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Närvarande på mötet: Patrik Hall (ordf.), Magnus Erlandsson (sekr.), Ann-Cathrine Jungar, 

Henrik Ekengren Oscarsson, Magnus Hagevi, Niklas Bolin, Khalid Khayati, Sara Svensson, Anna 

Michalski, Martin Karlsson, Therese Bjärstig, Thomas Larue, Tove Dannestam och Katarina Roos 

(adjungerad) 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 

2 

3 

4 

Mötets öppnande 

Presentation av nya styrelsen 

Val av justeringsperson 

Fastställande av dagordning 

Ordförande Patrik Hall förklarade mötet öppnat.  

Nya ledamöter presenterade sig och hälsades välkomna. 

Till justeringsperson utsågs Ann-Cathrine Jungar. 

Dagordningen fastställdes, två övriga frågor anmäldes. 

5 Föregående mötesprotokoll samt 

årsmötesprotokoll (bil. 1, 2) 

Protokollen är korrigerade och finns tillgängliga på 

förbundets hemsida; inga ytterligare synpunkter på 

protokollet anmäldes.  

6 Förbundsmötet i Sundsvall 2020 Niklas Bolin redogjorde för erfarenheterna av det 

digitala förbundsmötet i Sundsvall. Trots en något 

avskalad version, då endast arbetsgruppernas 

sammankomster och årsmötet genomfördes, får 

förbundsmötet ändå betraktas som en lyckad 

tillställning. 60-70 papers presenterades i sammanlagt 

åtta arbetsgrupper. Även om både arrangörer och 

deltagare hellre sett ett fysiskt förbundsmöte var både 

arrangörer och deltagare nöjda med den digitala 

konferensen. Ordförande tackade arrangörerna och 

framförde förhoppningen om att årsmötet och det 

framflyttade 50-årsjubiléet kan genomföras, på plats, i 

Sundsvall, hösten 2021 istället. 

 

7 

 

 

 

8 

 

Utseende av jury för bästa uppsats 

av yngre forskare vid förbundets 

årsmöte  

 

 

Förbundsredaktörens punkt 

 

Sedan ett flertal år utser en jury från förbundets styrelse 

bästa uppsats av yngre forskare vid förbundets årsmöte. 

Fyra uppsatser är nominerade från de åtta 

arbetsgrupperna. Ordförande är ständig jurymedlem, 

som i år får sällskap av Ulrika Mörth och Martin 

Karlsson, efter beslut av styrelsen. 

Förbundsredaktör Katarina Roos påminde om att 

Statsvetenskaplig tidskrifts förbundssidor är öppna för 

olika typer inspel. För publicering i nr 4/2020 

förbereder Katarina nu ett manus som sammanfattar 
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Doktorandernas punkt 

ECPR – val av styrelse 

 

 

 

 

 

VR:s pilotutvärdering av 

statsvetenskap (bil. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insatser och intryck från förbundets årsmöte. Katarina 

bad även styrelsens ledamöter att till henne meddela så 

snart någon statsvetenskaplig disputation vid respektive 

institution äger rum, så att författare och avhandling 

kan få en kort presentation i kommande förbundssidor.   

Under samma punkt uppmärksammades på nytt att Leif 

Johansson uppdaterat förteckningen över 

statsvetenskapliga avhandlingar, som nu omfattar 

perioden 1890–2019 och som finns publicerade på 

Swepsas hemsida.  

Punkten utgick. Doktorandrepresentant ej närvarade. 

Ordförande informerade om att styrelsen fick möjlighet, 

om än med väldigt kort varsel, att nominera ännu en 

nordisk kandidat till ECPR:s styrelse. Med hänsyn till 

korta remisstiden, och att Norden redan är 

representerat, i form av danska Anne Rasmussen, 

avstod styrelsen (genom ordförande) att nominera en 

kandidat. Ulrika Mörth informerade om att den som så 

småningom axlar rollen som svensk ledamot i 

kommittén (nästa möjlighet ges 2024) har insikt i att 

uppgiften är relativt krävande, med många resor och 

möten.  

Som styrelsen redan tidigare har konstaterat testar 

Vetenskapsrådet ett nytt utvärderingssystem, i vilket 

svensk statsvetenskap fungerar som ett av de ämnen 

som detta system provas på. Diskussionerna i styrelsen 

har handlat om sättet att mäta genomslag (impact), 

liksom vad man egentligen utvärderar – ämnet som 

sådant, eller dess forskare, eller institutioner eller 

lärosäten? Styrelsen har tidigare enats om att förbundet 

ska författa en principiell kommentar, och att detta ska 

bygga på institutionernas synpunkter och reflektioner 

på den pilotutvärdering de under hösten har lämnat 

underlag till. Endast en institution har till styrelsen 

inkommit med sina synpunkter och reflektioner, och 

ordförande upprepade önskan om att till ordförande, 

gärna redan till nästa styrelsemöte, sända in dessa, i 

kortfattad punktform, och som till exempel kan hämtas 

från de synpunkter man eventuellt redan lämnat till VR, 

i samband med rapportering.   
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IPSA-enkät om brott mot 

akademisk frihet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ärenden 

1. Roos 

 

2. Läromedel gymnasiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum och tid för nästa möte 

Mötets avslutande 

Ordförande redogjorde för den IPSA-enkät kring brott 

mot akademisk frihet som han å förbundets vägnar 

svarat på, och i vilken ordförande kände sig nödgad att 

svara nej på frågor som rörde styrelsens stadgar och 

huruvida dessa hanterar akademisk frihet, liksom om 

frågor om akademisk frihet är ett levande ämne i 

styrelsens arbete. Under styrelsemötet framfördes en 

förståelse kring IPSA:s motiv att dela en sådan enkät, då 

den akademiska friheten, i flera europeiska länder, satts 

under press under senare år. Om förbundet ska föra in 

en skrivning kring akademisk frihet i stadgarna kräver 

detta rimligen en diskussion även kring vad akademisk 

frihet i så fall ska definieras som. Möjligen, föreslog en 

av styrelsens ledamöter, kan vi ansluta oss till en redan 

formulerad artikel kring akademisk frihet. Förslag 

framfördes om att ha ett runda bords-samtal kring 

akademisk frihet i anslutning till nästa förbundsmöte. 

Styrelsen beslutade att låta ärendet finnas med även 

under nästkommande styrelsemöte.  

 

Styrelsen beslutade att Katarina Roos, 

förbundsredaktör, bjuds in till samtliga styrelsemöten, 

som adjungerad ledamot. 

Styrelsen har fått en förfrågan om förbundet kan tänka 

sig att finansiera en granskning/utvärdering av 

läroböcker i grundskola och gymnasium ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv, i syfte att dels publicera 

denna granskning i Statsvetenskaplig tidskrift, dels 

skapa ett underlag för en statsvetenskapligt präglad 

lärobok till grundskola eller gymnasium. Styrelsen 

ställer sig positiv till granskningen som sådan, men 

ställer sig tveksam till om förbundet ska finansiera ett 

sådant företag, då en sådan granskning gränsar till 

forskning, och då förbundet inte är en 

forskningsfinansiär. En ledamot upplyste om 

kopplingen mellan en sådan granskning och den statliga 

utredning som nu pågår, kring statens roll när det gäller 

läromedel i svensk skola. Styrelsen beslutade att 

bordlägga ärendet.  

En doodle-länk sänds ut med förslag på tider för nästa 

styrelsemöte.  

Ordföranden avslutade mötet. 



 
! 

Statsvetenskapliga 

förbundet (SWEPSA) 

 

  
Protokoll – Styrelsemöte 
2020-11-23, 13.00-14.30 
Zoom  
 
 

Sid 4 (4) 

 

________________  _________________ 

Magnus Erlandsson  Patrik Hall    

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

_________________ 

Ann-Cathrine Jungar    

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 
 

 


