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Närvarande på mötet: Patrik Hall (ordf.), Magnus Erlandsson (sekr.), Ann-Cathrine Jungar, 
Henrik Ekengren Oscarsson, Dalia Mukhtar-Landgren, Annika Fredén, Gustav Sundqvist, Niklas 
Bolin, Khalid Khayati, Sara Svensson, Anna Michalski, Annica Sandström, Martin Karlsson, Therese 
Bjärstig, Kjell Engelbrekt och Tove Dannestam. 

Ärende Beslut/Åtgärd 
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Mötets öppnande 

Val av justeringsperson 

                                               
Fastställande av dagordning  

Föregående mötesprotokoll 

                                                         
Förslag till ändring av förbundets 
stadgar 

Ordförande Patrik Hall förklarade mötet öppnat.  

Till justeringsperson utsågs Dalia Mukhtar-Landgren. 

Dagordningen fastställdes; två övriga frågor anmäldes. 

Protokollet är korrigerat och finns tillgängligt på 
förbundets hemsida. Inga ytterligare synpunkter på 
protokollet anmäldes.  

Som framgått av tidigare mötesprotokoll har IPSA 
förhört sig kring hur förbundet arbetar med frågor 
kring akademisk frihet. Efter ett förslag om att till 
förbundets stadgar addera en punkt om just 
akademisk frihet, har ordförande och sekreterare 
presenterat ett möjligt alternativ: att en av förbundets 
uppgifter är ”att värna den akademiska friheten och 
universitetens institutionella autonomi i enlighet med 
UNESCO Recommendation concerning the Status of 
Higher-Education Teaching Personnel”. 

Styrelsen diskuterade dels vad en sådan skrivning kan 
skapa för förväntningar kring aktiviteter i händelse av 
att den akademiska friheten skulle hotas, dels de 
processer som nu pågår på Umeå universitet, i vilka 
lärosätet tillsammans med Vetenskapsrådet ska ta 
fram en så kallad forskningsdatapolicy, och där en 
möjlig konsekvens kan bli att forskningsdata tillhör 
lärosätet, inte forskaren. Utgången av denna och 
liknande processer vid andra lärosäten, menade en av 
styrelsens ledamöter, gör möjligen delar av den 
föreslagna stadgeformuleringen lite problematisk, om 
”universitetens institutionella autonomi” sätt före den 
enskilda forskarens akademiska frihet. Samtalet 
kretsade även kring framtida svårigheter för 
statsvetare att få access till personer, processer och 
data, med hänvisning till bland annat GDPR-
lagstiftning. En av styrelsens ledamöter föreslog att 
man till den formella delen av kommande årsmöte 
planerar in en panel där just dessa frågor adresseras, 
för att uppmärksamma, informera och kanske 
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opinionsbilda. Styrelsen beslutade att bordlägga 
punkten till ett kommande möte, samtidigt som 
ledamöterna uppmanades att dels läsa igenom 
UNESCO:s rekommendationer, dels fundera på hur 
förbundets ställningstagande bäst uttrycks i 
stadgarna.  

6 Motivering Bästa uppsats av yngre 
forskare på årsmötet 2020. 

Styrelsen beslutade att dela ut priset för bästa uppsats 
av yngre forskare på årsmötet 2020 till Anton Ahlén, 
för dennes uppsats A progressive dilemma? 
Investigating cross-country variations in family 
immigration policy through the lens of welfare state 
regimes. Priset delas ut med följande nominering: 
”Uppsatsen undersöker hur varianter av 
välfärdsstatsregimer har påverkan på länders politik 
avseende anhöriginvandring. Teoretiskt sett är arbetet 
drivet och initierat med en 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).” 
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Förbundsredaktörens punkt 

 

Doktorandernas punkt  

                                                          
Status: VR:s pilotutvärdering 

 

 

 

Genom sekreteraren påminde förbundsredaktören 
styrelsen om redaktören välkomnar tips	på	nya	
avhandlingar.	

Punkten	utgick	då	doktorandrepresentanten	inte	kunde	
närvara.	

Då utvärderingen förmodligen dröjer ännu några 
månader föreslog ordförande att diskussionen om 
förbundets respons på utvärderingen skjuts fram till 
efter att den publicerats. Ordförande redogjorde för 
några av de kritiska synpunkter som redan kommit in 
till styrelsen, från Södertörns högskola, Stockholms 
universitet samt Umeå universitet.  
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Övriga ärenden 

a. Om kommande årsmöte i 
Mittuniversitetets regi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Om förbundets webbsida 

 

 

c. Om möte med IPSA                                                    

 

Datum och tid för nästa möte 

                                                           

                                                          
Mötets avslutande 

 

Niklas Bolin berättade om att man på 
Mittuniversitetet påbörjat en diskussion om 
kommande årsmöte och om huruvida årsmötet ska ske 
fysiskt eller digitalt. Helst vill lärosätet arrangera ett 
fysiskt möte, i andra hand ett digitalt, och i tredje 
hand en hybrid: ett kombinerat fysiskt och digitalt 
årsmöte. Denna rangordning av alternativen var också 
styrelsens, men där styrelsen enades om att en 
eventuell hybrid inte ska presenteras som sådan, utan 
där ett digitalt deltagande endast ska utgöra ett 
alternativ för dem som av olika skäl är förhindrade att 
närvara fysiskt (till exempel genom att tillhöra en 
riskgrupp och fortfarande vara ovaccinerad). 

Styrelsen beslutade att först vid kommande 
styrelsemöte, i mitten av maj, fatta ett beslut om en 
rekommendation till Mittuniversitetet – men styrelsen 
poängterade att det handlar om en rekommendation, 
och att beslutet om hur årsmötet genomförs är upp till 
arrangerande lärosäte. 

Ett call for papers går ut i slutet av mars, med 
information om att arrangören planerar för ett fysiskt 
möte, men att det definitiva beskedet om 
genomförandet kommer senare.  

                                                                                                 
En ledamot påminde om att förbundets webbplats kan 
användas för att marknadsföra doktorandkurser, och 
ordförande lovade att i så fall även puffa för dessa 
kurser på förbundets Facebook-sida.  

                                                                                
Ordförande informerade om att han under nästa vecka 
deltar i ett möte med IPSA kring frågan om hur covid-
19 påverkat vårt ämne. 

Styrelsen kallas till dels ett möte i mitten av maj, för 
ett diskutera frågan om årsmötets genomförande, dels 
till ett möte i början av juni. Doodle-länkar sänds ut i 
god tid före dessa styrelsemöten. 

Ordförande avslutade mötet. 
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______________  _________________ 

Magnus Erlandsson  Patrik Hall    
Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

_________________ 

Justeringsperson     
Dalia Mukhtar-Landgren. 

 

   

 

 
  

   

   


