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Protokoll avseende styrelsesammanträde (över internet) måndagen den 25 maj 2008 
 
Närvarande:  
Hans Agné, Stockholm 
Björn Badersten (sekreterare/kassör), Lund 
Magnus Jerneck (ordförande), Lund 
Lily Lanefeldt, doktorandrepresentant 
Mikael Rundqvist (allmänrepresentant) 
Marika Sanne (allmänrepresentant) 
Pauline Stoltz, Malmö 
Elin Wihlborg, Linköping 
PerOla Öberg (vice ordförande), Uppsala  
 
Frånvarande:  
Ann Haglund-Morrissey, Växjö 
Gregg Bucken-Knapp, Högskolan Väst 
Adolphe Lawson, Södertörn 
Anders Lidström, Umeå 
Susan Marton, Karlstad  
Jan Olsson, Örebro 
Carl Rova, Luleå 
Helena Stensöta, Göteborg 
Marie-Louise von Bergmann Winberg, Mittuniversitetet 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Magnus Jerneck förklarar mötet öppnat. 

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
 

3. Val av mötessekreterare 
Björn Badersten utses till mötessekreterare. 

 
4. Val av justeringsperson 

Lily Lanefeldt utses till justeringsperson. 
 

5. Föregående mötes protokoll 
Protokollet antas utan anmärkningar. 

 
6. Diverse meddelanden 

Magnus Jerneck meddelar att Björn Badersten tar över som biträdande 
redaktionssekreterare för Statsvetenskaplig Tidskrift efter Teresia Rindefjäll fr o m 
första numret 2009. Därmed ökar förbundets insyn i tidskriftens verksamhet. 
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Stefan Dahlberg, förbundets webbredaktör, kan nås med e-post 
stefan.dahlberg@pol.gu.se eller telefon 0703 – 63 86 58. Styrelsen uppmanas att 
”surfa runt” på förbundets hemsida och komma med synpunkter direkt till Stefan. 
 
PerOla Öberg informerar kort om sin USA-vistelse under våren. Han väcker samtidigt 
frågan om ett samarbete mellan landets statsvetenskapliga institutioner för att 
samfinansiera gästvistelser i Sverige för forskare av högsta internationella klass, 
vistelser som ofta är mycket resurskrävande. Eventuellt kan förbundet ha en 
koordinerande funktion i ett sådant samarbete. 

 
Marika Sanne informerar om en förfrågan från Skolverket till statsvetenskapliga 
institutioner i landet om en kunskapsöversikt vad gäller forskning om skolan. Marika 
lovar förmedla denna förfrågan till styrelsens ledamöter. 

 
7. Jämställdhetsgruppen informerar 

Björn Badersten informerar om det möte som förbundets jämställdhetsgrupp hållit 
beträffande frågan om ”små informella steg i karriären”, en fråga som initierats av 
Helena Stensöta i Göteborg. Med ”små informella steg i karriären” avses meriterande 
arbetsuppgifter och förtroendeuppdrag av olika slag – t ex prestigefylld undervisning, 
kurs- eller programansvar, ledamotskap i nämnder och råd – där fördelningen ofta sker 
informellt. Jämställdhetsgruppen skissar för närvarande på en ”karta” genom vilken 
sådana informella karriärsteg skulle kunna synliggöras i relation till tre 
meriteringsgrunder: forskningsmeritering, undervisningsmeritering och administrativ 
meritering. Gruppen har ambitionen att inför nästa styrelsemöte presentera denna 
kartskiss. 
 
I ljuset av detta fördes en diskussion i styrelsen dels om möjligheten att blottlägga 
dolda maktstrukturer, dels om hur en sådan ”karta” skulle kunna synliggöras och 
spridas. Ett förslag fördes fram om att förbundet skulle kunna initiera ett möte mellan 
prefekter vid landets statsvetenskapliga institutioner eller motsvarande, för att bland 
annat diskutera detta. Ett sådant möte hålls förslagsvis i samband med förbundets 
årsmöte. Eventuellt kan man tänka sig att årsmötesarrangören 2009 får i uppdrag att 
organisera ett sådant möte. 
 
Frågan väcktes om förbundet på något sätt borde uppmärksamma att Li Bennich-
Björkman blivit den första kvinnliga innehavaren av den skytteanska professuren i 
Uppsala. Magnus Jerneck tar på sig uppgiften att uppmärksamma detta i samband med 
festmiddagen vid årets årsmöte i Uppsala. 
 
Inför nästa styrelsemöte ska resultatet av den nu slutförda granskningen av 
jämställdheten i den svenska statsvetarkåren, som genomförts på förbundets uppdrag 
och som Helena Stensöta administrerat, distribueras till styrelsens medlemmar. 
 

8. Europeiskt samarbete mellan statsvetenskapliga förbund 
PerOla Öberg informerar om utvecklingen av det samarbete mellan statsvetenskapliga 
förbund i Europa – ECPSA (European Consortium of Political Science Associations) 
– som nyligen initierats. Som framgår av tidigare mötes protokoll är ECPSA en 
konfederation mellan statsvetenskapliga förbund/intresseorganisationer i Europa, där 
Statsvetenskapliga förbundet är svensk part. Förbundet har hittills förhållit sig 
avvaktande till detta samarbete eftersom ECPSA närmast uppfattar sig som ett slags 
europeiskt fackförbund för statsvetare, vilket är en roll som Statsvetenskapliga 



 

 

3 

förbundet i Sverige av tradition aldrig haft och därtill ställer sig mycket tveksam till att 
ha. Förbundet bevakar dock intresserat utvecklingen av samarbetet, och PeO Öberg 
kommer att representera förbundet vid ECPSAs möte i Valencia i juni. 
 

9. Arbetet med Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2008 
PerOla Öberg informerar om arbetet med förbundets årsmöte i Uppsala, som hålls 26-
27 september. Nyheter för i år är bl a att årsmötet är kortare och mer kondenserat än 
vanligt och att arbetsgruppsindelningen är något annorlunda. Tolv arbetsgrupper 
arrangeras, som tematiskt delvis ansluter till Uppsalainstitutionens forskningsprofil. 
Det finns fortfarande platser kvar i en del arbetsgrupper. Sista anmälningsdag till 
dessa är 19 juni. Den som är oklar över vilken arbetsgrupp en eventuell uppsats kan 
tänkas passa in i ombeds kontakt PeO. 

 
Med anledning av årsmötet ställer Per Jansson i Linköping genom ombud frågan om 
det finns möjlighet för förbundets IP-sektion att hålla ett sektionsmöte under någon av 
årsmötesdagarna i Uppsala. Årsmötesarrangören och styrelsen ställer sig tveksamma 
till ett sådant sektionsmöte eftersom programmet redan i dagsläget är mycket tight. 

 
IP-sektionen ställer även frågan om förbundet kan tänka sig att finansiera deltagande 
vid årsmötet, t ex resor och uppehälle för inbjudna/intresserade forskare från 
utvecklingsländer. Styrelsen ställer sig tveksam till sådan finansiering. Förbundets 
hållning är förvisso – och bör vara – mycket öppen och inkluderande, men förbundets 
ekonomi är inte dimensionerad för att finansiera årsmötesdeltagande. En liknande 
fråga har tidigare väckts gällande finansiering av doktoranders årsmötesdeltagande, 
men styrelsens hållning var även då restriktiv. 

 
Som en följd av IP-sektionens finansieringsfråga fördes en allmän diskussion i 
styrelsen om önskvärdheten av att i större omfattning än nu bjuda in internationella 
gäster till årsmötet och möjliggöra deltagande för utifrån kommande personer med 
intresse för svensk statsvetenskap. Frågan väcktes om förbundet skulle kunna etablera 
en särskild fond för finansiering av sådana gästbesök. I samband med detta framhölls 
också det faktum, att årsmötet idag är ekonomiskt betungande för värdinstitutionen. 
Mot denna bakgrund väcktes frågan om förbundet kan var med och delfinansiera 
årsmötet. Såväl frågan om en särskild fond för inbjudna gäster och en eventuell 
delfinansiering av årsmötet bordlades och tas upp på kommande möten. 

 
10. Uppsatspris till yngre forskare 

Magnus Jerneck reser frågan om förbundets uppsatspris till yngre forskare ska höjas 
från tidigare 3 000 kr till 5 000 kr. Styrelsen ställer sig positiv till en sådan höjning 
under förutsättning att priset inte blir skattepliktigt för mottagaren. Magnus Jerneck 
och Björn Badersten får i uppdrag att stämma av med Skattemyndigheten och ta beslut 
i frågan. 

 
11. Förbundets 40-årsjubileum – specialnummer av Statsvetenskaplig Tidskrift 

Styrelsen planerar att uppmärksamma förbundets 40-årsjubileum genom ett 
specialnummer av Statsvetenskaplig Tidskrift. En redaktionskommitté bestående av 
Magnus Jerneck, Helena Stensöta, Jan Olsson och Marie-Louise von Bergmann 
Winberg har bildats för ändamålet. 
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12. Statsvetenskapens gränsytor – dialog med andra ämnen 
Förbundets redaktör Helena Stensöta jagar skribenter till förbundets sidor i 
Statsvetenskaplig Tidskrift, skribenter som kan teckna konturerna av svensk 
statsvetenskaps gränsytor gentemot andra ämnen och vice versa. Styrelsens 
medlemmar uppmanas att komma med förslag på skribenter till Helena. 
 

13. Förbundets ekonomi 
Förbundet har, per 2008-05-06, 57 010 kr innestående på förbundets postgirokonto. 

 
14. Övrigt 

Ledamöterna påminns om nästa styrelsemöte (över internet) torsdagen den 4 
september, kl 13.15-15.00. 

 
 

Vid protokollet: 
 
 
 

Björn Badersten 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
Magnus Jerneck     Lily Lanefeldt 

 


