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Ärende Beslut/Åtgärd 

1 

2 

3 

Mötets öppnande 

Val av mötesordförande 

Val av mötessekreterare 

Styrelsens ordförande Patrik Hall förklarar mötet öppnat.  

Stefan Dahlberg väljs till mötesordförande. 

Magnus Erlandsson väljs till mötessekreterare. 

4 Val av justeringspersoner Till justeringspersoner utses Douglas Brommesson och 
Magnus Jerneck. 

5 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. Inga övriga frågor anmäldes. 

6 Protokoll från föregående 
förbundsmöte 2020 i regi av 
Mittuniversitetet 

Protokollet är korrigerat och finns sedan föregående år 
tillgängligt på förbundets hemsida. Inga synpunkter på 
protokollet anmäldes. 

Förbundsmötet beslutar att lägga protokollet till 
handlingarna. 

7 Verksamhetsberättelsen 2020-
2021  

Statsvetenskapliga förbundets ordförande Patrik Hall 
redogör för huvuddragen i verksamhetsberättelsen.  

Information om förbundets verksamhet finns på 
förbundets websida, samt på förbundets Facebook-profil. 
Patrik Hall anför att nästkommande ordförande gärna får 
fortsätta att använda Facebook-profilen, men att bästa 
sättet att nå många medlemmar annars är att sända det 
man önskar spridning av till styrelsens ledamöter.  

Under åren 2020–2021 har Vetenskapsrådet genomfört 
en pilotutvärdering av svensk forskning i statsvetenskap. 
Utvärderingen publicerades i början av september 
innevarande år. 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 
syftet med utvärderingen och över vagheten i begreppet 
”societal impact”. Frågan väcktes i styrelsen huruvida 
förbundet som helhet borde ställa sig bakom en kritisk 
kommentar. Efter förankring i styrelsen har ett brev 
formulerats, en skrivelse som Patrik Hall redogjorde för 
under årsmötet, och som finns återgiven i 
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årsmöteshandlingarna.  

Patrik Hall redogör även för beslutet om och 
motiveringen bakom 2020 års pris för bästa artikel i 
Statsvetenskaplig tidskrift, som i år delas ut till Martin 
Ericsson, för uppsatsen ”Partierna, rösträtten och 
medborgarskapet. Riksdagsdebatten om 
utlandssvenskars och icke-medborgares rösträtt efter år 
1921”publicerad i tidskriftens nr 2/2020.   

2020 års uppsatspris till yngre forskare, utdelad till bästa 
uppsatsen bland dem som presenterats i någon av 
arbetsgrupperna vid förbundets årsmöte, gick i år 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".  

Patrik Hall redogör under denna punkt även för 
förbundets internationella samarbete. 

Förbundsmötet beslutar att fastställa 
verksamhetsberättelsen. 

8 Bokslut 2019–2020 Magnus Erlandsson redogör för ekonomin och bokslutet 
för perioden 2020-2021. 

Förbundsmötet beslutar att fastställa balans- och 
resultaträkningarna. 

9 Revisionsberättelse 2019–2020  

 

Revisionsberättelsen föredras av mötesordförande Stefan 
Dahlberg.  

Förbundsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen 
till handlingarna. 

10 

 

Styrelsens ansvarsfrihet  

 

Revisorerna har föreslagit att styrelsen skall beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-2021.  

Förbundsmötet beslutar att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet. 

11 Val av styrelseledamöter 2020–
2021 

Valberedningens sammankallande Jakob Gustavsson 
redogör för valberedningens förslag till styrelse för 
perioden 2021-2022, inklusive ny ordförande: 
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  Ordförande: Douglas Brommesson (Linnéuniv.), nyval 
Sekreterare/kassör: Johanna Jormfelt (Linnéuniv.), 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 
Patrik Hall (Malmö universitet), nyval 
Ann-Catherine Jungar (Södertörn), omval 
Kjell Engelbrekt (Försvarshögskolan), omval 
 
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 
 
Förbundsmötet beslutar att välja styrelse enligt 
valberedningens förslag. 

12 

 

Val av revisorer 2021–2022 

 

Jakob Gustavsson redogör för valberedningens förslag till 
revisorer för perioden 2021-2022:  

Freddy Kjellström, Karlstads universitet, omval 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Val av valberedning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från Statsvetenskaplig 
Tidskrifts redaktion  
 

 

Tomas Bergström, Lunds universitet, omval 

Förbundsmötet beslutar att utse revisorer för 
verksamhetsåret 2021-22 enligt valberedningens 
förslag. 

 

Jakob Gustavsson presenterar följande förslag till 
valberedning för verksamhetsåret 2021-2022: 

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) nyval 
 

Förbundsmötet beslutar att välja de ovan nämnda till 
valberedning för verksamhetsåret 2021-2022. 

Redaktionssekreterare Magnus Jerneck redogör för årets 
utgivningar och verksamhet, däribland ett 
specialnummer om Coronapandemin, liksom om 
kommande nummer, däribland specialnummer om 
lärosätens självstyre och akademisk frihet, amerikansk 
politik, och barns rättigheter. Tidskriften arbetar 
konsekvent med olika typer av specialnummer, och 
redaktionssekreteraren uppmanar statsvetare och andra 
att höra av sig om idéer om teman.  

Under året har även en serie ”vanliga” nummer (utan 
särskild tematik) utgivits. I det senaste numret gör 
förbundsredaktören en särskilt intressant analys av 
kommande öppenhetskrav på forskning och forskare, och 
vilka konsekvenser detta kan komma att få.  

En översikt av tidskriftens publiceringar över tid visar att 
för få uppsatser är skrivna av kvinnor, vilket påkallar en 
särskild uppmuntran till kvinnliga forskare att lämna 
bidrag till tidskriften. Samma sak gäller för unga 
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Ärende Beslut/Åtgärd 

statsvetare. Även om det inte råder någon manusbrist är 
en lite större variation bland författarna välkommen.  

  

15 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag till 
förbundsmötet (se del 5) 

a) årsavgift 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ort och arrangör av 
förbundets årsmöte 2021  

 

 

 

      c)  stadgeförändring 

 

 

 

 
 
 
Styrelsen föreslår 
 
att medlemsavgiften för institutionellt medlemskap i 
Statsvetenskapliga förbundet under 2020 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. 

Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. 
 
Styrelsen föreslår 
 
a) att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2022 
organiseras av statsvetarna vid Örebro universitet.  

b) att preliminära arrangörer för årsmötet 2023 är 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet. 

Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. 

Förbundets ordförande 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 i förbundets stadgar rörande värnandet av 
akademisk frihet. Förslaget till stadgeändring lyder så 
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här:  

(…) 

§2 Förbundets uppgift är att  

(---) 

f) värna den akademiska friheten   

Shirin Ahlbäck Öberg begär ordet och uttalar sitt stöd för 
en stadgeändring, men menar att den bör preciseras, och 
föreslår följande tillägg:  

f) värna den akademiska friheten i forskning och 
undervisning 

Shirin Ahlbäck Öberg förordar även en skrivning 
relaterad till värnandet av lärosätens autonomi, men efter 
en diskussion (där bland annat synpunkten om att 
lärosätens autonomi ibland lokalt inkräktar på forskares 
och lärares akademiska frihet), enas årsmötet att initiera 
en bredare debatt om detta värde, med utgångspunkt i 
det specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift som 
snart ges ut, och med fokus på just dessa teman.  

Styrelsen föreslår 

att förbundets stadgar genomför följande förändring och 
tillägg: 

§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 
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16 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling av motioner  

Övriga frågor 

 

 

 

Mötets avslutande 

landet samt 

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

f. att värna den akademiska friheten i forskning och 
undervisning 

Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag 
med det tillägg som föreslogs under mötet. 

 
 
Inga motioner hade anmälts. 
 
Inga övriga frågor anmäldes. Tillträdande ordförande 
Douglas Brommesson tackade för förtroendet och 
efterlyste önskemål om kartläggningar likt den om 
jämställdhet som genomfördes för några år sedan, till 
exempel på temat akademisk frihet. Även avgående 
ordförande och avgående sekreterare tackade för visat 
förtroende.  

Mötesordföranden Stefan Dahlberg förklarar mötet 
avslutat. 

Vid protokollet 

 

Magnus Erlandsson  Stefan Dahlberg   
Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

Douglas Brommesson  Magnus Jerneck   
Justeringsperson  Justeringsperson 
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