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Uppdraget
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i Uppsala har gett Statsvetenskapliga
institutionen i uppdrag att rapportera den verksamhet som det statsvetenskapliga
nätverket för Europaforskning bedrivit under de 15 år det existerat. Uppdraget
meddelades i samband med att fakultetsnämnden den 24 februari 2011 (SAMFAK
2011/25) beslutade om en reviderad verksamhetsplan för årsboken Europaperspektiv.
Utgångspunkten för uppdraget har varit att sammanställa den verksamhet som nätverket
respektive årsboken bedrivit under 15 år, med särskilt fokus på de senaste årens
verksamhet.
Uppdraget har genomförts av docent Thomas Persson, ordförande för nätverket och
redaktör för årsboken, och har skett i samråd med styrelsen för nätverket och nätverkets
tidigare ordförande professor Sverker Gustavsson. Rapporten har fastställts av Torsten
Svensson, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen.
Uppsala den 15 september 2011
Torsten Svensson, prefekt
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Sammanfattning och slutsatser
Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av nio
medlemsinstitutioner, snart tio, och engagerar ett hundratal aktiva forskare vid
landets lärosäten.
Nätverket anordnar konferenser, arbetsmöten, seminarier och bidrar till utbyten
mellan lärosäten, samt främjar samarbeten kring bl.a. kurser. Nätverket anslår
lokala nätverksstöd till medlemsinstitutionerna, bidrar till forskares vistelser vid
andra forskningsmiljöer och anslår medel för anordnande av workshops m.m.
Nätverket ger tillsammans med motsvarande nätverk för Europaforskning i
juridik och ekonomi ut årsboken Europaperspektiv. Nätverket samarbetar med
andra nationella och internationella forskarnätverk, bl.a. statsvetenskapliga
förbundet (SWEPSA), det nordiska statsvetarförbundet (NOPSA) och det
europeiska statsvetarförbundet (ECPR).
Nätverkets anslag har under 15 års tid uppgått till 1,2 miljon kr årligen. Medlen
avsattes för nätverkets räkning i samband med statsbudgeten 1997 och förvaltas
av Uppsala universitet. Motsvarande nätverk för Europaforskning skapades
samtidigt inom juridik, vars medel förvaltas av Stockholms universitet, och
ekonomi, vars medel förvaltas av Lunds universitet.
Det statsvetenskapliga Europanätverket har under lång tid byggt upp en
värdefull infrastruktur för svenska statsvetare med gemensamt intresse för
Europafrågor. Nätverket har gynnat det fria meningsutbytet mellan forskare
verksamma inom ämnesområdet och bidragit till att uppmärksamma
Europafrågorna såväl inom som utanför akademin. Upprätthållandet av denna
infrastruktur förutsätter fortsatt ekonomiskt stöd till nätverket.
Årsboken Europaperspektiv, som framställs gemensamt av de tre nätverken för
Europaforskning, är en populärvetenskaplig skrift som syftar till att sprida
svensk forskning om EU till en bred allmänhet. Årsboken arrangerar i samband
med sin årliga lansering seminarier öppna för allmänheten där aktuella frågor
om EU diskuteras.
Årsbokens anslag är gemensamt för de tre nätverken men är tekniskt förlagt till
Uppsala universitet (Statsvetenskapliga institutionen), där en
redaktionssekreterare är anställd på halvtid. Anslaget har under 15 års tid
uppgått till 1,2 miljon kr årligen. Under senare år har årsboken ackumulerat ett
ekonomiskt underskott varför Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid
Uppsala universitet höjde anslaget till 1,5 miljon kr fr.o.m. 2011.
Årsboken Europaperspektiv är i många stycken ett unikt samarbetsprojekt
mellan statsvetare, ekonomer och jurister med gemensamt intresse för
Europafrågor. Den vida spridning och uppmärksamhet som årsboken får saknar
motstycke inom den akademiska världen och kan endast jämföras med böcker
och rapporter som presenteras vid tankesmedjor och privata förlag. Svensk
Europadebatt gagnas av den oberoende forskning som rapporteras i årsboken.
Årsboken har därför en central roll att spela i universitetets tredje uppgift.
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Statsvetenskapligt Europanätverk
Bakgrund till nätverket
När Sverige blev medlem i Europeiska unionen den 1 januari 1995 var svensk
samhällsvetenskaplig forskning om den europeiska integrationen kraftigt eftersatt. För
att främja framväxandet av en bred Europaprofil i forskningen beslutade riksdagen i
samband med budgetpropositionen 1996/97:1 att avsätta medel för att bygga upp en
nationell nätverksstruktur inom ekonomi, juridik och statsvetenskap med denna
inriktning. I forskningspropositionen 1996/97:5 från samma år skrev regeringen bl.a.
följande:
Det är angeläget att främja framväxandet av en bred Europaprofil inom forskningen. Det bör ske på
ett sätt som gagnar såväl förståelsen av Europeiska Unionen som grundforskningen och
forskarutbildningen inom juridik, ekonomi och statskunskap. En nationell nätverksstruktur i vilken
flera universitet och högskolor ingår bör byggas upp. Strukturen bör bestå av ett statsvetenskapligt,
ett ekonomiskt och ett juridiskt nätverk, vart och ett med ett koordinerande sekretariat. Både
etablerade forskare och doktorander bör ingå i nätverken. Medlen för nätverksstöd bör användas till
seminarier och kurser på nationell nivå för äldre och yngre forskare.

Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) binder samman svensk
statsvetenskaplig universitetsforskning med fokus på Europeiska frågeställningar.
Nätverkets övergripande målsättning är att skapa goda förutsättningar för forskning och
forskarutbildning som faller inom nätverkets intresseområde, samt att sprida
forskningsresultat till en bredare allmänhet bland annat genom att ge ut en årsbok för
Europaforskning.
Nätverket består av nio medlemsinstitutioner och ett hundratal aktiva forskare,
doktorander, studenter och andra Europaintresserade personer. Av
medlemsinstitutionerna fanns fem med från starten 1997 (Uppsala, Lund, Stockholm,
Göteborg och Umeå), medan Växjö (1999), Södertörn (2002), Linköping (2005) och
Karlstad (2007) tillkommit senare. Malmö högskola har nyligen inlämnat en ansökan
om medlemskap och blir av allt att döma nätverkets tionde medlemsinstitution redan i
år.
De fem grundarinstitutionerna slöt 1997 ett samarbetsavtal som innebär att nätverkets
medel skall nyttjas för gemensamma seminarier och kurser, samt för att stödja
institutionernas arbetsseminarier för Europaforskning. Varje institution skall erhålla ett
verksamhetsstöd och samtidigt åta sig att hålla sin verksamhet öppen för övriga
medlemmar i nätverket.
Nätverket leds av en styrelse med en representant från varje lärosäte, samt två
doktorandrepresentanter och en företrädare för yngre forskare/post docs. Ordförande i
styrelsen är sedan halvårsskiftet 2009 docent Thomas Persson vid Statsvetenskapliga
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institutionen i Uppsala. Dessförinnan leddes nätverket av professor Sverker Gustavsson,
som också var en av initiativtagarna till nätverket i mitten av 1990-talet. (Övriga
ledamöter i styrelsen redovisas i bilaga 1). Under senare år har det skett en betydande
generationsväxling inom nätverket då stora delar av styrelsen bytts ut.
Motsvarande nätverk för Europaforskning etablerades vid samma tillfälle inom juridik
och ekonomi. Det juridiska nätverket leds för närvarande av professor Antonina
Bakardjieva-Engelbrekt vid Stockholms universitet och det ekonomiska nätverket av
professor Lars Oxelheim vid Lunds universitet. Oxelheim har varit ekonomnätverkets
ordförande sedan starten 1997 medan juridiknätverket tidigare letts av professorerna Ulf
Bernitz, Nils Wahl och Lars Pehrson. Ett koordinerande sekretariat finns för det
juridiska nätverket i Stockholm och för ekonomnätverket i Lund.

Verksamhet
För att uppfylla sina mål erbjuder det statsvetenskapliga Europanätverket tillfällen för
svenska statsvetare att presentera och ventilera pågående och planerad forskning.
Nätverket stödjer också utbyten för forskare som vistas i andra forskningsmiljöer, samt
bidrar med ekonomiska medel till konferenser, seminarier och arbetsmöten. Nedan
följer en kortfattad redogörelse av nätverkets olika verksamheter.
Nätverkskonferens
Varje vår anordnar nätverket en större konferens kring ett aktuellt tema som rör EU och
Europa för forskare, doktorander, studenter och andra personer med intresse för dessa
frågor. Vårkonferensen arrangeras enligt ett roterande schema av de lärosäten som ingår
i nätverket. Antalet deltagare varierar mellan ca 50 och 100 personer.
Våren 2011 stod Uppsala universitet som värd för konferensen. Temat var de politiska
konsekvenserna av eurokrisen: hur påverkas demokratin i EU av den pågående krisen
för den gemensamma valutan? (I bilaga 2 redovisas de nätverkskonferenser som hittills
arrangerats).
Under konferensen presenteras och diskuteras pågående forskning i olika arbetsgrupper.
Bidragen till arbetsgrupperna behöver inte innehållsligt beröra konferensens huvudtema,
utan kan handla om andra statsvetenskapligt intressanta aspekter som rör EU och
Europa. I allmänhet spänner bidragen över olika teoretiska, metodologiska och
empiriska inriktningar. Även studenter på mastersnivå som intresserar sig för detta
forskningsområde är välkomna att delta med bidrag.
I samband med konferensen arrangeras även föredrag och debatter kring aktuella teman
med inbjudan svenska och utländska gäster. Dessa arrangemang hålls öppna för
allmänheten. Genom åren har en rad framstående politiker, debattörer och forskare
deltagit i nätverkets årliga konferens.
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Vårkonferensen har etablerat sig som en självklar mötesplats för landets
europaintresserade statsvetare. Den bidrar till att främja forskningsutbyten och
samarbeten mellan olika lärosäten och har genom åren stärkt Europaprofilen i svensk
statsvetenskaplig forskning.
Statsvetenskapliga förbundet
Varje höst anordnas en arbetsgrupp med Europatema av några i nätverket verksamma
forskare i samband med Statsvetenskapliga förbundets årliga konferens.
Statsvetenskapliga förbundet är en nationell sammanslutning av forskare, lärare och
forskarstuderande i statsvetenskap vid landets universitet och högskolor. Den årliga
konferensen roterar mellan olika lärosäten och besöks av en stor del av Sveriges
statsvetare. Europagruppen brukar locka mellan 15-25 deltagare och manifesterar
Europaforskningens numera självklara ställning inom ämnet statsvetenskap.
Nätverksstöd
Nätverket utlyser årligen medel för vistelser i andra forskningsmiljöer som kan sökas av
de forskare som är verskamma vid någon av medlemsinstitutionerna. Genom åren har
nätverket därmed bidragit till ett flitigt utbyte mellan olika lärosäten såväl inom, som
utanför Sveriges gränser. (I bilaga 3 redovisas beviljade nätverksstöd).
Nätverket bidrar även med ekonomiska medel till stöd för anordnande av konferenser,
seminarier och arbetsmöten. Genom åren har nätverket stöttat en rad olika verksamheter
av detta slag. I många fall har aktiviteterna involverat forskarstuderande och därmed
bidragit till att öka kontaktytorna mellan unga forskare verksamma vid olika lärosäten
och bidragit till att stärka Europaprofilen i forskarutbildningen.
Lokal nätverksverksamhet
Nätverket stödjer även annan seminarie- och konferensverksamhet, bland annat genom
ett årligt miljöstöd på 75 000 kr till varje medlemsinstitution. Miljöstödet tillgodoser
samtliga medlemsinstitutioners behov av en lokal infrastruktur för intern
seminarieverksamhet och utbyten med Europainriktning.
Vid Uppsala universitet finns exempelvis ett så kallat subseminarium med denna
ämnesinriktning som arrangerar interna endagskonferenser och seminarier för
institutionens Europaintresserade forskare. Miljöstödet möjliggör att intressanta
föredragshållare kan bjudas in till seminarierna och att utbyten kan ske mellan
lärosätena. Det lokala nätverket bidrar även med stöd för resor till konferenser och
kortare vistelser vid andra forskningsmiljöer, samt även till litteraturinköp för de
doktorander och forskare som saknar egna forskningsmedel.
Hemsida och nätverkslista
Nätverket har sedan några år tillbaka en egen hemsida där olika arrangemang och
stödverksamheter annonseras (www.snes.se). På hemsidan finns information om
nätverket och dess verksamhet, samt möjlighet att anmäla sig till nätverkets sändlista.
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Via sändlistan skickas information om kommande aktiviteter och annan information om
statsvetenskaplig Europaforskning.
Nationellt och internationellt samarbete
Nätverket knyter kontakter och informerar om sina aktiviteter utanför forskarvärlden
bland annat genom årsboken (se nedan). Nätverket har även internationella kontaktytor
till bland andra det nationella statsvetarförbundet (SWEPSA), det nordiska
statsvetarförbundet (NOPSA) och det europeiska statsvetarförbundet (ECPR). Genom
nätverket erbjuds således svenska statsvetare tillgång till ett brett kontaktnät och ökade
möjligheter att delta i forskningssamarbeten och projekt i olika former.

Ekonomisk redogörelse
I samband med att riksdagen antog budgetpropositionen 1997 knöts ett antal villkor till
de anslag som anvisades för nätverkets verksamhet. Medlen för nätverket är
gemensamma för de universitet och högskolor som ingår i nätverket. Alla
medlemsinstitutioner förutsätts bli behandlade lika och samtidigt uppfylla de krav som
följer av medlemskap i nätverket. Samma förutsättningar gäller för de två övriga
nätverken i juridik respektive ekonomi, vars medel förvaltas i Stockholm respektive
Lund.
Nätverket förfogar sedan 1997 över ett anslag på 1,2 miljoner kronor årligen, som är
inlagda i anslaget till Uppsala universitet. Medlen förvaltas genom ett så kallat
balanskonto hos universitetet och rekvireras vid behov av de i nätverket ingående
lärosätena. Någon uppräkning med pris- och löneomräkning har inte skett för det
statsvetenskapliga nätverket under de 15 år det existerat, vilket däremot skett för
motsvarande nätverk i juridik och ekonomi. Trots detta har ekonomin genom åren varit
tämligen god för nätverket, mycket beroende på att någon nätverkskoordinator aldrig
varit anställd i det statsvetenskapliga nätverket. I stället har redaktionssekreteraren för
årsboken i praktiken skött delar av nätverkets verksamhet (se vidare nedan).
Av de medel nätverket förfogar över anslogs under de första fyra åren särskilda anslag
till två nätverksdoktorander, vars tjänster innehades av Daniel Naurin vid Göteborgs
universitet och Maria Strömvik vid Lunds universitet. Naurin disputerade 2004 på
avhandlingen  ”Dressed for Politics. Why Increasing transparency in the European
Union will not make lobbyists behave any better than they already do”.  Strömvik  
disputerade  2005  på  avhandlingen  ”To act as a Union. Explaining the development of
the  EU’s  collective  foreign  policy”. Någon motsvarande fullfinansiering av doktorander
har därefter inte skett.
Genom åren har däremot ett överskott ackumulerats på nätverkets balanskonto som vid
två tillfällen (2004 och 2010) avsatts för en engångsinsats avseende några månaders
finansiering av redan antagna doktorander eller post docs vid respektive
medlemsinstitution (se förteckning i bilaga 4). Styrelsens bedömning har vid dessa två
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tillfällen varit att en sådan satsning utgör ett värdefullt bidrag till den befintliga
Europaforskningen vid lärosätena.
Eftersom de lokala förutsättningarna skiftar beslöt styrelsen vid båda dessa tillfällen att
institutionerna själva fick besluta om vem som kunde komma ifråga för dessa medel.
Nätverkets styrelse fastställde däremot ett antal villkor och en procedur kring
tilldelningen, som uppgick till 250 000 kr per institution år 2010 och 400 000 kr per
institution år 2004:
i. personen ifråga skall vara antagen till forskarutbildningen eller anställd/knuten som
post doc till institutionen;
ii. medlen skall användas för att finansiera ett antal forskningsmånader eller för att
förbereda kommande forskning, och får inte användas för att finansiera någon annan
verksamhet;
iii. personen ifråga skall ha ett tydligt Europafokus i sin avhandling/forskning;
iv. personen utses av prefekten efter samråd med den lokala representanten i
nätverksstyrelsen;
v. institutionen förbinder sig att redovisa till styrelsen för det statsvetenskapliga
Europanätverket hur medlen använts.

Inför framtiden förefaller de ekonomiska utsikterna inte vara fullt lika gynnsamma för
nätverket. Kostnaderna för att arrangera den årliga vårkonferensen tenderar att stiga i
takt med pris- och lönestegringen, ökade lokalhyror m.m. Samtidigt växer nätverket:
nya medlemsinstitutioner och medlemmar tillkommer. Med fler aktiva forskare inom
nätverket stiger kostnaderna för våra aktiviteter. De medel nätverket förfogar över
kommer sannolikt framöver att behövas fullt ut för att bedriva kärnverksamheten.

Nätverkets framtid
Frågor som rör EU och den europeiska integrationens utveckling är angelägna i svensk
samhällsdebatt och forskning. Utvecklingen i Europa, med ett allt mer omfattande och
fördjupat samarbete inom ramen för den Europeiska unionen, samtidigt som projektet
till synes alltid befinner sig i kris (konstitutionella kriser, finansiella kriser, klimatkris,
m.m.), ställer den europeiska problematiken på sin spets. För att förstå denna utveckling
bör svensk forskning om EU och Europa befinna sig i framkanten.
Det statsvetenskapliga Europanätverket har här en viktig roll att fylla. Under 15 år har
nätverket bidragit till att bygga upp en infrastruktur för landets Europaintresserade
statsvetare. Nätverket har försett forskare med möjligheter att samverka och samarbeta
på ett sätt som inte vore möjligt om nätverket inte hade funnits.
För Uppsala universitet torde det därför vara viktigt att upprätthålla denna infrastruktur
för forskningen, på samma sätt som Stockholm och Lund bridrar till att upprätthålla
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nätverken inom juridik och ekonomi. Universitetet har all anledning att ge goda
förutsättningar för detta samarbete så att behovet av kompetens för forskning och
undervisning inom detta område kan tillgodoses.
Som forskningsområde har Europeiska studier (European Studies) vuxit lavinartat under
senare år bland europeiska universitet, inom unionens forskningsråd och ramprogram,
och även vid exempelvis amerikanska lärosäten. Inget tyder på att denna utveckling är
på väg att avstanna.
För att hålla jämna steg nationellt och internationellt med hur universitet och
forskningsråd över hela världen i dag intresserar sig för det europeiska
integrationsprojektet, bör Uppsala universitet därför inte bara slå vakt om de
nätverkssamarbeten som redan etablerats under 15 års tid utan även presentera och
marknadsföra sin satsning på detta forskningsområde bättre än vad som hittills har skett.
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Årsbok för Europaforskning
Bakgrund till årsboken
De tre nätverken för Europaforskning i ekonomi, juridik och statsvetenskap samarbetar
kring årsboken för Europaforskning – Europaperspektiv. Årsboken presenterar svensk
forskning om Europeiska unionen för en bred allmänhet. Boken lanseras vid ett antal
seminarier och når stor spridning och medial uppmärksamhet.
Arbetet med årsboken leds av tre redaktörer (ordförandena för respektive nätverk), samt
en redaktionssekreterare med placering i Uppsala. Även årsbokens verksamhet tillkom i
samband med forskningspropositionen 1997, då det ansågs angeläget att
uppmärksamma och sprida svensk Europaforskning till allmänheten.

Verksamhet
I årsboken skriver varje år tre författare (eller författarlag) från respektive ämne varsitt
kapitel kring ett aktuellt tema. (För en sammanställning av de statsvetenskapliga
bidragen i årsboken, se bilaga 5). Bokens tema och författare utses av de tre
redaktörerna för årsboken. Redaktionen och författarna möts i maj månad varje år i
samband med ekonomnätverkets årliga konferens i Mölle. Därefter arbetar författarna
med sina respektive bidrag som levereras i september och redaktionen sammanträder
sedan kring dessa i oktober. Det redaktionella arbetet sker under hösten och boken
utkommer sedan i februari. Under våren och sommaren presenteras därefter årsboken
vid en rad olika seminarier.
Varje år anordnas en stor presentation på Norra Latin i Stockholm, som drar fulla hus
och sänds i SvT:s Kunskapskanalen. Sedan några år tillbaka hålls motsvarande
presentationer i Malmö, Bryssel och i Visby under Almedalsveckan, samt vid några
tillfällen i Göteborg. Inom ramen för årsbokssamarbetet finns ett upparbetat samarbete
med regionala aktörer, ex. Region Skåne och Sveriges permanenta representation i
Bryssel, som gör att kostnaderna för arrangemangen kan hållas nere samtidigt som
seminarierna når ut till och engagerar många. Sammantaget gör detta att arrangemangen
i samband med presentationen av årsboken besöks av mellan 700-1000 personer och ses
av betydligt fler.
Årsboken har en egen hemsida (www.europaperspektiv.se) där verksamheten
presenteras, olika arrangemang annonseras och där äldre årsböcker går att ladda ned
utan kostnad. På hemsidan finns även information om nätverken och kontaktuppgifter
till dessa.

Ekonomisk redogörelse
Årsbokens medel, som hittills varit 1,2 miljon kr årligen, är gemensamma för de tre
nätverken men förvaltas vid Uppsala universitet och Statsvetenskapliga institutionen,
där en redaktionssekreterare är anställd på halvtid. Denna befattning har innehafts av
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olika nydisputerade personer vid institutionen (Mikael Axberg, Christer Karlsson,
Thomas Persson, Karl-Oskar Lindgren och den nuvarande redaktionssekreteraren Moa
Mårtensson) under en period av två eller tre år.
Under senare år har årsboken ackumulerat ett ekonomiskt underskott som i huvudsak
beror på pris- och lönestegringen och stigande indirekta kostnader. Ingen pris- och
löneuppräkning har skett av årsbokens anslag sedan tillkomsten 1997. Underskottet
uppgick 2010 till knappt 0,6 miljoner kr. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
fattade därför i februari 2011 beslut om att höja anslaget till 1,5 miljon kr årligen fr.o.m.
verksamhetsåret 2011, samtidigt som det ackumulerade underskottet successivt skall
arbetas bort med den ökade tilldelningen (SAMFAK 2011/25).
I maj 2011 fattade redaktionen för årsboken beslut om att genomföra en kraftig
besparingsplan som innebär nedskärningar i budgeten motsvarande ca 200 000 kr
årligen t.o.m. 2013. Bland annat sänks författararvoden, seminarieverksamheten skärs
ned och det görs färre utskick av promotionsexemplar. Samtidigt bedömer redaktionen
att de besparingar som görs inte får riskera att undergräva den framgångsrika
verksamhet som under många år upparbetats. Redaktionen bedömer därför att det kan
behövas längre tid än fram till 2013 för att eliminera underskottet.

Årsbokens framtid
Årsboken är ett i många stycken unikt samarbetsprojekt mellan företrädare för olika
ämnen som delar ett gemensamt intresse för Europafrågor. Den utgör ett välfungerande
tvärvetenskapligt samarbete kring ett angeläget tema i samhällsdebatten och med
förankring i pågående svensk forskning. Genom åren har en stor del av landets ledande
forskare med Europainriktning engagerats för detta ändamål och bidragit till att uppfylla
universitetens tredje uppgift.
Genomslaget är mycket stort. Den vida uppmärksamhet som årsboken får saknar
motstycke inom den akademiska världen och kan endast jämföras med de rapporter som
presenteras vid privata förlag och tankesmedjor. Den engagerade allmänheten och en
stor del av svensk samhällselit visar ett betydande intresse för Europaperspektiv. Bland
de teman som under senare år vunnit stor genomslag i den allmänna debatten märks
exempelvis klimatpolitiken, författningsfrågan och eurokrisen.
För Uppsala universitets del torde det vara angeläget och betydelsefullt att stödja ett
projekt av denna karaktär. På så sätt kan universitetet bidra till att stärka den
forskningsbaserade Europadebatt som så väl behövs i svenskt samhällsliv. Årsboken är
ett flaggskepp i universitetets tredje uppgift.
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Slutsatser
Rapporten har redogjort för den verksamhet som under 15 år bedrivits inom ramen för
det statsvetenskapliga nätverket för Europaforskning, samt årsboken Europaperspektiv.
Nätverket tillgodoser en värdefull infrastruktur för forskningsutbyten mellan landets
lärosäten och främjar en bred Europaprofil i svensk statsvetenskaplig forskning.
Årsboken utgör därtill ett framgångsrikt tvärvetenskapligt samarbete mellan de tre
nätverken i juridik, ekonomi och statsvetenskap, och bidrar till att sprida svensk
Europaforskning till en bred allmänhet.
Uppsala universitet utgör det centrala navet i det statsvetenskapliga Europanätverket, på
samma sätt som Stockholms universitet koordinerar juristnätverket och Lunds
universitet ekonomnätverket. Därtill är årsboksredaktionen placerad i Uppsala, vilket
sammantaget ger universitetet en stark Europaprofil. Universitetet har därmed inte bara
ett ansvar att slå vakt om detta nationella åtagande utan bör även lyfta fram
Europaprofilen tydligt i sin egen marknadsföring. Ingenting tyder i dagsläget på att
denna ämnesinriktning skall få mindre betydelse inom såväl nationell som internationell
statsvetenskaplig forskning. Tvärtom har femton år av aktivt stöd till detta område visat
sig vara en satsning på ett ämnesområde vars betydelse bara ökar.
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Bilaga 1
Nätverksstyrelsen 2011
Nicholas Aylott, Södertörns högskola
Rikard Bengtsson, Lunds universitet
Linda Berg, företrädare för yngre forskare, Göteborgs universitet
Magnus Blomgren, Umeå universitet
Stefan Höjelid, Linnéuniversitetet
Markus Johansson, doktorandföreträdare, Göteborgs universitet
Emelie Lilliefeldt, doktorandföreträdare, Södertörns högskola
Lee Miles, Karlstad universitet
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Daniel Naurin, Göteborgs universitet
Lars Niklasson, Linköpings universitet
Thomas Persson, ordförande, Uppsala universitet

Tidigare styrelseledamöter
Theresé Andersson, doktorandrepresentant, Umeå universitet
Torbjörn Bergman, Umeå universitet
Maximilian Conrad, doktorandrepresentant, Lunds universitet
Ole Elgström, Lunds universitet
Svante Ersson, Umeå universitet
Janerik Gidlund, Umeå universitet
Geoffrey Gooch, Linköpings universitet
Sverker Gustavsson, ordförande, Uppsala universitet
Karl Magnus Johansson, Södertörns högskola
Rutger Lindahl, Göteborgs universitet
Magnus Lindh, Karlstad universitet
Daniel Naurin, företrädare för yngre forskare, Göteborgs universitet
Maria Strömvik, företrädare för yngre forskare, Lunds universitet
Daniel Tarschys, Stockholms universitet
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Bilaga 2
Förteckning över nätverkskonferenser
2012 Lund, SNES kommande vårkonferens
2011 Uppsala, 22-23 mars - Democracy on Hold? The Politics of the Eurozone Crisis
2010 Karlstad, 18-19 mars 2010 - A Global Crisis or a Crisis for Globalization? The
Challenges for Europe
2009 Göteborg, 12-13 mars - Time to Guard the Guardians? Political responses to
judicial activism in the EU
2008 Växjö, 13-14 mars – The EU Enlargement and Turkey – Challanges and
Possibilities
2007 Södertörn, 15-16 mars - Europeanization and Institutional Change in Central and
Eastern Europe
2006 Umeå, 16-17 mars – Agenda-setting, decision-making and implementation in
Europe and the EU
2005 Stockholm, 17-18 mars – Lissabonprocessen
2004 Lund, 25-26 mars - The EU’s role in international security management
2003 Göteborg, 6-7 mars, - ”Ins”  and  “Outs”  of    the  EMU:  Political  consequences  of  
flexible integration
2002 Uppsala, 3-5 mars, Reforming the European Union
2001 Umeå, 1-3 april, Annual Conference of the Swedish Network for European Studies
in Political Science
2000 Stockholm, 14-16 maj, Annual Conference of the Swedish Network for European
Studies in Political Science
1999 Lund Annual Conference of the Swedish Network for European Studies in
Political Science
1998 Uppsala, 24-26 augusti - Annual Conference of the Swedish Network for European
Studies in Political Science
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Bilaga 3
Nätverksstöd
Förteckning över beviljade nätverksstöd för vistelser i andra forskningsmiljöer, samt
workshops m.m. (stödet inrättades genom styrelsebeslut den 16 mars 2006 och delades
ut första gången ht 2006).
Vt 2011 bidrag till vistelse vid annan forskningsmiljö:
Lars Niklasson, Linköpings universitet, 19 000 kr, Boston University, USA
Ht 2010 bidrag till vistelse vid annan forskningsmiljö:
Daniel Silander, Linnéuniversitetet, 15 000 kr, University of Sunshine Coast,
Australien
Ht 2010 anordnande av workshop:
Henrik Oscarsson och Sören Holmberg, Göteborgs universitet, 20 000 kr,
Väljarbeteende i Europaval, workshop i Göteborg, oktober 2010.
Karl Magnus Johansson, Södertörns högskola, 25 000 kr, Maktförskjutningar
mellan utrikesministerierna och statsministerierna i Norden, workshop i
Köpenhamn den 10-11 februari 2011.
Vt 2010 bidrag till vistelse vid annan forskningsmiljö:
Ola Svenonius, Södertörns högskola, 14 000 kr, Essex University, England
Anne Kaun, Södertörns högskola, 36 000 kr, Goldsmiths College, University of
London, England
Vt 2010 anordnande av workshop:
Niklas Bremberg, Stockholms universitet, Ludvig Norman, Uppsalauniversitet och
Monica Svantesson, Stockholms universitet/Försvarshögskolan 38 000 kr,
Changing Institutions - Transforming EU Security, panel i samband med
ECPR Graduate Conference i Dublin, 30 augusti-1 september 2010.
Linda Berg och Andrea Spehar, Göteborg 50 000 kr, Europas välfärdsutmaningar,
workshop i Göteborg den 6-7 december 2010.
Ht 2009 inga ansökta stöd
Vt 2009 anordnande av workshop:
Andreas Bågenholm och Andreas Johansson, Göteborgs universitet, 62 146 kr, The
Success of New Parties in Central and Eastern Europe, workshop i Göteborg den
15-16 juni 2009.
Vt 2009 bidrag till tryckande av konferenspublikation:
Stefan Höjelid, Växjö universitet 50 000 kr, Turkey: from tutelary to liberal
democracy? (Lund: Sekel förlag).
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Ht 2008 bidrag till vistelse vid annan forskningsmiljö:
Elin Hellqvist, Växjö universitet 36 500 kr, European University Institute, Italien
Emelie Lilliefeldt, Södertörns högskola 32 000 kr, University of Sussex, England
Ht 2008 anordnande av workshop:
Maria Strömvik, Lunds universitet 5 500 kr, dagskonferens om EU:s
säkerhetspolitik, Stockholm i augusti 2008.
Vt 2008 bidrag till vistelse vid annan forskningsmiljö:
Maximilian Conrad, Lunds universitet 20 000 kr, Högskolan Bifröst, Reykjavik,
Island
Sarah Scuzzarello, Lunds universitet 20 000 kr, Bristol University, England
Ht 2007 bidrag till vistelse vid annan forskningsmiljö:
Marta Reuter, Södertörns högskola 19 800 kr,  St  Antony’s  College,  Oxford,  
England
Ht 2007 anordnande av workshop:
Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola 40 000 kr, Populism i det utvidgade
Europa: Främlingsfientlighet, EU-skepticism och politikerförakt, workshop vid
Södertörns högskola den 6-7 december 2007.
Vt 2007 bidrag till vistelse vid annan forskningsmiljö:
Matilda Broman, Lunds universitet 35 000 kr, University of Canterbury, Nya
Zeeland
Magnus Lindh, Karlstads universitet 15 000 kr, University of Liverpool, England
Monica Svantesson, Stockholms universitet 7 200 kr, University of Leiden,
Nederländerna
Jonas Tallberg, Stockholms universitet 30 000 kr, Harvard University, USA
Ht 2006 bidrag till vistelse vid annan forskningsmiljö:
Frida Boräng, Göteborgs universitet 35 000 kr, University of Sheffield, England
Björn Fägersten, Lunds universitet 30 000 kr, Harvard University, USA
Anders Hellström, Lunds universitet 20 000 kr, Malmö högskola
Sarah Scuzzarello, Lunds universitet 30 000 kr, Bristol University, England
Kåre Vernby, Uppsala universitet 20 000 kr, Institutet för internationell ekonomi,
Stockholm
Ht 2006 anordnande av workshop:
Björn Lindberg, Uppsala universitet och Anne Rasmussen, London School of
Economics 22 800 kr, European Legislative Politics Research Group (ELPRG),
workshop i Uppsala den 20-21 oktober 2006.

17

Bilaga 4
Engångssatsning på doktorander/post docs
De personer som fått ta del av styrelsens beslutade engångssatsning på doktorander/post
docs år 2010, motsvarande 250 000 kr vardera, är följande:
Stefan Dahlberg, Göteborgs universitet (post doc)
Johan Hellström, Umeå universitet (post doc)
Gabriella Jansson, Linköpings universitet (doktorand)
Emelie Lilliefeldt, Södertörns högskola (doktorand)
Magnus Lindh, Karlstads universitet (doktorand)
Karl Loxbo, Linnéuniversitetet (post doc)
Moa Mårtensson, Uppsala universitet (post doc)
Anders Persson, Lunds universitet (doktorand)
Stockholms universitet har utlyst medlen
Motsvarande beslut från mars 2004 innebar att de ingående sju institutionerna i Lund,
Växjö, Göteborg, Södertörn, Stockholm, Uppsala och Umeå fick rekvirera 400 000
kronor från nätverkets konto. Följande personer erhöll medel:
Linda Berg, Andreas Bågenholm och Andrea Spehar, Göteborgs universitet
(doktorander)
Anders Nordström, Södertörns högskola (doktorand)
Björn Lindberg, Uppsala universitet (doktorand)
Uppgift saknas för universiteten i Umeå, Växjö, Lund och Stockholm.
De två nätverksdoktorander som efter särskild ansökan fick fyra års heltidsfinansiering
1998 var:
Maria Strömvik, Lunds universitet
Daniel Naurin, Göteborgs universitet
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Bilaga 5
Årsboken Europaperspektiv – statsvetenskapliga bidrag
2012 – Migrationspolitiken, arbetslösheten och den europeiska sammanhållningen
Peo Hansen, Linköpings universitet
Lisa Pelling, Wiens universitet
Jens Rydgren, Stockholms universitet
2011 – Överlever EMU utan fiskal union?
Myntunion utan fiskal union – hur är en sådan politiskt möjlig?
Sverker Gustavsson, Uppsala universitet
Den monetära unionen och välfärdsopinioner i Europa
Linda Berg, Göteborgs universitet
Fiskal union för en starkare demokrati?
Hans Agné, Stockholms universitet
2010 - EU och den globala krisen
Krisen och EU:s grundkonstruktion
Göran von Sydow, SIEPS och EUI
EU, krisen och den nya globala ordningen
Rikard Bengtsson, Lunds universitet
Krisen under ytan – betydelsen av sociala skiljelinjer i attityder till europeisk integration
och krishantering
Maria Oskarson, Göteborgs universitet
2009 - Hur gemensam är den europeiska gemenskapen?
En ofullbordad politisk gemenskap
Thomas Persson, Uppsala universitet
Strävan till gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
Maria Strömvik, Lunds universitet och UI
Framväxten av politiskapartier på europeisk nivå- det ofullbordade samgåendet
Karl Magnus Johansson, Södertörns högskola
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2008 - EU och den globala klimatfrågan
Unionens kamp för klimatet - en obekväm sanning
Christer Karlsson och Charles Parker, Uppsala universitet
EU:s klimat- och energisäkerhet - harmoni eller målkonflikt?
Karin Bäckstrand, Lunds universitet
Människors oro - ett medel för radikal klimatpolitik?
Sverker Jagers, Göteborgs universitet
2007 - EU som aktör i världen
EU vid handelspolitiskt vägskäl
Anders Ahnlid, UD
Internationella förhandlingsenklaver – överbryggar och döljer
Åsa Vifell, Stockholms universitet och SCORE
Hur vassa är EU: s tänder?
Jan Joel Andersson, UI
2006 - En gränslös europeisk arbetsmarknad?
Globaliseringen och de europeiska sociala modellernas reformering
André Sapir, Bruegel
Invandrings- och medborgarskapspolitik i Europa
Karin Borevi, Uppsala universitet
Högerpopulismen, migrationen och arbetsmarknaden
Anders Widfeldt, Göteborgs universitet
2005 - Lissabonprocessen i halvtid
Hållbar utveckling som tillväxtstrategi - omöjlig tanke eller outnyttjad möjlighet?
Allan Larsson, fd statsråd
Den öppna samordningsmetoden som demokratiproblem
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
EU:s sysselsättningsstrategi som institutionaliserad kompromiss
Kerstin Jacobsson, Södertörns högskola och SCORE
2004 - EU, skatterna och välfärden
Väljarna, välfärdsstaten och den europeiska integrationen
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Staffan Kumlin, Göteborgs universitet
EU, skatterna och socialförsäkringarna
Joakim Palme, Institutet för framtidsstudier och Stockholms universitet
Mot en gemensam europeisk sjukvårdspolitik
Paula Blomqvist, Uppsala universitet
2003 - Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen
Den europeiska centralbanken - oberoende med ansvarsutkrävande?
Daniel Naurin, Göteborgs universitet
Demokrati på två nivåer
Torbjörn Bergman, Umeå universitet
Tredje gången gillt? Östutvidgningen som fredsprojekt
Kristian Gerner, Uppsala universitet
2002 - Konkurrens på tre nivåer
EU - en ovanlig utmanare i världspolitiken
Maria Strömvik, Lunds universitet och UI
När stater konkurrerar är flyktingar förlorare
Hans E. Andersson, Göteborgs universitet
Demokrati, legitimitet eller sakpolitik
Sverker Gustavsson, Uppsala universitet
2001 - Östutvidgning, majoritetsbeslut och flexibel integration
Är de baltiska staterna redo för ett EU-inträde?
Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet
Utökad tillämpning av majoritetsbeslut - frälsning eller undergång?
Christer Karlsson, Uppsala universitet
Är flexibel integration en bärkraftig princip?
Magnus Jerneck, Lunds universitet
2000 – Europaperspektiv
Svenskarna och de nya EU - kraftmätningar om folkopinionen
Rutger Lindahl, Göteborgs universitet
En författning för Europa?
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Beate Kohler-Koch, Mannheims universitet
Den europeiska föreningen av välfärdsstat och gränsöverskridande kapitalism
Hans Agné, Stockholms universitet
1999 – Europaperspektiv
EU som förhandlingssystem
Ole Elgström & Christer Jönsson, Lunds universitet
Partiernas regionalisering eller regional partibildning?
Cecilia Malmström, Göteborgs universitet
IT och demokrati: de europeiska partinäten
Gullan Gidlund, Umeå universitet (nu Örebro)
1998 – Europaperspektiv
2000-talet - den eviga freden?
Kjell Goldmann, Stockholms universitet
Hur motsättningar skapar gemenskap
Liesbet Hooghe och Gary Marks, University of North Carolina
Varför överstat utan demokrati?
Sverker Gustavsson, Uppsala universitet
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