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Verksamhetsåren 2019-2020
Om SNES
Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) ingår som ett av
tre nätverk i regeringens satsning för att främja framväxandet av en bred
förankrad Europaforskning. SNES bildades 1997 efter det att riksdagen beslutat
i samband med budgetpropositionen 1996/97:1 att avsätta medel för att bygga
upp en nationell nätverksstruktur inom ekonomi, juridik och statsvetenskap med
inriktning mot forskning om Europafrågor.
SNES verkar för att främja statsvetenskaplig universitetsforskning i Sverige med
fokus på europeiska frågeställningar, samt att gynna utbyten mellan forskare och
doktorander verksamma inom ämnesområdet. Nätverket har som övergripande
målsättning att skapa goda förutsättningar för forskning och forskarutbildning
som faller inom statsvetenskapligt inriktad Europaforskning, samt att sprida
forskningsresultat till en bredare allmänhet.
De ekonomiska medel som SNES erhåller från regeringen är gemensamma för de
universitet och högskolor som ingår i nätverket. Det årliga anslag som SNES
förfogar över är inlagt i anslaget till Uppsala universitet.
SNES består för närvarande av tolv medlemsinstitutioner vid Göteborgs
universitet, Högskolan i Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet,
Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitet,
Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala
universitet.
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SNES Styrelse
Nätverket leds av en styrelse med en representant från varje medlemsinstitution,
samt två doktorandrepresentanter och en företrädare för yngre forskare. Under
hösten 2020 tillkom två ytterligare doktorandrepresentanter till styrelsen, dessa
utan rösträtt. Styrelsen sammanträder två gånger per år i samband med SNES
vårkonferens och Statsvetenskapliga förbundets (SWEPSA) årsmöte på hösten.
Styrelsen beslutar om SNES övergripande verksamhet såsom SNES årliga
vårkonferens samt de medel som delas ut till medlemsinstitutionerna och till
enskilda forskare och doktorander. Docent Anna Michalski (Uppsala universitet)
är ordförande för SNES sedan 1 juli 2015.
Förändringar i styrelsen 2019–2020:
Karin Leijon lämnar under sommaren 2020 uppdraget som forskningssamordnare
för SNES och sekreterare i styrelsen och Per Ekman anställs som
forskningssamordnare för SNES och väljs till ledamot (adjungerad) och
sekreterare i styrelsen. Karin Borevi ersätter Mats Braun som styrelseledamot för
Södertörns högskola. Per Jansson ersätter Lars Niklasson som styrelseledamot för
Linköpings universitet. Elsa Hedling, representant för yngre forskare ersätter
Sofie Blombäck som i sin tur blir ny representant för Mittuniversitetet. August
Danielson väljs in som ordinarie doktorandrepresentant och ersätter Nina
Carlsson. Michel Anderlini, Malmö universitet och Calle Håkansson, Malmö
universitet väljs till nya doktorandrepresentanter (utan rösträtt).
Styrelsen HT 2020:
Anna Michalski, Uppsala (ordförande)
Linda Berg, Göteborg
Sofie Blombäck, Mittuniversitetet
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Magnus Blomgren, Umeå
August Danielson, Uppsala (doktorandrepresentant)
Per Ekman, Uppsala (adjungerad samordnare, fr.o.m. augusti 2020)
Karin Borevi, Södertörn
Elsa Hedling, Lund (representant för yngre forskare)
Jana Wrange, Lund (doktorandrepresentant)
Magnus Lindh, Karlstad
Ulrika Mörth, Stockholm
Per Jansson, Linköping
Bo Petersson, Malmö
Daniel Silander, Växjö
Maria Strömvik, Lund
Mats Öhlén, Dalarna
Michel Anderlini, Malmö (Doktorandrepresentant utan rösträtt)
Calle Håkansson, Malmö (Doktorandrepresentant utan rösträtt)
SNES vårkonferens 2019, Linnéuniversitet
SNES beviljar varje år medel från nätverket i syfte att arrangera en akademisk
konferens med fokus på Europaforskning. Konferensen arrangeras vanligtvis av
en av SNES medlemsinstitutioner och hålls på våren. Tidigare år har konferensen
bl.a. arrangerats i Göteborg (2018), Umeå (2017), Malmö (2016), Stockholm
(2015), Bryssel/Uppsala (2014), Linköping (2013) och Lund (2012).
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Vårkonferensen 2019 arrangerades av Linnéuniversitet och hölls den 11-12 april
på temat Democracy at the crossroad – European changes and challenges.
Deltagare (forskare, doktorander och studenter) från hela landet diskuterade
papper, deltog på seminarier och lyssnade till föredrag.
Bland annat hölls en paneldebatt med Adina Trunk, Senior Advisor to the
Secretary-General at the Institute of Democracy and Electoral Assistance
(International IDEA), Malkhaz Kakabadze, Ambassador of Georgia to Sweden,
Dr. Ian Anthony, Program Director – European Security Program, SIPRI och
Juraj Medzihorsky, Researcher at Varieties of Democracy (V-Dem).
Vårkonferensen 2020 ställdes in på grund av coronapandemin.
Statsvetenskapliga förbundets (SWEPSA) årsmöten 2019 och 2020
SWEPSA:s årsmöte och konferens arrangerades av Linköpings universitet, på
campus Norrköping, i oktober 2019. Som en del av konferensen anordnades en
workshop för Europaforskning av det lokala SNES nätverket, detta år
representerat av Lars Niklasson (Linköpings universitet och SIEPS). Ett 20-tal
forskare och doktorander från SNES medlemsinstitutioner runtom i Sverige
deltog.
SWEPSA:s årsmöte och konferens 2020 arrangerades av Mittenuniversitetet i
digital form på grund av CORONA-pandemin. Som en del av konferensen
anordnades en workshop för Europaforskning av det lokala SNES nätverket, detta
år representerat av Sofie Blombäck (Mittenuniversitet). Ett knappt 20-tal forskare
och doktorander från SNES medlemsinstitutioner runtom i Sverige deltog i
arbetsgruppen European studies and International Relations.
Beviljade medel till enskilda forskare 2019-2020
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SNES styrelse avsätter varje år medel från nätverket för att främja enskilda
forskares vistelser i andra forskningsmiljöer. Beviljade bidragen avser täcka
kostnader för resor och uppehälle i samband med vistelsen, och ges företrädesvis
till doktorander och nyligen disputerade forskare. Nätverket beviljar även i
särskilda fall medel för andra nätverksaktiviteter, exempelvis för anordnande av
workshops och seminarier med teman som överensstämmer med nätverkets
målsättningar. Medlen är reserverade för nätverkets medlemmar. Ansökan sker
vid två tillfällen årligen: den 15 februari respektive 15 september.
Under 2019–2020 beviljades nio ansökningar medel och dessa medel fördelades
enligt nedan.
Beviljade medel hösten 2019:
Anna Ehrhart, Mittuniversitetet: 12 000 kr (Ankara våren 2020).
Natia Gamkrelidze, Linneuniversitetet: 30 000 kr (gästdoktorand vid Davis
Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University
Valeriya Mechkova, Göteborgs universitet: 19 000 kr (vistelse som
gästdoktorand vid Department of Government vid Harvard University hösten
2019
Carl Vikberg, Stockholms universitet: 19 000 kr (vistelse som gästdoktorand vid
Berlin Social Science Centres hösten 2019).
Beviljade medel våren 2020:
Michel Anderlini (Malmö universitet, vistelse Ghent University HT2020): 20 600
kr
Daniel Carelli (GU, vistelse Pittsburgh University HT2020): 13 600 kr
Nina Carlsson (Södertörn, vistelse Queen’s University HT2020): 24 600 kr
Daniel Gustafsson (LU, vistelse Cambridge University HT2020): 16 600 kr
Lauri Peterson (UU, vistelse Valencia University VT/ST2020): 24 600 kr
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SNES doktorandworkshop
SNES doktorandworkshop hålls varje år och syftar till att ge de deltagande
doktoranderna möjlighet att presentera och få kommentarer på sina
avhandlingsprojekt samt stärka kontakterna mellan yngre forskare inom
statsvetenskap och närliggande discipliner med intresse för Europaforskning
runtom

i

Sverige.

Workshopen

organiseras

vanligtvis

av

doktorandrepresentanterna i styrelsen. Tidigare år har den ägt rum i Göteborg,
Uppsala, Stockholm och på Södertörn. Den 21 februari 2019 anordnades SNES
årliga doktorandworkshop på Södertörns högskola under ledning av Nina
Carlsson och Jana Wrange. De fem deltagarna kom från universiteten i Lund,
Uppsala, Södertörn, samt en gästdoktorand från Helsingfors universitet. I mars
2020 anordnades workshopen vid Lunds universitet under ledning av Jana
Wrange, August Danielson och Nina Carlsson med elva deltagare från
universiteten i Lund, Uppsala, Södertörn, Stockholm, Malmö, Göteborg samt en
gästdoktorand från Monash University i Australien.
SNES stöd till medlemmarnas lokala Europaforskningsmiljöer
SNES styrelse avsätter årligen medel från nätverket till stöd för medlemmarnas
lokala Europaforsknings miljöer. Styrelsen beslutade att avsätta 75 000 sek per
medlem/år under 2019 och 2020. Medlemsinstitutionerna rapporterar till SNES
styrelse hur de använt medlen samt beskriver forskning och undervisning om
Europafrågor som bedrivs vid respektive institution.
På basis av inkomna rapporter för 2019-2020 framkommer att de medel SNES
delar ut kommer mycket väl till nytta. Forskningen om Europafrågor som
bedrivs vid medlemsinstitutionerna står sig väl i den internationella
konkurrensen och ett stort antal böcker och artiklar har publicerats i tidskrifter
såsom t.ex. European Journal of Public Policy, European Security , European
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Union Politics, International Studies Quarterly, Journal of Common Market
Studies, Journal of European Public Policy, European Journal of Political
Research, Journal of International Relations and Development, Journal of
Baltic Studies, Foreign Policy Analysis och Public Administration.
Medlemsinstitutionerna använder i regel de tilldelade SNES medlen till att stödja
forskare och doktoranders deltagande vid internationella vetenskapliga
konferenser och workshops samt att arrangera seminarier med inbjudna talare.
Forskare

verksamma

vid

SNES

medlemsinstitutioner

deltar

aktivt

i

forskningssamhället genom deltagande vid större internationella konferenser
såsom European Consortium for Political Research, International Studies
Association, American Political Science Association, Nordic Political Science
Association, European Union Studies Association och International Political
Science Association samt specialinriktade workshops. Pandemin under 2020
bidrog till minskad extern verksamhet inom många medlemsinstitutioner, även
om omställning till digital verksamhet fungerade bra på många håll.
Flera medlemsinstitutioner ser också till att använda SNES medel för att
arrangera workshops i syfte att låta forskare och doktorander presentera och få
kommentarer på artikelutkast, avhandlingsmanus eller projektansökningar.
Medel används även för språkgranskning av forskningsprodukter med Europa
som tematik och till inköp av litteratur.
Nedan följer specifika rapporter från de olika medlemsinstitutionerna.
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