkt kopplade” (s 6). Vi anser att detta är en övertolkning av 

rapportens mer försiktiga ”in general go hand-in-hand” (s 8). Det finns skäl, menar vi, att 

tona ner alltför drastiska slutsatser tills vi vet mer. 

3) Det finns en kvarstående oklarhet kring utvärderingsenheten, trots lärosätenas 

korrigeringar av artikelurvalet under våren 2020. Statsvetenskapen ser olika ut på olika 

ställen – vid de större universiteten är det oftast en egen institution, i mindre miljöer ofta 

del av en interdisciplinär miljö, där gränserna mellan ämnen ibland kan vara flytande. VR 

bör överväga detta, de mindre miljöerna upplever en viss ”bias” för den traditionella, 

självständiga ämnesinstitutionen. I förlängningen kan detta också ha konserverande 

effekt och hindra nytänkande kring vad som utgör ett vetenskapligt ämne. Det 

publikationsmått som valts har inte tillämpats konsekvent eller särskilt precist. 

4) Det finns en oklarhet i vad som menas med ”internationally path-breaking” (s 14). Vid 

presentationen av rapporten hävdades att detta är detsamma som ”four star”-kriteriet på 

s 34 (”world-leading in terms of originality, significance, and rigour”). Men detta är inte 

nödvändigtvis detsamma som ”path-breaking”, då detta senare begrepp indikerar 

vetenskapliga effekter av banbrytande karaktär, något som inte ”four star”-kriteriet gör. 

5) De på de granskade institutionerna som skrev case fick inte möjlighet att lyfta fram 

vad som var "internationally ground breaking" eller innovativt. Det blir märkligt att man 

avkrävs en beskrivning av ett case utan att veta i förväg vilka grenar eller aspekter som 

kommer att utvärderas. Utvärderingar bör bedrivas med öppna kort och ”kända 

måttstockar”, där de som granskas/utvärderas måste veta utifrån vilka faktorer/variabler 

som utvärderingen sker. 

6) Det finns en oklarhet kring varför denna utvärdering görs just nu. Detta lyftes också 

fram av utvärderingspanelen själv vid presentationen (16 september 2021) och faktiskt 

även av generaldirektören för VR under frågestunden efter presentationen. Om VR 

tänker sig en fortsättning på denna pilotstudie så behövs en tydligare motivering varför 

utvärderingar behövs och varför det är viktigt just nu. 

7) Två svenska praktiker, Ingvar Mattson (riksdagsdirektör) och Peter Ehn (tjänsteman 

på Statskontoret), båda disputerade i statsvetenskap, har hjälpt den internationella 

panelen i bedömningen av ”impact cases”. Båda har mycket hög kompetens, men vi 

finner urvalet med två personer som ligger mycket nära disciplinen och befinner sig nära 

maktens centrum i Stockholm väl smalt. Om VR verkligen vill bedöma statsvetenskapens 

genomslag i samhället borde ett bredare urval av praktiker göras, till exempel 

kommunpolitiker, journalister etc. 

Med detta sagt vill vi också framföra att vi ser positivt på att forskningen bedöms 

kvalitativt och inte bara kvantitativt. Detta är som sagt en pilotstudie och vi hoppas att 
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den inte ”marknadsförs” med några överord, eftersom det finns många brister som skulle 

behöva åtgärdas, vilket vi här har velat framföra. 

Å styrelsens vägnar 

Patrik Hall 

Ordförande 

patrik.hall@mau.se 

 

Ingen statsvetardag på inställt Almedalen 2021 

2021 års Statsvetardag ställdes tillsammans med alla andra fysiska Almedals-arrangemang 

in.  

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. 

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. Då avtalet inte sagts upp förlängdes det automatiskt med ytterligare en 

fyraårsperiod, nu fram till 31 december 2023. 

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. 

mailto:patrik.hall@mau.se
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Följande personer ingår i redaktionsrådet: 

• Magnus Jerneck, Lunds universitet, redaktionssekreterare och ansvarig utgivare. 

• Björn Badersten. Lunds universitet, biträdande redaktionssekreterare. 

• Björn Östbring, Lunds universitet, redaktör för litteraturgranskningar och 

webbredaktör. 

• Katarina Roos, Umeå universitet, redaktör för förbundssidorna 

• Joshua Alvarez, teknisk redaktör 

Följande ledamöter utsågs av förbundsmötet 2019, för mandatperioden 2019–2021: 

• Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet 

• Susanne Wallman-Lundåsen, Mittuniversitetet 

• Edvard Deverell, Försvarshögskolan 

• Karl Loxbo, Linnéuniversitetet 

• Katarina Barrling, Uppsala universitet 

• Niklas Eklund, Umeå universitet 

• Mats Lindberg, Örebro universitet 

• Carina Lundmark, Luleå tekniska universitet 

• Ulf Mörkenstam, Stockholms universitet 

• Elin Wihlborg, Linköpings universitet 

• Peter Strandbrink, Södertörns högskola 

Förbundets avdelning i Statsvetenskaplig tidskrift 

Statsvetenskapliga förbundet förfogar över ett antal sidor i varje nummer av 

Statsvetenskaplig tidskrift. Dessa förbundssidor behandlar ämnen som statsvetarens roll i 

samhället, praktisk information om årsmötet, rapporter från årsmöteskonferensen med 

mera. Förbundsredaktör från och med 2018 är fil. dr. Katarina Roos från Umeå 

universitet. Katarina är adjungerad ledamot i förbundets styrelse, vilket ger goda 

möjligheter till dialog om angelägna teman, både inom ramen för förbundets styrelse och 

mellan förbundet och Statsvetenskaplig tidskrift. På detta sätt kan styrelsen ge inspel till 

Katarina, som i sin tur har möjlighet att utbyta idéer med kollegor i styrelsen. I sin 

redaktörsroll har dock Katarina det fulla ansvaret för textens innehåll och utformning.  

Formatet är på 2–8 sidor per nummer med en lättillgänglig ton kring statsvetenskapligt 

relevanta spörsmål. Katarina har under verksamhetsåret skrivit artiklar på teman som 

förbundets årsmöte, statsvetares arbetsmarknad, och förbundets 50-årsjubiluem. 

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 
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slutgiltigt beslut fattas av Statsvetenskapliga förbundets styrelse. Mer information om 

priset finns på förbundets hemsida. 2021 års pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig 

tidskrift 2020 tilldelades följande mottagare: Martin Ericsson, 2020. ”Partierna, rösträtten 

och medborgarskapet. Riksdagsdebatten om utlandssvenskars och icke-medborgares 

rösträtt efter år 1921”, Statsvetenskaplig tidskrift, årg.122, nr 2. Prismotivering: ”För ett 

välskrivet och gediget bidrag till forskningen om svensk demokrati i mötet mellan 

historievetenskaplig analys och modern statsvetenskap, där dåtid och nutid knyts 

samman på ett intresseväckande sätt”. Prissumman var 10 000 kronor. 

Årsmötet och årsmöteskonferensen vid Mittuniversitet 

Värdar för Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 30 september – 2 oktober 2020 var 
Mittuniversitetet och genomfördes helt digitalt. Ett stort tack till kollegorna vid 
Mittuniversitetet för ett lyckat arrangemang! 

Årsmötet genomfördes i sedvanlig ordning. Patrik Hall omvaldes som ordförande, 

Magnus Erlandsson omvaldes till sekreterare/kassör. Drygt en fjärdedel av styrelsens 

ledamöter är nya medan resterande ledamöter omvaldes. 

Inför konferensen hade elva arbetsgrupper förannonserats: 1)  Gender,  Politics  and  

Theory; 2) Environmental Politics; 3) Political Behavior and parties (Swepop); 4) 

Challenges to democracy, answers from political theory?; 5) Governance and Public 

Administration; 6) European Studies and International Relations; 7) Migration and 

integration – structures, policies and actors; 8) Critical perspectives on power and 

politics; 9) Political Communication; 10) Risk Assessment, Risk Analysis, and Crisis 

Management; resp.11) Comparative Politics. Det blev dock vissa ändringar i programmet 

och slutligen fullföljde åtta arbetsgrupper. Vid föregående års (2019) Swepsa-konferens 

presenterades omkring 90 papper. I år blev det drygt 50 uppsatser. Minskningen får 

sannolikt tillskrivas formatet och den osäkerhet som präglat mångas arbetssituation 

under den pågående pandemin. 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats av yngre forskare 

Statsvetenskapliga förbundets styrelse beslutade 2007 att inrätta ett uppsatspris for yngre 

forskare. Priset på 5000 kronor ges till den bästa uppsatsen bland dem som presenterats i 

någon av arbetsgrupperna vid förbundets årsmöte. Information om pristagaren meddelas 

offentligt i samband med nästkommande årsmötes middag. Utöver prissumman på 5000 

kr erbjuder förbundet pristagaren ett bidrag på upp till 3 000 kr for att delta i 

nästkommande årsmöte och årsmötets uppmärksammande av uppsatspriset. Styrelsen 

utser priskommitté. 2020 års uppsatspris till yngre forskare gick till Anton Ahlén, 

Uppsala universitet, för uppsatsen "A progressive dilemma? Investigating cross-country 

variations in family immigration policy through the lens of welfare state regimes". 

Prismotiveringen lyder som följer: 

”Uppsatsen undersöker hur varianter av välfärdsstatsregimer har påverkan på länders 

politik avseende anhöriginvandring. Teoretiskt sett är arbetet drivet och initierat med en 
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solid empirisk operationalisering. Metodologiskt studeras sambandet över tid med 

adekvata statistiska metoder. Analyserna ger vid handen att relationen förändrats över tid, 

något som väcker nya forskningsfrågor. Uppsatsen tar sig an en synnerligen komplex 

fråga på ett strukturerat och konstruktivt sätt. Analysen är väl genomförd, inte minst i 

sättet att både studera policyskillnader mellan välfärdsregimer generellt samt hur policy 

påverkas av externa faktorer (arbetslöshet och migration).” I priskommittén ingick Ulrika 

Mörth, Martin Karlsson och Patrik Hall. 

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. Vid årsmötet i 

Malmö 2018 delades priset ut en andra gång och avsåg böcker med publikationsdatum 

inom perioden 2014–2018. Priset kommer att delas ut igen 2022 och avse böcker med 

publikationsdatum 2018–2022. 

Internationellt samarbete 

Förbundet är medlem i tre internationella samarbetsorganisationer: NOPSA (Nordic 

Political Science Association), ECPSA (European Confederation of Political Science 

Associations), samt IPSA (International Political Science Association). ECPR (European 

Consortium for Political Research) är en fjärde viktig europeisk samarbetsorganisation i 

vilken 14 svenska statsvetenskapliga ämnen/lärosäten är medlemmar i. 

NOPSA 

Ordförande för SWEPSA är också ledamot i styrelsen för NOPSA. I NOPSA:s styrelse ingår 

även ytterligare en svensk representant, för tillfället Douglas Brommesson (Lunds 

universitet). Den årliga NOPSA-konferensen genomfördes digitalt 10–13 augusti, med 

Island som värdland. Konferensen hade skjutits upp ett år på grund av pandemin. 

NOPSA har dock beslutat att gå tillbaka till den ’gamla’ treårscykeln, varför nästa 

konferens hålls redan 2023. Detta innebär att nästa konferens hålls i Norge 2023, varefter 

ny konferens avhålls 2026. Vid styrelsemötet i samband med konferensen utsågs Eva 

Heiða Önnudóttir, University of Iceland, till ny ordförande för NOPSA. 

ECPSA 

Ordförande för SWEPSA är också ledamot i ECPSA:s General Assembly. Under de 

senaste åren verkar det inte ha pågått någon verksamhet i denna organisation. 

Förbundets styrelse bör möjligen ta medlemskapet under övervägande. 

IPSA 

Även IPSA genomförde en digital konferens, 10–15 juli 2021. I samband med konferensen 

valdes Emilia Palonen, University of Helsinki, in i IPSA:s styrelse. Emilia är ordförande för 

det finska, statsvetenskapliga förbundet (FPSA). IPSA har under året varit aktiva i frågor 
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kring akademisk frihet och pandemins konsekvenser för statsvetenskapen (i vissa fall har 

dessa frågor varit sammanlänkade). Ordförande för SWEPSA, Patrik Hall, har närvarat vid ett 

par möten under året. Många typer av akademiska aktiviteter har försvårats under pandemin, 

men en erfarenhet har varit att denna typ av möten närmast förenklats. 

ECPR 

Anne Rasmussen, Köpenhamns universitet, blev våren 2021 invald i ECPR:s styrelse. 

Sammanfattningsvis har förbundet, via NOPSA, verkat aktivt för dessa nyval till de olika 

internationella organisationerna.  

 

Ekonomi 

Årets bokslut med kommentarer redovisas i del 3 av handlingarna. 

 

För styrelsen, 

Malmö, 1 okt, 
2021 

 

Patrik Hall, 
Ordförande 

 

 

 

 
Magnus Erlandsson,  
Sekreterare och kassör
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3. BOKSLUT 2021-08-31 

 

Ingående balans 2020-09-01 

         

         145 988 
 

RESULTATRÄKNING 2020-09-01-2021-08-31 

 

 

Intäkter 

 

Medlemsavgifter              9 200 

 
Innestående intäkter 

Medlemsavgifter 

 

  
   97 200 

  

            

Summa intäkter           106 400 

Kostnader 

Pris för bästa artikel i StvT – Emma Ricknell 

     

    10 000 
Pris för bästa uppsats på årsmötet 2020 – Anton Ahlén 

Betalning för hemsidan – one.com 

   5 000   

  1 516 
Medlemskap – IPSA   12 220 

Administrativa avgifter – Nordea     1 350 

Innestående kostnader 

Arvode förbundsredaktör 11 nr, tom nr 2/2021 

   

  118 558 
 

Summa kostnader 

 

   148 644 
  

Årets resultat   - 44 244 

 

BALANSRÄKNING 2021-08-31 

 

Ingående balans 145 988 

Årets resultat - 44 244 

Utgående balans 2021-08-31   103 744 
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Kommentarer till bokslutet 2020–2021 

Intäkter 

Statsvetenskapliga förbundets intäkter består nästan uteslutande av medlemsavgifter från 

olika statsvetenskapliga institutioner och enheter runt om i landet. Av årets 

medlemsavgifter har endast 2 av 20 institutioner och enheter betalat in, vilket förklaras av 

att fakturorna sändes ut just före räkenskapsårets slut. Medlemsavgifter från övriga 

institutioner väntas inkomma före september (2021) månads utgång. De inbetalda 

medlemsavgifterna detta år uppgår till 9 200 kr. Av dessa står de individuella 

medlemsavgifterna för 200 kr. 

Utgifter 

Budgetårets utgifter uppgår till totalt 148 644 kr. I dessa ingår en innestående kostnad på 

118 558 kr för arvode till förbundsredaktören för Statsvetenskaplig tidskrift. (Denna 

skuld reglerades per den 13 september 2021.) 

10 000 kr har utbetalats som pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift. 5 000 kr 

har utbetalats som pris för bästa uppsats på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte. 

Medlemskapet i IPSA kostar 12 220 kr.  

Administrativa utgifter avser förbundets konto på Nordea (1 350 kr) samt utgifter för 

webhotell för hemsidan (1 516 kr). 

Sammanfattning av förbundets ekonomi 

Räkenskapsåret 2020–2021 genererade ett underskott på 44 244 kr (att jämföras med ett 

underskott i fjol på 23 227 kr). Över lag har dock förbundet ett stabilt överskott. Saldot 

på förbundets konto var per den 31 augusti 2021 277 596 kr. Tar man hänsyn till 118 558 

kr i innestående kostnader samt 97 200 i innestående intäkter, innebär det ett saldo på 

256 238 kr, att jämföra med föregående års saldo, 203 505 kr. 

 

Magnus Erlandsson, sekreterare och kassör
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4. Revisionsberättelse – Statsvetenskapliga förbundet 

 

Undertecknade valda revisorer för Statsvetenskapliga Förbundet har granskat 

räkenskaperna för perioden; 2020-09-01 till 2021-08-31 samt styrelsens förvaltning, 

och funnit dem vara väl förda och utan anmärkning. 

 

Dock vill vi skicka med en rekommendation framgent när det gäller hur förbundets 

kostnader och intäkter bättre kan balanseras under ett räkenskapsår, för att 

därigenom bidra till en mer rättvisande och korrekt bild av årets resultat. Vi 

rekommenderar därför styrelsen att det tas fram tydliga rutiner för fakturering av 

medlemsavgifter och utbetalning av större utgiftsposter som t ex arvoden. 

Faktureringar och utbetalningar bör därmed periodiseras i god tid för att därigenom 

kunna bokföras på innevarande räkenskapsåret. 

 
Revisionen har härutöver utförts enligt god revisionssed, vilket innebär att ett urval av 

transaktioner, förvaltningsbeslut och verifikationer under perioden har granskats. Vid 

granskningen har vi inte funnit något som föranleder någon anmärkning, utan vi föreslår 

således årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningen samt att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 

KARLSTAD 2021-09-21 LUND 2021-09-21 
 
 

� 

Tomas Bergström 
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5. Förslag till styrelse och andra förtroendeposter för Statsvetenskapliga förbundet 
2021-22 

 

Ordförande: Douglas Brommesson (Linnéuniversitetet) nyval 

Sekreterare/kassör: Johanna Jormfelt (Linnéuniversitet) nyval 

 

Ledamöter 

Martin Karlsson (Örebro) omval  

David Olsson (Karlstad) nyval  

Mariana Gustafsson (Linköping) nyval  

Niklas Bolin (Mittuniversitetet) omval  

Anna Bendtz (Göteborg) nyval 

Sara Svensson (Halmstad) omval 

Charlotta Söderberg (Luleå) nyval 

Anna Michalski (Uppsala) omval 

Dalia Mukhtar-Landgren (Lund) omval 

Therese Bjärstig (Umeå) omval  

Ulrika Mörth (Stockholm) omval 

Jörgen Ödalen (Mälardalen) nyval 

Ann-Catherine Jungar (Södertörn) omval 

Kjell Engelbrekt (Försvarshögskolan) omval 

 

Två allmänrepresentanter 

Thomas Larue, fil dr från Umeå universitet och sekretariatschef för utvärderings- och 
forskningssekretariatet i riksdagen, omval  

Tove Dannestam, fil dr från Lunds universitet och chef för Omvärld och samverkan på 
Myndigheten för tillgängliga medier, omval 



17  

Doktorandrepresentant 

Utses av doktoranderna vid årsmötet 

 

Valberedning 

Niklas Eklund (Umeå) omval 

Jakob Gustavsson (Lund) sammankallande, omval 

Joachim Åström (Örebro) omval 

Li Bennich Björkman (Uppsala) omval 

Mikael Gilljam (Göteborg) omval 

Bo Persson (Linköping) omval 

Malin Rönnblom (Karlstad) omval 

Ulf Mörkenstam (Stockholm) omval 

 

Revisorer 

Freddy Kjellström (Karlstad) omval 

Tomas Bergström (Lund) omval 
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6. Styrelsens förslag till förbundsmötet 

Årsavgift 2022 

Styrelsen föreslår: 

att medlemsavgiften för institutionellt medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet under 

2022 uppgår till följande: 

• 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 

samt att medlemsavgiften för individuella medlemmar uppgår till 200 kr.  

 

Årsmöte 2022 

Styrelsen föreslår: 

att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2022 ska arrangeras av statsvetarna vid Örebro 
universitet. Göteborgs universitet står närmast i tur för årsmötet 2023. 

 

Förslag till stadgeändring 

Ordföranden i styrelsen, Patrik Hall, besvarade hösten 2020 en enkät från IPSA rörande 

förbundets arbete för att värna den akademiska friheten för statsvetare i Sverige. Han 

noterade då att det inte finns någonting alls i förbundets stadgar rörande värnandet av 

akademisk frihet. Ett förslag till stadgeändring lanserades därför (se nedan) som styrelsen 

ser positivt på. Bakgrunden är förstås de hot mot akademisk frihet som kan skönjas i 

omvärlden, inte minst mot genusvetenskap i Ungern. Statsvetenskap kan vara ett 

kontroversiellt ämne; för makthavare misshagliga förhållanden kan belysas i 

statsvetenskapens forskningsresultat. Men det kan också handla om ingrepp i den 

akademiska friheten som är mer subtila och gäller för alla discipliner, exempelvis ökad 

kontroll över forskningens resultat eller förstärkt personskydd som i många fall kan vara 

motiverat men som kan försvåra insamlandet av data. Begreppet akademisk frihet är 

självfallet inte lätt att definiera. Styrelsen har fört samtal om akademisk frihet i relation till 

universitetens institutionella autonomi och kommit fram till att dessa begrepp inte 

nödvändigtvis refererar till samma fenomen. När vi refererar till akademisk frihet i vårt 

förslag till stadgeändring är det därför primärt den statsvetenskapliga forskarens 

akademiska frihet att välja problemställning och metodologi samt att fritt och utan oro 

kunna publicera sina resultat som avses. Någon närmare definition har inte givits, 

stadgarna bör hållas korta och koncisa enligt styrelsens åsikt. 
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Styrelsen föreslår: 

att årsmötet ställer sig bakom följande stadgeändring: 

Statsvetenskapliga förbundets stadgar 

Statsvetenskapliga förbundet, instiftat den 23 april 1971 

(Senast ändrade den 30 september 2021) 

§1 Statsvetenskapliga förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare, doktorander 

och studerande på avancerad nivå i statsvetenskap, samt av andra med högre utbildning i 

statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskaplig analys. Inom förbundet 

finns ämnesmässigt specialiserade sektioner och nätverk inom det statsvetenskapliga 

arbetsfältet. 

§2 Förbundets uppgift är 

a. att fortlöpande initiera och uppmuntra en kritisk analys av statsvetenskapens 

verksamhet inom forskning och utbildning samt av ämnet statsvetenskaps roll och 

uppgift i samhället, 

b. att tillvarata information om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen, 

c. att informera om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen, 

d. att på olika sätt främja kontakter och samarbete mellan statsvetare från olika 

institutioner inom och utanför landet samt 

e. att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt och nordiskt samarbete, samt 

f. att värna den akademiska friheten  

§3 Medlem i förbundet är den som individuellt betalat medlemsavgiften eller den som är 

anställd vid en statsvetenskaplig institution eller enhet som betalt den kollektiva 

medlemsavgift som förbundsmötet fastställt. 

§4 Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna in motioner till föreningens årsmöte. 

Motionerna ska ha inkommit till styrelsen minst sex veckor före årsmötet. 

§5 Förbundets verksamhet utövas av allmänt förbundsmöte och av styrelsen. 

§6 Förbundsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, sammanträder årligen. 

Vid förbundsmötet har samtliga medlemmar yttrande- och rösträtt. Därvid skall följande 

förekomma: 

a. behandling av styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen, 

b. fastställande av årsavgift till förbundet, 

c. val av styrelse och av två revisorer för förbundet, 

d. val av ort för nästkommande årsmöte samt 

e. behandling av styrelseförslag och inkomna motioner 
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§7 Styrelsen består av ordförande, en ledamot eller ledamöter som är sekreterare och 

kassaförvaltare samt ytterligare minst tio ledamöter. Styrelsen fördelar arbetet inom sig 

och kan utse vice ordförande och/eller ledamöter med andra särskilda uppdrag. 

§8 Styrelsen har till uppgift att sköta förbundets löpande verksamhet och därvid särskilt 

ansvara för 

a. att främja kontakter mellan svenska statsvetare och statsvetare i andra länder, 

b. att främja kontakter mellan lärare och forskare i statsvetenskap vid de olika lärosätena, 

c. att verka för tvärvetenskapliga kontakter mellan statsvetenskap och andra ämnen, 

d. att verka för kontakter mellan statsvetare och det omgivande samhället 

§9 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förbundsmötet. 

 


