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Inledning 

Anders Lidström och Gunnel Gustafsson 

 

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet etablerades 1965, 
vilket också var samma år som Umeå universitet formellt invigdes. Ett halvt 
sekel är både en kort och en lång tid i en akademisk institutions liv. Jämfört 
med några av världens mest framstående akademiska miljöer, av vilka vissa 
räknar sina rötter från medeltiden, är det bara en uppstartssträcka. Det tar 
tid att bygga upp kompetens, nätverk och internationell slagkraft av sådan 
kaliber att den ska kunna hävda sig nationellt och på världsarenan. Men fem 
decennier representerar också en respektabel historia. Den akademiska 
institutionen har kunnat genomgå många faser. Förutom att etableras har 
den också haft tid att konsolideras och kanske också förnyas. Generations-
växlingar har skett, utbildningsutbud och forskningsinriktningar kan ha 
förändrats.  

Denna bok berättar historien om de första femtio åren för Statsvetenskapliga 
institutionen vid Umeå universitet. Den är förstås inte uttömmande men för-
söker ändå ge inblickar i viktiga händelser, avgörande beslut, genomgående 
tendenser och stora förändringar. Det är en historia med både glädjeämnen 
och besvikelser, framgångar och motgångar. Att institutionen överlevt, 
expanderat och delvis kunnat förnya sig vittnar dock om att det i grunden är 
en livskraftig och dynamisk akademisk miljö. 

Pär-Erik Back, som disputerat vid Lunds universitet, fick den första profes-
suren i statskunskap vid Umeå universitet och uppdraget att organisera de 
första kurserna och en forskarutbildning. Det handlade verkligen om att 
bryta ny mark, dessutom i en miljö med svaga akademiska traditioner. Till 
professorns stora glädje fanns dock ett uppdämt behov av statsvetenskaplig 
kunskap bland såväl många norrlandsungdomar som en del äldre som 
önskade förkovra sig. Dessutom bidrog ett nationellt kommunalforsknings-
projekt till att ge forskningsmässig skjuts åt den nya institutionen. Trots 
detta var Pär-Erik Back orolig när han i en minnesskrift efter de första tio 
åren summerade vad som åstadkommits. Ämnet var på väg att subspeciali-
seras på ett sätt som kunde göra det svårt för en mindre institution att hänga 
med. För att möta detta krävdes därför en tydlig strategi: 

”Jag tror att en nära kontakt och fortlöpande förtrogenhet med den 
teoretiska och metodologiska utvecklingen, så som denna försiggår i det 
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internationella statsvetenskapliga forskarsamhället, är oundgänglig. Vid 
varje institution måste finnas en minimikännedom om ämnets alla sidor, en 
beredskap för eventuella djupare engagemang. Därjämte måste en hårdare 
specialisering ske inom vissa subdiscipliner och så långt möjligt fullgod 
expertis finnas till hands inom dessa.”1 

Femtio år efter institutionens grundande kan vi konstatera att Pär-Erik 
Backs recept verksamt bidragit till institutionens framgångar: En tydlig 
internationell orientering kombinerad med ämnesmässig bredd och specia-
lisering. Institutionen har nu drygt 60 anställda och är i många avseenden 
mer välmående än någonsin. 

En föränderlig värld  

Statsvetenskapliga institutionen har existerat under en tid med omfattande 
och stundtals dramatiska samhällsförändringar. Det sena 1960-talets 
samhälle präglades alltjämt av den optimism och framtidstro som följde med 
freden efter andra världskriget och återuppbyggandet av Europa. Sverige 
kunde dra fördel av att ha stått utanför kriget vilket bl.a. kom till uttryck i tre 
ekonomiskt expansiva decennier omedelbart efter krigets slut. Den inter-
nationella arenan domineras länge av det kalla kriget och konflikten mellan 
stormakterna, men med Berlinmurens fall i november 1989 följde både 
kommunismens sammanbrott och Sovjetunionens fall.  

Dessa händelser öppnade för en utvidgning av den Europeiska Gemenskapen 
till en Europeisk Union. Opinionen i Sverige var delad både mellan och inom 
partierna, men vid folkomröstningen 1994 röstade ett flertal för medlemskap 
varefter Sverige anslöts från 1995. Hållningen till EU kom dock att vara en 
tydlig skiljelinje i svensk politik under resten av 1990-talet. Skepsisen mot 
EU var särskilt stark i Norrland. 

Kalla krigets slut skapade också förutsättningar för ett samarbete inom 
Barentsområdet i början av 1990-talet och därmed också ökat utrymme för 
kontakter med västra Ryssland. De vänstervindar som rått under 1960- och 
1970-talen, och som inte minst präglat det nya universitetet i norr, förbyttes i 
andra nyliberala, eller om man så vill nykonservativa, vindar vilket symboli-
serades av Margaret Thatchers tillträde som premiärminister 1979 och 
Ronald Reagans presidentperiod 1981-1989. Man satte nu sin tilltro till 
marknadslösningar och misstrodde planlösningar och en omfattande 
offentlig sektor. Detta var också en period när internationaliseringen fort-
                                                             
1 Back, Pär-Erik, 1975. Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet 10 år. Ht 1965 – Vt 1975. Politik 
1975:2. Umeå Universitet, Statsvetenskapliga föreningen. 
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satte. Från början av 1980-talet började man allt mer tala om globalisering. I 
Kina inleddes i början av 1980-talet de reformer som skulle omvandla 
landets ekonomi och skapa förutsättningar för en stark ekonomisk tillväxt 
och göra landet till en ekonomisk stormakt. 

Efter sekelskiftet fördjupades globaliseringen i form av ett allt starkare 
omvärldsberoende. I Sverige förskjuts makt och befogenheter allt mer till 
EU:s institutioner och vi talar allt mer om hur nivåer av politisk besluts-
fattande vävs samman med varandra. Miljö- och främst klimatkrisen upp-
märksammades allt mer även om de politiska åtgärderna för att komma till 
rätta med dessa förblev begränsade. Liberalisering av marknader förstärkte 
ytterligare den internationella konkurrensen. I takt med att industrijobb i 
Sverige konkurrerades ut av billigare arbetskraft i främst Ostasien minskade 
industrisysselsättningen i vårt land, men i stället växte den privata tjänste-
sektorn. 

Från 1976 bryts det långvariga socialdemokratiska regeringsinnehavet och 
ersätts av en tid med återkommande växlingar vid den politiska makten. Det 
fempartisystem som länge präglad svensk politik förändras i och med 
tillkomsten av successivt allt fler partier. Mordet på Olof Palme 1986 och 
senare Anna Lind 2003 kom att prägla det politiska livet genom att begränsa 
politikernas rörelsefrihet och introducera ett större mått av säkerhets-
tänkande. År 2010 blir Sverigedemokraterna riksdagens åttonde parti och får 
efter valet 2014 en vågmästarroll. Stefan Löven tillträder 2014 som stats-
minister i en socialdemokratisk-miljöpartistisk minoritetsregering. Genom 
Decemberöverenskommelsen mellan alla partier utom Sverigedemokraterna 
läggs en informell grund för att riket ska kunna styras av minoritetsrege-
ringar. 

Den tidigare framgångsrika nordiska modellen började ifrågasättas och en 
rad ekonomiska kriser under 1980-talet och inledningen av 1990-talet inne-
bar att den kom att modifieras. Välfärdssystemet blir mindre generöst och 
inslagen av privata utövare ökar. Den offentliga sektorns expansion avbryts 
och ersätts till att börja med av kraftiga nedskärningar och senare av att den 
offentliga verksamhetens andel av ekonomin gradvis minskar. Trots detta 
består bilden av Sverige som på många sätt avvikande i internationella 
jämförelser. Landet ligger alltjämt i topp i fråga om mellanmänsklig tillit, 
förtroende för myndigheter och frånvaro av korruption. Svenskarna är också 
extrema genom sina påtagligt sekulära och icke-auktoritära värderingar. 
Sverige klarar sig relativt väl genom finanskrisen från 2007 och framåt som 
påverkar resten av Europa starkt även om arbetslösheten, främst bland de 
unga, lägger sig på en hög nivå. Tendenserna mot en allt mer diversifierad 
arbetsmarknad förstärks, med allt mer specialiserade och kvalificerade 
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anställningar parallellt med ett stort antal förhållandevis lågavlönade jobb 
inom främst servicenäringen. Allt fler anställningar blir tidsbegränsade. Det 
ekonomiska välståndet ökar generellt, men allra mest för de med höga 
inkomster. Omkring 2015 är Sverige inte längre det mest jämlika OECD-
landet.  

Utvecklingen mot ett samhälle där de flesta har en högre utbildning fort-
sätter i takt med att lågutbildade generationer ersätts av högutbildade. 
Kvinnor tar successivt allt större plats även om de alltjämt är underrepre-
senterade i ledande positioner. Andelen med utomnordiskt ursprung ökar 
vilket bidrar till att Sverige blir allt mer multikulturellt och mindre etniskt 
homogent.  

Den digitala revolutionen representerar en annan påtaglig samhällsföränd-
ring under perioden. Den har möjliggjort för nya och snabba kontakter i 
världsskala, behandling av stora datamängder, tillgång till information och 
kunskap samt rationalisering av arbetets innehåll. Den har förändrat hur 
underhållning och nyheter förmedlas samt skapat en mer individualiserad 
tillgång till och spridning av information. Tekniken har också skapat nya 
typer av klyftor, mellan de som har råd att följa med i teknikutvecklingen och 
de som saknar dessa resurser samt mellan generationer. 

För femtio år sedan präglades urbaniseringen i Sverige framför allt av inflytt-
ningar till kommuncentra i anslutning till expansionen av kommunernas 
verksamhet. Efter hand förändrades dock mönstret och från ungefär 1990 tar 
det post-industriella samhällets drivkrafter över. Inflyttning sker under de 
närmaste decennierna främst till de tre storstadsregionerna och till ett antal 
universitetsorter medan de flesta övriga kommuner tappar befolkning. 
Åldersstrukturen förändras genom att allt fler blir äldre och detta avspeglas 
också i urbaniseringen genom yngre befolkning i stadsregionerna och en 
tilltagande dominans av äldre i avfolkningskommunerna.  

Norrland fortsätter att tappa invånare även om en ökande invandring mot-
verkar ännu kraftigare befolkningsförluster. Mellan 1965 och 2014 minskade 
antalet invånare i de fyra nordligaste länen med 19 000 personer. Väster-
botten är det enda länet som växer under perioden, med nästan 30 000 
invånare. Parallellt med detta sker stora befolkningsomflyttningar inom de 
nordligaste länen. Umeå är den kommun i norr som har den kraftigaste 
befolkningstillväxten, med i praktiken en fördubbling under perioden till 
120 000 invånare. Även andra kuststäder, t.ex. Gävle, Luleå och Sundsvall, 
växer, om än i mindre grad, men också Åre och Krokom har positiv befolk-
ningsutveckling. De flesta kommunerna i Norrlands inland minskar sin 
befolkning.  
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Den norrländska ekonomin fortsätter att vara beroende av råvarorna skog 
och malm. Ett gynnsamt prisläge gynnar periodvis exploateringen av dessa. 
Näringarna ger emellertid inte samma utbyte i form av arbetstillfällen som 
tidigare och exploateringen stöter också på motstånd, inte minst från den 
samiska befolkningen. Efter hand uppmärksammas samernas rättigheter allt 
mer och sedan år 2000 har bl.a. samiska status som officiellt minoritets-
språk.  

Att det efterhand blir färre norrlänningar har betydelse för Umeå universi-
tets framtidsstrategier eftersom det då krävs att universitetet i allt högre grad 
förmår attrahera studenter utanför norrlandslänen för att kunna bibehålla 
ett brett utbildningsutbud.  

Dessa förändringar i världen, Sverige och Norrland under 50-årsperioden 
sätter spår i Statsvetenskapliga institutionens verksamhet, vilket närmare 
kommer att skildras i de olika kapitlen nedan. De handlar bl.a. om föränd-
rade utbildningsbehov till följd av att den offentliga sektorn övergår från 
expansion till stagnation, samtidigt som nya akademiska kunskapsbehov 
växer fram. Det handlar också om utvecklingen av nya forskningsområden 
såsom studier av europeisering, globalisering, flernivåstyrning, migration 
och norrländsk regionalisering samt nya samarbetsytor mot Ryssland, 
Barentsregionen och EU. 

Några genomgående drag i institutionens utveckling 

Institutionens första femtio år har präglats av både med- och motgångar. 
När man blickar bakåt finns det dock ett antal genomgående drag som 
sammantaget kan sägas prägla dess utveckling. I de följande tabellerna 
redovisas hur antalet anställda utvecklats under åren. Tabellerna visar också 
studerandeantalet på A-nivå (motsvarande) och andel kvinnor bland 
studenterna. Tabell 1 omfattar tiden fram till 2001 och tabell 2 sammanfattar 
läget sedan övertagandet av ansvaret för ämnet freds- och konfliktstudier 
2002. 
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Tabell 1 Anställda och studenter i statsvetenskap A vid 
statsvetenskapliga institutionen 1965-2001 
 

 
Antal 

anställda 

Studenter på 
A‐nivå (motsv) 

 

 

Antal 
an‐

ställda 

Studenter på  
A‐nivå (motsv) 

Antal 
Andel 
kvinnor  Antal 

Andel 
kvinnor 

1965  3  96  1984 39  62  43,5 

1966  9  117  1985 38  51  39,2 

1967  13  195  1986 34  43  41,9 

1968  13  210  1987 35  50  48,0 

1969  10  122  1988   66  50,0 

1970  11  87  1989 34  67  28,4 

1971  19  94  1990  37  75  46,7 

1972  16  44  1991  39  113  53,1 

1973  15  33  1992  40  126  43,7 

1974  13  28  1993  47  167  44,3 

1975  17  21  1994  47  200  46,0 

1976  23  8  37,5  1995    197  45,2 

1977  31  18  38,9  1996  44  217  53,0 

1978  28  14  42,9  1997    203  51,2 

1979  31  16  50,0  1998  44  190  52,1 

1980  31  21  57,1  1999    202  50,5 

1981  34  24  33,3  2000  44  211  47,4 

1982  34  36  27,8  2001  44  210  51,4 

1983  34  25  36,0         

Anmärkning: Antal anställda gäller situationen vid läsårets eller årets slut.  

Källor: Universitetskataloger, institutionsbroschyrer, Ladok, SMU, VF 1973-09-22. 
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Tabell 2 Anställda och studenter i statsvetenskap och freds- och 
konfliktstudier A vid Statsvetenskapliga institutionen 2002-2014 
 

 
Antal  

anställda 

Studenter på 
statsvetenskap A 

Studenter på 
freds‐ och 

konfliktstudier A 

Summa studenter 
på A‐nivå 

Antal 
Andel 
kvinnor  Antal 

Andel 
kvinnor  Antal 

Andel 
kvinnor 

2002  46  198  45,5  117  44,4  315 45,1 

2003  52  210  50,0  44  59,1  254 51,6 

2004  50  201  48,8  37  56,8  238 50,0 

2005  64  171  50,3  64  70,3  235 55,7 

2006  60  148  47,3  134  64,2  282 55,3 

2007  56  84  53,6  95  55,8  179 54,8 

2008  57  80  50,0  69  52,2  149 51,0 

2009  55  115  44,3  59  64,4  174 51,1 

2010  51  85  49,4  76  67,1  161 57,8 

2011  56  102  49,0  65  56,9  167 52,1 

2012  65  101  62,4  52  48,1  153 57,5 

2013  61  100  50,0  55  72,7  155 58,1 

2014  53  80  65,0  69  59,4  149 62,4 

Antal anställda gäller situationen vid läsårets eller årets slut. Källa: Ladok. 

Av tabellen framgår att det för det första skett en successiv ökning av antalet 
anställda, även om det förekommer upp- och nedgångar mellan åren. 
Institutionen är som störst 2012 med 65 anställda. Ofta har dock år med 
dålig studerandetillströmning kunnat kompenseras med god tillförsel av 
externa forskningsmedel. Ökningen av antalet anställda under 2000-talet 
skall ses mot bakgrund av att Centrum för skolledarutveckling liksom freds- 
och konfliktstudier överfördes till Statsvetenskapliga institutionen samt att 
internationella freds- och konflikthanteringsprogrammet inrättades och 
doktoranderna anställdes under sin utbildning. Trots expansionen har dock 
institutionens andel av Samhällsvetenskaplig fakultet minskat eftersom 
andra institutioner växt ännu snabbare. År 2014 utgjorde de anställda vid 
Statsvetenskapliga institutionen fem procent av samtliga anställda vid 
fakulteten.  
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För det andra har antalet studerande fluktuerat ganska kraftigt mellan åren. 
Höjdpunkter har utgjorts av de första åren på 1960-talet och en period från 
1994 och framåt. Flest antal A-studenter hade dock institutionen 2002, när 
de studerande i freds- och konfliktstudier tillkommit. Detta år inledde 315 
studenter studier i något av institutionens ämnen. Därefter har studerande-
antalet successivt sjunkit, ner till ungefär 150 nybörjare 2014. 

För det tredje har allt fler kvinnor valt att studera statsvetenskap. Från att ha 
varit påtagligt mansdominerad vid starten har könsfördelningen blivit stabilt 
jämn från mitten av 1990-talet och från ungefär 2000 är de flesta av institu-
tionens nybörjare kvinnor. En motsvarande ökning sker bland doktoran-
derna. I mars 2015 var åtta av de tolv doktoranderna kvinnor.  Institutionen 
(och landet) fick sin första kvinnliga professor i statsvetenskap i och med 
Gunnel Gustafssons tillträde 1987. När detta skrivs är två av fem professorer 
och tre av sju docenter vid institutionen kvinnor. Ytterligare en kvinnlig 
professor är under tillträdande. 

För det fjärde har institutionens samlade forskarkompetens ökat. Ett uttryck 
för detta är antalet professorer och docenter, som i mars 2015 var fler än 
någonsin tidigare. Dessutom är bredden i kompetensen betydande i fråga om 
de ämnen som studeras, de metoder som tillämpas och de teoretiska 
angreppssätt som finns representerade. 

För det femte sker en tilltagande internationalisering. Det kanske starkaste 
uttrycket för detta är formen för publicering av forskningens resultat. Allt 
fler avhandlingar skrivs på engelska och samtidigt blir den internationella 
forskningsartikeln allt mer framträdande som publiceringsform. Utöver 
detta sker också internationalisering genom konferensdeltagande, dokto-
randkurser utomlands, längre forskningsvistelser och studerandeutbyte. 

Statsvetenskapliga institutionens första femtio år har således varit en 
historia om expansion, breddning och kompetenstillväxt. Detta sker i en tid 
som i tilltagande grad har kommit att betona värdet av kunskap och kompe-
tens för ekonomisk och kulturell utveckling. Institutionen har också kunnat 
visa en stark förmåga att möta nya utmaningar och är därför väl rustad inför 
framtiden. 

Bokens uppläggning  

Huvuddelen av skriften består av kapitel som skildrar tre epoker i 
institutionens utveckling, författade av personer som alla varit verksamma 
vid institutionen under respektive tidsperiod. Den första belyser etablerings- 
och pionjäråren 1965-1980 och har författats av Dan Brändström, Gunnel 
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Gustafsson och Kjell Lundmark. Här beskrivs de första årens strävsamma 
arbete med att få till stånd grundläggande kurser, forskarutbildning och 
forskning. Svante Ersson, Niklas Eklund och Kerstin Kolam har skrivit om 
nästa period som omfattar åren 1980–2000 och behandlar institutionens 
fortsatta uppbyggnad och expansion. Fler forskningsinriktningar, fortsatt 
breddning av utbildningsuppdraget och fler anställda paras med att 
utbildningarna blivit mer strömlinjeformade. Expansionen fortsätter under 
perioden 2000–2015, vilket skildras i ett kapitel av Anders Lidström, 
Katarina Eckerberg, Malin E Wimelius och Olof Johansson. Viktiga 
milstolpar är överflyttningen av Centrum för skolledarutveckling, ämnet 
freds- och konfliktstudier samt fler större externfinansierade forsknings-
projekt.  

Översikten följs av ett framåtblickande avsnitt, skrivet av Magnus Blomgren, 
Dzenan Sahovic och Camilla Sandström. Här diskuteras hur institutionen 
kan möta förväntade kommande utmaningar och vilka möjligheterna är för 
en statsvetenskaplig institution vid Umeå universitet. Till sist redovisar 
Douglas Nord sitt perspektiv på Statsvetenskapliga institutionen i Umeå. 
Han har under många år varit gästlärare och gästforskare vid institutionen, 
är hedersdoktor vid Umeå universitet och är sedan 2015 institutionens första 
affilierade professor. 
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Etablering och pionjäranda: 1965–1980  
 
Hur det började 

Dan Brändström 

 

De första åren  

Under våren 1965 utrymdes Danielssons barn- och herrekipering på 
Storgatan 55 för att fr.o.m. den 1 juli temporärt (det temporära tillståndet 
varade i nästan tre år till i mitten av mars 1968 då inflyttningen till Sam-
hällsvetarhuset gjordes) kunna ge plats till Institutionen för statskunskap vid 
det nyinrättade universitetet i Umeå. Vid första regeringskonseljen i juni 
1965, torsdagen den 3 juni 1965, utnämndes docenten vid Lunds universitet, 
Pär-Erik Back, till professor och ämnesföreträdare i statskunskap. Den 
tillträdande professorn gjorde sitt första besök i sin nya lärdomsstad redan 
ett par veckor efter sin utnämning. En vecka efter konseljen fick jag mig 
hemskickat ett maskinskrivet brev till mina föräldrars hemadress i Ekträsk, 
med en förfrågan om vi kunde mötas på restaurang Esplanad under Pär-
Eriks planerade Umeåresa vid midsommartiden någon vecka därefter, något 
som jag givetvis omgående svarade ja till. Under min sista termins studier 
vid Uppsala universitet hade jag under min påskledighet inlämnat mina 
ansökningshandlingar till byrådirektören Inga Elgquist, universitetsförvalt-
ningens ansvariga person för utbildningsfrågor. Universitetsförvaltningen 
var då inrymd i en stor lägenhet i ett av de nybyggda Bågenhusen vid 
järnvägstorget. Jag bad henne att skicka mina ansökningshandlingar till den 
som senare under våren skulle komma att utnämnas till professor och 
ämnesföreträdare i statskunskap något som uppenbarligen hade fungerat på 
ett för mig helt tillfredsställande sätt. 

Pär-Erik Back bodde under sitt första besök i stadens nya fina hotell och 
restaurang i hörnet av Storgatan och Västra esplanaden. Detta nya etablisse-
mang drevs med stor skicklighet av krögarparet Greta och Sven Lindstrand. 

Jag hade förberett mig väl inför detta för mig viktiga livsavgörande 
lunchmöte. Jag hade under en intensiv vecka med biblioteksgenomgång, läst 
in mig på Pär-Eriks forskningsinriktning och tagit del av hans publikationer 
som forskare och lärare i Lund. Det visste jag som uppsalastudent ingenting 
alls om för att vara helt sanningsenlig. Jag snabbläste ”En klass i uppbrott: 
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den fackliga lantarbetarrörelsens uppkomst och utveckling”, som hade 
utkommit 1961 och hans lärobok från 1963 Modern demokrati som utkom 
med sin första upplaga 1963. Den andra upplagan utkom under hösten 1965. 
(Den utkom t.o.m. i sex reviderade upplagor fram till 1976). 

Pär-Erik försökte givetvis utröna vem jag var och vad jag sysslat med i 
Uppsala och dessförinnan. Han frågade mig om mina intressen i största 
allmänhet och om mitt engagemang för en ev. kommande lärargärning i 
synnerhet. Det var nog den största utmaningen för honom just då. Han 
behövde lärare inför den kommande terminen och förhörde sig om vilka 
statsvetare som jag kände till som ev. kunde tillfrågas om att bli extra 
universitetslektorer. Jag hade vid det tillfället inte särskilt många namn som 
jag kunde bistå med men nämnde givetvis min egen utmärkte uppsalalektor 
Bengt Almerud, som jag visste kom från Östersund så han kunde kanske 
tillfrågas. Dessutom framförde jag personer jag träffat och kände något om 
såsom den redan i Umeå befintlige rektorn för Socialhögskolan, docenten 
Lars Sköld och rektorn vid folkhögskolan i Vindeln Bengt E. Grimlund. Pär-
Erik kände dem båda. Kunde det finnas några användbara jurister vid 
Hovrätten som kunde tillfrågas om timförordnande? Detta borde under-
sökas. 

För egen del var det enkelt att bejaka mitt intresse för en framtida lärar-
gärning. Jag hade redan fått en inträdesbiljett till det avslutande praktiskt-
pedagogiska året på Östra Gymnasiet som blivande ämneslärare och adjunkt 
på högstadiet eller vid gymnasieskolan. Men helst drömde jag om en 
verksamhet vid universitetet. Det började kännas som om jag skulle kunna 
utesluta denna del av min tänkta framtidsmöjlighet.  

Pär-Erik hade två önskemål för mig att begrunda. Det ena var att lära de 
nytillkommande studenterna att använda sig av bibliotek som stöd för inlär-
ningen. Varje student borde, enligt Pär-Erik, ha minst 10 timmars assistent-
undervisning i bibliotekskunskap. Det andra önskemålet som han reste 
gentemot mig var genomförandet av diskussionsseminarier på teman utifrån 
olika stridiga uppfattningar som fanns om hur vårt statsskick borde se ut i 
olika avseenden och som Pär-Erik hade redovisat i sin nyutkomna lärobok 
om Morden demokrati. Självklart lovade jag försöka genomföra båda hans 
framförda önskemål. Kontakterna med chefsbibliotekarien Sven-Ola Hell-
mér och hans utmärkta bibliotekarie Anne-Marie Svedjedal bidrog till att 
förstaårsstudenterna i statskunskap fick en god inblick i hur vårt biblioteks-
system var uppbyggt.  

Under hösten 1965 kunde sju seminarier genomföras i Stadsbibliotekets 
lokaler intill länsstyrelsen på Storgatan. Sommaren kunde nu användas för 
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förberedelsearbete inför de diskussionsseminarier som jag blev ansvarig för 
under första årets utbildning i statskunskap i den gamla herrekiperingens 
lokaler. Än idag möter jag studenter som kommer ihåg hur de blev 
anmodade att argumentera för eller emot monarki/republik, majoritetsval 
eller proportionella val, en eller två kamrar, om olika grundattityder till 
europeisk integration och om maktbalans eller världsstat. 

 

Statsvetenskapliga institutionen hade sina första lokaler i f.d. Danielssons 
barn- och herrekipering på Storgatan 55. 

Lunchsamtalet avlöpte mycket väl för min del. Vid avslutningen av den tre 
timmar långa lunchen var jag de facto anställd och betrodd med den nyckel-
uppsättning till det Danielssonska huset som Pär-Erik tidigare på dagen 
kvitterat ut från universitetsförvaltningen. Det visade sig dock rätt så snart 
att universitetsförvaltningen temporärt (två år!) hade lovat bort ett av de 
bättre rummen på andra våningen till Socialhögskolan för docenten och 
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universitetslektorn i samhällsekonomi, Bengt Christer Ysander, en intensivt 
arbetande och därtill en ständigt tedrickande person.   

Jag kan inte erinra mig om att vi under denna lunch vidrörde frågor om 
framtida forskningsinriktningar för institutionen. Den diskussionen kom 
upp först vid terminens början eftersom frågan då uppkom om Pär-Erik 
skulle skriva på den ansökan om ett större forskningsprogram om den 
kommunala självstyrelsen, som professor Jörgen Westerståhl redan var ifärd 
med att förbereda för samtliga fem statsvetenskapliga institutioner. Pär-Erik 
Back var själv mycket tveksam. Hans bevekelsegrunder var tvåfaldiga. Den 
ena grunden var en naturlig önskan om att bygga något nytt som ingen 
annan institution i Sverige ägnade sig åt, exempelvis mindre politiska system 
såsom dem i den indiska oceanens övärldar, kanske även Australien och Nya 
Zeeland kunde tänkas ingå. Den andra grunden för hans tvekan var om vi 
hade personal att erbjuda som deltagare i programmet. På den senare frågan 
hade jag själv redan i slutet av min uppsalaperiod börjat läsa in mig på 
socialdemokratin och försvarsfrågan med särskild inriktning på perioden 
1925 till andra världskrigets utbrott. Men jag hade dock inte kommit så långt 
att jag utan betänketid kunde erbjuda mitt omedelbara stöd för en 
anslutning till programmet. Emellertid såg jag detta som ett alldeles unikt 
sätt att kunna få en flygande start för en forskningsinriktning som annars 
skulle ta många år att bygga upp till en slagkraftig forskningsmiljö. Trots 
Pär-Eriks initiala tveksamhet skrev han under en ansökan om ett större 
planeringsanslag till den nyetablerade Stiftelsen Riksbankens Jubileums-
fond.  

Det var den fjärde ansökan som inkom till det allra första utdelningstillfället 
för den under våren 1965 nyinrättade styrelsen för stiftelsen Riksbankens 
Jubileumsfond. Styrelsen beslöt den 7 oktober 1965 att som första projekt 
bevilja ett miljonanslag för planering och genomförande av detta mycket 
stora samhällsvetenskapliga forskningsprogram. I mitten av oktober hade 
forskningsprogrammet sitt första sammanträde i Statsvetenskapliga institu-
tionens lokaler på Hagagatan 26 intill Odenplan i Stockholm.  

Pär-Erik och jag åkte nattåget Umeå–Stockholm t.o.r. Vi bodde på hans 
stamhotell Hotell Stockholm på Norrmalmstorg och avslutade besöket med 
en god middag på Järnvägsstationens klassiska restaurang. Vi hade rikligt 
med tid att diskutera våra möjligheter att medverka i programmet och nu var 
Pär-Erik mera optimistisk igen. På två-betygsseminariet hade bl.a. Harry 
Forsell dykt upp som en intresserad student med ambitioner att läsa vidare. 
Vi hade fått flera unga studerande som brann av iver att få göra vårt ämne till 
ett av sina huvudämnen. Jag blev platsansvarig i Umeå för Kommunalforsk-
ningsgruppen fr.o.m. den första januari 1966 till utgången av juni månad 
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1967. Inför våren 1966 fick jag ett förordnade från Göteborgs universitet 
vilket den 1 juli 1966 överfördes till Umeå universitet. Under tiden 1/7 1965–
30/6 1967 var jag dessutom förordnad att meddela timarvoderad undervis-
ning på lektorsnivå. Jag hade förordnanden om 100 lektorstimmar under det 
första läsåret och 150 under det andra.  

När första terminen skulle börja hade vi ännu inte fått några stolar eller bord 
till våra lärosalar och våra seminarierum. De kom dock lyckligtvis samma 
dags morgon som registreringen ägde rum. Bengt Almerud, Pär-Eriks nya 
sekreterare Barbro Krensler och jag fick på egen hand möblera våra läro-
salar.  

Vi fick betydligt fler studerande än vi hade trott. Det kom 96 studerande på 
ett-betygsnivån och det var ca 20 som redan på olika sätt hade förvärvat ett 
betyg och nu ville erhålla sin två-betygsutbildning.  

Under inledningen av höstterminen annonserades en stor debattafton i 
Mimerskolans aula då ideologiernas död skulle diskuteras utifrån en inled-
ning av professor Herbert Tingsten som hade skrivit en uppmärksammad 
bok i detta ämne. I panelen denna afton hade den nyutnämnde professorn i 
statskunskap Pär-Erik Back inbjudits att delta. Han lyckades dessutom 
denna afton övertala Herbert Tingsten att avlägga ett besök vid institutionen 
dagen därpå till all lycka för oss anställda vid den nyetablerade institutionen. 

Undervisningen i statskunskap 

Undervisningen i statskunskap för samtliga studerande på nybörjarnivån 
inleddes kl. 09.00–11.00 den 8 september på Mimerskolan med att univer-
sitetslektorn Bengt Almerud föreläste över ämnet Det svenska statsskickets 
historia. Undertecknad inledde samma dag kl. 17.00–19.00 med Diskus-
sions- och demonstrationsseminarierna på Stadsbiblioteket. 

Härutöver anordnades i samma lokal även sex timmars föreläsningar över 
svensk socialpolitik (Nils Pårud) och 20 timmar i svensk rättskunskap (Bertil 
Syréhn). 

Kursen i Sveriges nuvarande författning och politiska liv inleddes den 14 
september i det Danielssonska huset med Bengt Almerud som lärare för två 
stora studiegrupper. Han var även lärare på kursen i Politisk teori och 
politiska åskådningar som inleddes den 17 november. 

Kursen i Främmande länders statsskick och internationell politik inleddes 
den 15 november med Bengt E. Grimlund som huvudansvarig lärare. 
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Jag var, som sagts, även ansvarig för proseminarierna i Aktuell politik.  Den 
verksamheten pågick mellan 24/9–3/12. Under hösten kom jag även att 
tilldelas ansvaret för kursen i svensk kommunalkunskap, som började den 15 
november. 

Samtidigt inleddes vid Umeå universitet en försöksutbildning för studenter 
antagna till en bunden lärarutbildning i samhällsvetenskapliga ämnen. För 
denna försöksutbildning hade institutionen en alternativ studiekurs i stats-
kunskap med inriktning på samhällskunskap. Denna studiekurs hade följan-
de inslag under det första försöksåret: 

 Svensk och utländsk statskunskap. Rättskunskap (Almerud och Grim-
lund). 

 Massmedia och opinionsbildning (Almerud). 
 Sociologi, socialpsykologi och kulturantropologi (Universitetslektor från 

sociologiska institutionen, Uppsala universitet). 
 Politiska åskådningar (Almerud). 
 Diskussions- och demonstrationsseminarier (Brändström). 

Tentamina ägde rum på lördagarna och som regel var det undertecknad dvs. 
assistenten som tillsammans med biträde av amanuenserna var skrivvakter. 
Amanuenserna som successivt anställdes under höstterminen 1965 hade, 
förutom att biträda mig, till uppgift att vara uppsatsrådgivare (Stig Wintzer) 
eller att handha biblioteket (Karl-Erik Sammeli) alternativt att biträda i 
samband med forskning (Aila Aune).  

Vid institutionen fanns ett ämneskollegium bestående av prefekt, lärare, 
assistenter och amanuenser och en studeranderepresentant. Från protokollet 
den 7 december 1965 kan nämnas att det orienterades om den prekära lokal-
situationen och att studierådgivningen, enligt studentrepresentanten, hade 
fungerat ”tillfredsställande”. Likaså hade arbetsfördelningen mellan assis-
tenten och amanuenserna ”fungerat väl”. Vidare orienterades om institutio-
nens petita (anslagsframställan), dels för budgetåret 1967/68, dels en lång-
tidspetita på fem år. I den begärdes en preceptur för budgetåret 1970/71 och 
”behovet av lic.- och doktorandstipendier betonades”. Vid detta kollegie-
möte, enligt § 6, vädjade Bengt Almerud till studentrepresentanten ”att han 
skulle medverka till att ritandet på borden i lärosalarna skulle upphöra”. 
Detta utlovades. 

Under vårterminen 1966 efterträddes jag av Anja Sjögren och Stig Wintzer 
blev ansvarig för biblioteks- och litteraturgenomgångarna. Dessutom rekry-
terades Alvar Nilsson för att delvis avlasta Bengt Almeruds tunga under-
visningsbörda. Inom kommunalforskningsprojektet anställdes, förutom jag 
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själv, inledningsvis Harry Forsell, Gunnel Gustafsson och Alf Gunnmo, vilka 
alla befann sig på trebetygsnivån under vår- och höstterminerna 1966. Något 
senare anställdes i detta projekt även Toivo Hofslagare, Kjell Lundmark och 
Stefan Hammarqvist och på institutionens egen budget anställdes Sten 
Berglund, Berndt-Ola Lundström och Marianne Sartor. 

Redan 1966 och under kommande år var institutionen mycket delaktig i att 
svara upp till den efterfrågan som fanns i hela Norrland om extra mural 
kursverksamhet med inslag av statskunskap. I samarbete med Statsveten-
skapliga institutionen i Stockholm genomfördes diskussionsseminarierna 
inom Radiokursen i statskunskap såväl i Umeå (hösten 1965) som i Vindeln 
(sommaren 1966). Under somrarna 1968 och 1970 anordnades akademiska 
kurser av Västerbottens läns landsting vid den landstingsägda Folkhögskolan 
i Vindeln. Även vid folkhögskolorna i Strömbäck och i Kalix medverkade vi 
med kurser i statskunskap. Under läsåret 1967/68 anordnades decentrali-
serad utbildning i Luleå av UKÄ, en verksamhet som fortsatte under följande 
år med motsvarande kurser i Strömsund och Lycksele. Eftersom U68 till-
sattes 1968 upphörde de statliga insatserna på detta område men de togs 
över av studieförbunden. En lång rad av kurser genomfördes av ABF från 
1969 och av Kursverksamheten vid Umeå universitet från 1971. ABF kom 
framför allt att med lärare från institutionen anordna kurser i Kiruna (1-3-
betygskurser), men även ett-betygskurser i Pajala, Piteå och Backe i Fjällsjö 
kommun.   

Efterfrågan på utbildning i ämnet ökade såväl externt som internt inom 
universitetet. Vi blev alltmer trångbodda och fick ytterligare lokalutrymmen i 
det gamla Tullhuset vid älvskajen i väntan på inflyttning till Samhällsvetar-
huset dit vi kom i mitten av mars 1968. Det året passerade vi 200 studerande 
på nybörjarnivån.  

Nästa stora prövning för institutionen blev kraven på ökat studerande-
inflytande, i efterföljd av studentoroligheterna vid Universitetet i Berkeley i 
Kalifornien 1967 och ett år senare i Paris, Berlin och Stockholm. Svallvågor-
na efter denna omfattande studerandeaktivitet nådde även universitetet i 
Umeå. Det var kraftfulla protester gentemot förslag till införandet av fasta 
studiegångar och krav på ökat studentinflytande på alla nivåer inom univer-
sitetsväsendet.    

Detta avspeglades tydligt även i institutionskollegiets protokoll från den 14 
oktober 1968 i närvaro av bl.a. vår USA-baserade gästprofessor Joseph B. 
Board. Vid detta möte redogjorde Sten Berglund för skrivelserna rörande 
”Försöksverksamhet med nya samarbetsformer mellan studerande, lärare 
och övrig personal” från Kungl. Maj:t via UKÄ till universitetens konsisto-
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rier. Enligt § 10 i protokollet från detta möte uttalade sig kollegiet för att vilja 
delta i försöksverksamheten. I nästa paragraf diskuterades hur samarbetet 
skulle ordnas varvid två förslag presenterades:  

”det första att kollegiet skulle ställa sig positivt, men inte redan nu utan 
senare efter ytterligare utredning precisera hur samarbetet skulle vara 
utformat, 

det andra att kollegiet redan nu skulle uttala sig för att det ersattes av en 
beslutande institutionsstyrelse med 10–14 ledamöter, hälften utsedda av de 
studerande vid institutionen, hälften representerande lärare och administra-
tiv/teknisk personal vid institutionen; Institutionsstyrelsen skulle ha till 
uppgift att besluta i alla frågor som för närvarande handläggs av prefekt och 
institutionskollegium”.  

Kollegiet uttalade sig för det sistnämnda yrkandet och uppdrog till mig som 
var kollegiets sekreterare att tillsammans med studentrepresentanten ut-
arbeta skrivelsen till konsistoriet. 

Vid det nästföljande kollegiemötet den 14 januari 1969 meddelade ordföran-
den Pär-Erik Back:  

att  propositionen om fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna 
kunde väntas inom de närmaste veckorna, 

att  han erhållit tjänstledighet för sakkunniguppdrag och för författande av 
läroböcker 27 januari–31 maj, 

att  t.f. universitetslektor Dan Brändström förordnats som institutionens 
prefekt under perioden 27 januari–28 februari 1969, 

att  docenten och universitetslektorn Hans Wieslander, Växjö, förordnats 
som t.f. professor under perioden 27 januari–31 maj samt som institu-
tionens prefekt under perioden 1 mars–31 maj 1969. 

Under punkten övriga frågor beslöts att, i avvaktan på beslutet om den nya 
försöksverksamheten, skulle samtliga studeranderepresentanter i ämnet 
kallas till kommande kollegiesammanträden för att få inblick i arbetet. 

Den slutliga utformningen av institutionsstyrelsen gick inte riktigt så långt 
som institutionskollegiet först hade begärt. Konsistoriet beslöt att tillämpa 
de längst gående av de centralt utformade modellerna dvs. modell nr. 4 för 
den Statsvetenskapliga institutionen. Prefekten Hans Wieslander utformade, 
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efter ett lärarkollegiemöte, det slutliga ställningstagandet i en skrivelse till 
byråchefen Lars Mårdell den 18 mars 1969. I den föreslogs sex företrädare 
för lärare och assistenter/amanuenser och ett lika stort antal företrädare för 
de studerande samt härutöver en ledamot i kategorin teknisk/administrativ 
personal. Förslaget om ett rådgivande organ till denna styrelse avvisades. Nu 
inleddes en i många stycken intressant men för lärarpersonalen tämligen 
slitsam period som dock säkerligen blev mer bekymmersam för en del andra 
samhällsvetenskapliga institutioner än för den statsvetenskapliga. Den 
nyutnämnde universitetskanslern Hans Löwbeer bad t.o.m. att få bevista ett 
sammanträde med vår institutionsstyrelse under sitt första besök vid Umeå 
universitet under hösten 1969. 

Om denna period i svensk universitetshistoria uttryckte sig Pär-Erik Back på 
följande sätt i Statsvetenskapliga institutionens i Umeå 10-årsjubileumsskrift 
Politik 1975:2: ”Under nära 35 år i universitetsvärlden har jag ingen gång 
känt sådan besvikelse som under de hårda åren i slutet av 1960-talet. Att 
skadeverkningarna inte blev större (de var gunås stora nog!) får helt till-
skrivas modet hos de enskilda prefekter och studierektorer som mjukt tog 
vara på rimliga inslag i det nya men benhårt vägrade att ge efter såväl för 
dem som predikade anarki och terror som för dem som under rop på 
mediakontakt och ny pedagogik ville förvandla universiteten till en plats för 
intellektuellt tingeltangel”. 

Under följande år när studerandeantalet kraftigt sjönk gällde det att kom-
pensera bortfallet av nybörjare på grundutbildningen med nybörjarutbild-
ning inom nya kursområden. Det gällde framför allt inom lärarutbildningen i 
samhällskunskap och inom de s.k. DYRK-kurserna såsom administrativ 
teknik, hälso- och sjukvårdsadministration, arbetsmarknadsteknik och infor-
mationsteknik, kommunikations- och massmediefrågor samt miljövård. 
Även i detta hänseende blev institutionen framgångsrik i strävandena att ta 
hand om administrationen av dessa nya mera yrkesinriktade kurser. 

Lärarstaben hade under slutet av 1960-talet och början av 1970-talen succes-
sivt utökats och under vårterminen 1971 hade institutionen förutom Pär-
Erik, Reidar Larsson som docent och t.f. professor och Stephen Schechter 
som gästprofessor. Östen Groth, Alf Gunnmo, Gunnar Jervas var univer-
sitetslektorer jämte jag själv. På olika forskande befattningar fanns Sten 
Berglund, Gunnel Gustafsson, Harry Forsell med Agneta Lane och Gunnar 
Kaati som amanuenser och med Eugen Kokot som gäststipendiat. De admi-
nistrativa assistentbefattningarna innehades av Kjell Lundmark och Berndt-
Ola Lundström. Studievägledare var Aila Aune.  I kommunalforskningsgrup-
pen återfanns Stefan Hammarqvist och Stig Wintzer. Den administrativa 
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staben bestod av Gunilla Ivert, Mari-Ann Holmgren, Mariana Janze och 
biblioteksbiträdet Signhild Eriksson. 

Institutionen var också mycket delaktig i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
Som studierektor var jag under de första 10 åren institutionens ansvarige 
ledare och deltog själv i den första kursen för akademiska lärare vilken 
anordnades vid Uppsala universitet 1968 av den 1965 tillsatta Universitets-
pedagogiska utredningen under professor Torsten Huséns ledning. Likaledes 
deltog jag under 1972 och 1973 som landets ende statsvetare i den längsta 
pedagogiska kurs för studierektorer som hitintills hållits på central nivå, 
sammanlagt 11 veckor + praktiktermin. Därefter utsågs jag fr.o.m. ht 1973 att 
företräda samhällsvetenskapliga fakulteten i den Universitetspedagogiska 
arbetsgruppen (UPA). Den gruppen fördelade konsistoriets anslag till insti-
tutionsanknutna projekt. Ett sådant projekt om målpreciseringar av studie-
planerna genomfördes under 1974/75 vid Statsvetenskapliga institutionen i 
Umeå. 

Lokalt deltog även våra lärare i pedagogiskt utvecklingsarbete genom s.k. 
PUAL-kurser och i kurs och påbyggnadskurs i TV-produktion. Tillsammans 
med Harry Forsell och Gunnel Gustafsson utarbetade vi planer för TRU-
kommittén (TV och Radio i Utbildningen) för en TV-producerad kurs om 
”Hur Sverige styres”. Vi hade ofta förekommande lokala och nationella 
ämneskonferenser framför allt rörande förändringar av studieplanerna. 
Ibland hölls sådana lärardagar utanför universitetet såsom t.ex. på Vindelns 
Folkhögskola 12–13 februari 1971 och såsom de nationella forskarutbild-
ningsdagarna i Vilhelmina 22–23 januari 1974 för samtliga statsveten-
skapliga institutioner. De sistnämnda dagarna hade planerats i syfte att 
förstärka de samlade forskarutbildningsresurserna i svensk statskunskap. En 
till UKÄ av fem professorer gemensamt formulerad ansökan om 69 000 kr i 
anslag till pedagogiskt utvecklingsarbete skrevs av professor Jörgen Wester-
ståhl, Göteborgs universitet, och ingavs till ämbetet i november 1973. Den 
avsåg kostnader för att samla samtliga forskarstuderande i landet till denna 
av oss i Umeå planerade och genomförda konferens. Mitt studierektorsupp-
drag för skolämnet samhällskunskap medförde att vi i Umeå i konkurrens 
med övriga universitet tillsammans med Göteborgs universitet utsågs att 
delta i ett av SIDA/UKÄ gemensamt beslutat initiativ för att enomföra en 
längre kurs i landsbygdsutveckling i Kenyas västra provins i november 1973. 
För dem som inte fick möjlighet att delta gjorde vi en motsvarade pedagogisk 
kurs i Tornedalen under våren 1974. 
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Forskning och forskarutbildning 

Eftersom det inledningsvis endast var ett fåtal personer som hade akademisk 
grundexamen tog det ett par år innan en fungerande forskarutbildningsverk-
samhet kunde ta form. Under våren 1967 hade dock ett tiotal personer an-
mält intresse för studier på licentiat- och doktorsnivå. Vid denna tidpunkt 
var det enbart Bengt Almerud som hade en filosofie lic. examen från Uppsala 
universitet. Han hade då anmält intresse för att skriva en doktorsavhandling 
om Nils Karleby, något som tyvärr aldrig kom att fullbordas på grund av att 
nya och mera maktpåliggande uppgifter bestods honom vid andra läroanstal-
ter i Sverige. 

Av de övriga var hälften relaterade till den nu alltmera växande kommun-
forskningen (Brändström, Forsell, Gunnmo, Gustafsson, Wintzer) och den 
andra hälften hade väldigt olika val av avhandlingsämnen, såsom ”De fin-
ländska invandrarnas fackliga aktivitet i Västmanlands län” (Aila Aune), 
”Folkhögskolegruppen i Riksdagen” (Arne Helldén), ”Politisk struktur i fyra 
Norrlandslän 1911–1920” (Lars Ricknell), ”Staten och samerna 1886–1928” 
(Karl-Erik Sammeli) och ”Amerikansk säkerhetspolitik efter andra världs-
kriget med tonvikt på militär strategi på 1960-talet” (Gunnar Jervas). 

 

Några av institituionens lärare och forskare i början av 1970-talet. Fr.v. 
Kjell Lundmark, Harry Forsell, Pär-Erik Back, Sten Markgren, Gunnel 
Gustafsson och Dan Brändström. 
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Samtliga av dessa kom under åren 1968–1972 att presentera sina licentiat-
avhandlingar med godkänt resultat. Mitt eget avhandlingsarbete ”Nomine-
ringsförfarande vid kommunala val”, som ventilerades i februari 1968, blev 
den första i den mycket långa raden av licentiatavhandlingar fram till och 
med 1972. 

Efter avläggandet av min licentiatexamen inledde jag omedelbart arbetet 
med doktorsavhandlingen enligt den från 1969 nya ordningen för dokto-
randstudier. Harry Forsell och jag antogs till den allra första nordiska dokto-
randkursen som kom att handla om metoder för valanalys. Den genomfördes 
sommaren 1970 vid Oslo universitet med professor Henry Valen som huvud-
ansvarig ledare. Under vistelsen i Oslo fick jag en förfrågan om att såsom 
expert biträda Grundlagberedningen med en studie om nomineringsför-
farandet inför det på hösten förestående valet till den nya enkammarriks-
dagen. Det blev en hektisk men intressant period av deltagande i veckolånga 
arbetsmöten i Åre och Torekov under det intensiva slutskedet av arbetet. Vid 
mötet i Torekov presenterade docenten vid Göteborgs universitet Stig Hade-
nius och jag var sin undersökning vilka senare presenterades i ett särskilt 
betänkande (SOU 1972:17). 

Som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen i Umeå upp-
muntrades vi att delta i offentligt utredningsarbete, något som för min del 
innebar att jag även kom att förordnas som expert i både U68-utredningen 
med uppgift att komma med förslag till en samhällsvetenskaplig grundkurs 
och i utredningen om den kommunala demokratin med inriktning på kom-
munsammanslagningarnas effekter på nomineringsprocessen. Jag kom 
senare att delta i ett flertal utredningar på myndighetsnivå (UKÄ) såsom 
bland annat om studievägledning, samhällsvetenskaplig grundutbildning och 
förvaltningsforskning.  

Gunnar Jervas blev den som först avlade doktorsexamen vid institutionen. 
Hans avhandling, ”Säkerhetspolitiskt agerande över tiden” ventilerades 
under vårterminen 1971. Senare under samma år i december månad presen-
terade jag min avhandling om ”Nomineringsförfarande vid Riksdagsval”. 
Gunnel Gustafsson blev klar med sin avhandling ”Strukturomvandling och 
politisk socialisation” under vårterminen 1972. Därefter på höstterminen 
1972 ventilerade Harry Forsell avhandlingen ”Strukturomvandling och kom-
munala beslut” och Sten Berglund sin doktorsavhandling om ”Masspartiet 
som kommunikationssystem. En analys med inriktning på empirisk teori.” 

En reformerad forskarutbildning implementerades fr.o.m. den 1 juli 1969. 
En ny antagningsordning trädde ikraft samtidigt i syfte att förkorta forskar-
utbildningen till att endast omfatta fyra års heltidsstudier.  
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Under det inledande studieåret antogs 17 forskarstuderande vid Statsveten-
skapliga institutionen. Ytterligare ett knappt tio-tal personer antogs till 
fil.lic.-examen enligt övergångsbestämmelserna. Denna nya reformerade 
forskarutbildning blev även startpunkten för en mer intensifierad planering 
av både en regelmässig forskarutbildning och ett tydliggörande av institutio-
nens forskningsinriktningar. 

Innan starten av höstterminen 1970 skickade Pär-Erik ett brev till Gunnel, 
Harry och mig vilket följdes av ett ingående samtal om framtiden. Framför 
allt var det tongångarna inom U68, som ingav oro. Dessa hade i förtroende 
förmedlats till utredningens s.k. experter, till vilka Pär-Erik hörde. Han 
menade nu att något borde göras för att konsekvenserna för oss i Umeå inte 
skulle bli alltför allvarliga. I en tätt maskinskriven fyrsidig PM daterad den 1 
augusti 1970 lät Pär-Erik oss få del av sina funderingar om både den egna 
och institutionens framtidsutmaningar. 

För egen del hade Pär-Erik kommit till en definitivt mycket viktig slutsats 
och den var att ”stanna i Umeå åtminstone till 1975. Beslutet innebär att jag 
tänker ägna mig mera åt institutionen än jag har gjort de senaste åren och 
dessutom försöka återgå till egen forskning och till forskarhandledningen.” 
För att kunna genomföra detta måste, enligt Pär-Eriks synsätt, vissa åtgärder 
vidtas mot bakgrund av ett antal troliga utvecklingslinjer. De viktigaste var:  

 Universiteten kommer att bli anstalter för massutbildning. Starkt tryck 
kommer att finnas för att skilja forskning och grundläggande utbildning.  

 Decentralisering av utbildningen på akademisk nivå kommer att kraftigt 
öka i betydelse – vare sig vi vill det eller inte. Detta kommer att ske utan 
forskning om det så blir nödvändigt men självklart ser myndigheterna 
gärna att filialen i Blattnicksele också bedriver forskning på något sätt. 

 Umeå kommer på intet vis att ha någon privilegierad ställning. Lin-
köping, Örebro och andra högskoleorter kommer att konkurrera hårt om 
resurstillskotten. 

 Föga hopp finns om att kunna rekrytera forskare och lärare utifrån till 
topptjänster i vårt ämne i Umeå. Vi måste bygga institutionen så gott som 
helt inifrån (vilket ställer stora krav på er medverkan och i viss mån 
chanstagning). 

Det var, enligt Pär-Erik, rena illusionen att föreställa sig att ett eventuellt 
regeringsskifte skulle medföra någon nämnvärd ändring av tendenserna i 
den nuvarande utbildningspolitiken. 
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En generell handlingslinje i detta läge kunde då uttryckas så här: bättre 
föregripa än komma surt efter. Vad innebär då denna handlingslinje på nästa 
konkretionsnivå? Vi borde snabbt igångsätta ett anteciperande regionalt 
utbildningsexperiment. Undervisning plus forskning. För att göra detta var 
det enligt Pär-Erik, mycket som talade för att vi utifrån ett Norrlands-
perspektiv inte borde lämna fältet helt fritt för geografer, sociologer etc. 

I det följande angav han en sorts dagordning med olika diskussionspunkter 
under de fyra rubrikerna: Allmänna mål, Organisatoriska konsekvenser av 
regionförankringen, Undervisningen och Forskningen. 

Allmänna mål 
- Balans forskning – undervisning? 
- Avvägning högstadium – lågstadium? 
- ”Isolering” – samhällsengagemang? 
- Koncentration på studenter i Umeå – inkorporering av andra kategorier? 
- Profil eller ej på grund av belägenheten i Umeå, i Norrland? 

Organisatoriska konsekvenser av regionförankringen 
- Relation regionhuvudort – övriga undervisningsorter? 

Undervisningen  
- Våra bästa krafter måste sparas för högstadiet inklusive forskarutbild-

ningen medan en hårdhänt rationalisering av lågstadiet behöver genom-
föras. 

Forskningen 
- Tillbakablick: 1965–1970 var i huvudsak utbildningsår. 
- Empiriska undersökningar av politiskt beteende bör även vara en huvud–

linje för åren 1971–1975.  
- Egen profil i strukturprojektet borde kompletteras av en kommunforsk-

ningsgrupp. 
- Vidare empirisk teori, idékritik och internationell politik. Men det är 

viktigt att inte gapa över för mycket. Men det vore bra med ytterligare 
någon speciell insats inom något ytterligare område? 

Denna genomgripande diskussion och det alltmer försvårade resursläget 
gjorde det angeläget att försöka koncentrera oss och specialisera oss. I insti-
tutionens folder utpekades tre huvudområden inom forskningen: Decentra-
lisering och demokrati; Rekrytering till politiska poster, samt Minoriteter 
och politik. Forskarutbildningen ansågs böra koncentreras till två huvud-
varianter: Regional och kommunal politik, samt Politisk kultur och politisk 
rekrytering.  
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Tanken var nu den att institutionen inte längre kunde stå beredd att ta emot 
alla elever som händelsevis sökte till forskarutbildningen. Det bedömdes 
vara nödvändigt att specialisera sig och koncentrera resurserna till de områ-
den vi var bäst på. Om forskarutbildningen gavs ett specifikt innehåll skulle 
det bli möjligt att nå det eftersträvansvärda målet att rekrytera studerande 
från hela landet.    

Exkursioner 

Under slutet av 1960-talet började institutionen, på grund av det dåliga 
bokningsläget för fjällhotellen under kyliga och mörka januari, att förlägga 
en vintervecka, kraftigt rabatterad, på de olika hotellen. Det kyliga vinter-
vädret medgav endast ett litet antal skidfärder mitt på dagen. Inledningsvis 
besöktes Hemavans högfjällshotell. Dit förlades den första vinterveckan 20–
26 januari 1969. Temat för denna var Teorier om partier; en forsknings-
inriktning, som under många år kom att bli en av institutionens flaggskepp. 
Enligt en i förväg utdelad promemoria av Pär-Erik borde diskussionen få en 
inriktning mot Empirisk teori men också kunna handla om metoder – och 
tekniker. Nästan alla vid institutionen då verksamma i forskarutbildnings-
seminariet medverkade vid denna första exkursion.  Även kommande vinter-
vecka förlades till Hemavan. Därefter fick det nya hotellet (Silverhatten) i 
Arjeplog besök av institutionen i januari 1972 och Ammarnäs i januari 1973.  

Det sista året som denna vintervecka planerades och genomfördes handlade 
om den nya grundlagen och hölls den 18–22 januari 1974 i Hemavan. Där-
med var cirkeln sluten. Programmet genomfördes före solens uppgång på 
förmiddagarna och efter dess nedgång på eftermiddagarna. Gemensamt för 
alla vinterveckor var att de innehöll två viktiga block:  

 Forskningsläget på institutionen  
 Det pedagogiska utvecklingsarbetet 

Vid det sistnämnda tillfället, det i Hemavan 1974, var det professor Nils 
Stjernquist, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet som 
svarade för huvuddelen av programmet. Professor Olof Ruin, Statsveten-
skapliga institutionen vid Stockholms universitet och professor Bo Särlvik, 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet hade medverkat 
tidigare med speciella inslag. Vid något tillfälle deltog även hedersdoktorn 
professor Joseph B. Board med några väl förberedda föredrag. 

Diskussion om den pedagogiska verksamheten var ett annat vanligt före-
kommande inslag i vinterveckan. Då diskuterades frågor om läromedel, 
undervisnings- och examinationsformer, uppsatser och uppsatshandledning, 
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”uppsatsbussar”, dvs. uppsatser som hade anknytning till den forskning som 
bedrevs vid institutionen, samt policy inför kommande ämneskonferenser. 

Andra viktiga exkursioner med forskarkollegiet gjordes under början av maj 
1968 till Stockholm och Aarhus med bl.a. möte med Olof Palme som i sin 
egenskap av relativt nybliven utbildningsminister för oss förklarade direk-
tiven till den stora och för svenskt högskoleväsende genomgripande U68-
utredningen. I denna utredning kom såväl Pär-Erik Back som Harry Forsell 
och jag att senare lämna vissa publicerade bidrag. 

En annan liknande resa genomfördes till Statsvetenskapliga institutionen i 
Aarhus i Danmark den 16–22 maj 1971. Under hemresan gjordes ett kort 
stopp i Stockholm med ett besök i Riksdagen. Pär-Erik och undertecknad var 
enligt programmet reseledare. 

Andra utflyktsmål tillsammans med vår rysktalande kollega Reidar Larsson 
gick av stapeln sommaren 1973 till Murmansk följd av en resa till Moskva i 
juni 1974. 

Från universitetslektor i statskunskap  
till rektor vid Socialhögskolan   

Då rektor Bengt E. Grimlund tillträtt tjänsten som rektor vid Lärarhögskolan 
ledigförklarades under början av höstterminen 1974 befattningen som rektor 
vid Socialhögskolan. Vid ansökningstidens utgång hade åtta sökande anmält 
sitt intresse till denna befattning. Hälften av dessa var lärare vid Statsveten-
skapliga institutionen däribland jag själv. Efter en långt utdragen tillsätt-
ningsprocedur med besvärsskrivelser blev jag utnämnd vid regeringssam-
manträde 1975-05-07 varvid även mitt ordinarie universitetslektorat över-
flyttades till Socialhögskolan. Fr.o.m. den 1 juli 1975 fortsatte min lärargär-
ning i ämnet statskunskap en trappa upp dvs. i våningen ovanför Statsveten-
skapliga institutionens lokalmässiga belägenhet i Samhällsvetarhuset. 
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1970-talets senare del  

Gunnel Gustafsson och Kjell Lundmark 

 

Utmaningar och problemlösning  

Vid 1970-talets mitt hade Statsvetenskapliga institutionen i Umeå, som 
framgått, redan genomlevt det första ”hacket” i tillströmningen av studenter 
samtidigt som de externa resurserna minskade bland annat till följd av att 
det stora kommunalforskningsprojektet var avslutat.  Det medförde att ett 
flertal anställda tvingades söka sig till andra arbetsuppgifter än forskning 
och undervisning i statskunskap. Bland dem fanns flera som avlagt 
lic.examen.  

Nu befann sig praktiskt taget hela västvärlden i en ekonomisk nedgångs-
period kombinerad med minskad tro på möjligheterna att med hjälp av 
utbildning och forskning lösa samhälleliga problem. Staten behöll sin makt 
över universiteten och klarade den studentkritik som kulminerat 1968 med 
en reform som innebar försöksverksamhet med nya samarbetsformer. Denna 
förkortades FNYS. I efterhand kan konstateras att förkortningen av reform-
namnet var adekvat eftersom reformen faktiskt aldrig kom att leda till ökat 
studentinflytande.  

De svenska universiteten kännetecknades således av en rad utmaningar och 
problem under 1970-talets senare del och Statsvetenskapliga institutionen i 
Umeå utgjorde härvidlag inte något undantag. Tilltron till statens förmåga 
att komma tillrätta med problemen var ändå fortsatt stor. Den U68-
utredning som lade grunden till 1977 års högskolereform präglades av social 
ingenjörskonst. Målet var att anpassa den högre utbildningen och i viss mån 
även forskningen till arbetsmarknadens behov.  

Trots massiva protester från företrädare för universiteten, bl.a. Pär-Erik 
Back och Dan Brändström, genomfördes en reform som kom att förändra 
universiteten i grunden. Utbildningen blev yrkesinriktad, landet delades in i 
sex högskoleregioner, forskning och utbildning kom att särskiljas i och med 
att linjenämnderna fick ansvar för grundutbildningen och fakultetsnämn-
derna för forskningen. Den högre utbildningen kom härigenom inte som 
tidigare att i huvudsak dimensioneras med tanke på samhällets långsiktiga 
behov av arbetskraft utan också att fylla funktionen att utjämna konjunktur-
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svackor och göra det möjligt för arbetslösa ungdomar att studera i väntan på 
bättre tider.  

För Statsvetenskapliga institutionen i Umeå var perioden från 1970-talets 
mitt och framåt ändå i huvudsak framgångsrik. Visserligen minskade antalet 
studerande men forskningen och forskarutbildningen var under stark upp-
byggnad. Antalet personer som avlade lic.- och doktorsexamen var tillfreds-
ställande och kvaliteten på dessa arbeten bedömdes vara på minst samma 
nivå som inom de etablerade universiteten. 

Forskning och forskarutbildning byggs upp 

I ett av numren i en serie småskrifter kallad Politik, utgivna av Statsveten-
skapliga föreningen i Umeå beskrev Pär-Erik Back hur han redan när han 
tillträdde professuren i statskunskap hade ambitionen att sätta Statsveten-
skapliga institutionen på världskartan. Detta tog sig både principiella och 
praktiska uttryck. Han uttrycker sig närmare bestämt så här: ”mellan mig 
och mina närmaste medarbetare fanns inga nämnvärda meningsskiljaktig-
heter ifråga om den väg vi skulle vandra. Beträffande profilen var vi överens 
om att all snäv provinsialism måste avvisas. Politiken på Fidjiöarna är lika 
viktig som politiken i Västerbotten, brukade vi säga. Väl kunde speciella 
hänsyn tas till Norrland och Nordkalotten vid val av frågeställningar, men 
problemen måste i så fall alltid sättas in i ett generellt eller komparativt 
perspektiv. Tidigt bestämde vi oss för att motverka tendenser till provinsia-
lism genom att så intensivt som möjligt engagera oss internationellt.”(Politik 
1975:2)  

Också i ett senare nummer av Politik med titeln ”Forskning vid Statsveten-
skapliga institutionen i Umeå 1979/80” inledde han med att starkt markera 
betydelsen av internationellt samarbete. Han beskrev det nationella och 
internationella samarbete som forskare och lärare vid Statsvetenskapliga 
institutionen i Umeå var involverade i och konstaterade inte utan stolthet att 
de medverkade i en lång rad arrangemang. Här nämns deltagandet i de 
sedan 1975 regelbundet återkommande nationella sammankomster som 
avslutade metodkursen i statskunskap, i de metodkurser som under somrar-
na anordnades i Ann Arbor USA respektive Essex England. Vikten av det 
forskningssamarbete som etablerats med Finland, Tyskland, USA, Stor-
britannien och Polen betonades liksom de gästforskar- och studerande-
utbyten som ägde rum. Professor Back påminde om att institutionen redan 
vid denna tidpunkt var medlem i följande organisationer: 
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 Statsvetenskapliga förbundet i Sverige 
 Nordiska statsvetarförbundet 
 ICPSR (Inter-University Consortium for Political and Social Research) 

som bland annat anordnade sommarkurser för forskarstuderande och 
yngre forskare 

 ECPR (European Consortium for Political Research), vars huvuduppgift 
är att främja europeiskt forskarutbyte och anordna årliga workshops på 
någon plats i Europa 

 IPSA (International Political Science Association) i vars regi statsveten-
skapliga världskongresser genomförs med jämna mellanrum. 

Huvudinriktningen på forskningen var ”långsiktsplanering och politiskt 
beslutsfattande” men två andra områden spelade också en ganska framträ-
dande roll. Dessa var ”politiska partier” samt ”politisk kultur och sociali-
sation”. Inte mindre än 28 personer förutom Pär-Erik Back var verksamma 
inom ett eller flera av dessa områden. De flesta av de pågående projekten var 
externt finansierade. De externa finansiärerna var många, vilket vittnar om 
både stort engagemang och framgångar i strävandena att bygga upp 
forskningen vid Statsvetenskapliga institutionen i Umeå. Bland finansiärerna 
återfinns Riksbankens Jubileumsfond, Statens råd för Samhällsforskning, 
Humanistisk- Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Statens Råd för 
Byggnadsforskning, Universitets- och Högskoleämbetet, Umeå och Lycksele 
kommun, Förenade Landsortstidningar och Svenska Tidningsutgivareföre-
ningen. 

Inom området långsiktsplanering och politiskt beslutsfattande studerades 
regional och lokal politik inklusive den regionala och lokala förvaltningen 
och relationerna mellan dessa nivåer och nationell nivå. Vissa av projekten 
var teoretiskt inriktade medan andra hade sin tyngdpunkt i komparativa 
empiriska studier eller utgjorde fallstudier. Analysen av politiska partier var 
inriktad på partiernas roll i ett systemperspektiv och en del studier hade 
därtill historisk – regional karaktär. Inom detta fält pågick sex projekt. 
Exempel på frågor som analyserades inom området politisk kultur och 
socialisation var: Vad kännetecknar den svenska politiska kulturen i ett 
komparativt perspektiv? Vilka faktorer, processer och personer (vid den här 
tiden kallade agenter) påverkar barns kunskaper och värderingar? Vilken 
social bakgrund och vilka yrken och erfarenheter har de som rekryteras till 
politiska poster? Tre stora projekt pågick inom detta område.  

När Pär-Erik Back år 1980 fyllde 60 år uppvaktade vi som var hans medarbe-
tare med en festskrift, vilken kunde tryckas efter att generöst bidrag erhållits 
från Stiftelsen J.C. Kempes Minne. Dan Brändström påpekar i förordet till 
boken att de flesta av de i boken ingående uppsatserna på ett eller annat sätt 
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är präglade av det riksomfattande kommunalforskningsprojekt som starta-
des redan vid etableringen av statsvetenskapen i Umeå. Därtill konstaterade 
han att uppsatserna kännetecknades av ett av Pär-Erik Back förmedlat ”klas-
siskt samhällsvetenskapligt credo” samt en för just denne institutionsbygga-
re utpräglad känsla för det samhällsrelevanta.  

De viktigaste komponenterna i det klassiskt samhällsvetenskapliga credot är 
samspelet mellan teori och empiri, metodorientering samt internationellt 
samarbete och komparativa perspektiv. Det bör noteras att det här talas om 
ett samhällsvetenskapligt, inte enbart statsvetenskapligt förhållningssätt och 
att känslan för samhällsrelevans medförde att forskningsinriktningen i Umeå 
redan så här tidigt kom att präglas av mångsidighet och bredd. På så sätt 
lades grunden för den utveckling av ämnet som kommit att bli alltmer 
dominerande. De tolv artiklar som ingick i ”Festskrift till Pär-Erik Back” 
återspeglar huvudinriktningen på den forskning som byggts upp under 
pionjärtiden: 

 Alternativa metoder för politisk regionalisering (Sten Berglund, Bo 
Hallin, Ulf Lindström och Lars Ricknell) 

 Är konstitutionalismen obsolet? (Joseph B. Board jr.) 
 Högre utbildning och forskning – ett regionalpolitiskt instrument? (Dan 

Brändström) 
 Attityder i norr (Bert Fredriksson) 
 Priset för demokratin (Gullan Gidlund) 
 Några synpunkter på kommunal planering och flexibilitet (Gunnel 

Gustafsson) 
 Politisk beslutsprocess och teknisk utveckling – ett nytt forskningsområ-

de (Toivo Hovslagare) 
 Om relationen massmedier – ungdom inom politisk socialisationsforsk-

ning (Olof Johansson)  
 Kontakter i regionalt beslutsfattande (Britt- Marie Kindblad) 
 Om kommundelningar i Sverige (Kjell Lundmark)  
 Religion och politik (Lennart Ohlsson) 

Staten, samhället och statsvetenskapen 

Under etableringsperioden präglades som framgått kulturen av pionjäranda 
och framtidstro. Den var så skild från dagens att den är svår att leva sig in i 
även för oss som hade privilegiet att vara med under de här åren. Utveck-
lingsoptimism, samförståndsanda och långsiktig institutionsuppbyggnad 
dominerade inte bara vid den nybildade Statsvetenskapliga institutionen i 
Umeå utan generellt vid universiteten och i samhället. 
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Tilltron till den sociala ingenjörskonsten var i stort sett intakt och världsom-
spännande samhällsförbättringar uppfattades vara möjliga att åstadkomma 
med kunskapen som kompass. Övertygelsen om möjligheterna att med 
kollektiva lösningar orkestrerade av staten genomföra fundamentala förbätt-
ringar av alla människors lika villkor på jorden var utbredd.  

Utmaningar saknades ändå inte. Som framgått var Pär-Erik Backs ambition 
att bygga upp Statsvetenskapliga institutionen till något nytt och internatio-
nellt unikt. För att kunna göra detta gällde det för oss statsvetare i Umeå att 
prestera lika bra och helst bättre än våra kollegor på andra håll i landet. 
Professorerna i statskunskap var få och kunde i stort sett kollektivt avgöra 
hur det skulle gå för den nyetablerade statsvetenskapen i Umeå.  

Därtill gällde det att få statligt stöd för uppbyggnaden av Umeå universitet i 
det då ganska toppstyrda högre utbildningsväsendet där professorsmakten 
ingick som en helt självklar sak. Ett citat från den så kallade Umeåkommit-
tén som föreslog etableringen av en femte högre utbildningsinstitutionen i 
Sverige dvs. Umeå universitet som också har kallats ”Akademin i Stor-
skogen” får belysa detta: ”Statsmakternas ställningstaganden till inriktning-
en av forskningen vid viss fakultet (motsvarande) vid ett universitet kommer 
i första hand till uttryck genom beslut om inrättande av professurer och 
laboraturer (motsvarande) dessas antal och benämningar. I samband med 
beslutet om inrättande av lärostol fattas jämväl i regel beslut om inrättande 
av ett visst antal assistent- och biträdandetjänster samt om anvisande av 
ytterligare medel under lärosätets omkostnads- och materialanslag”. (SOU 
1963:76, sid. 19). 

Namnet statsvetenskap pekar ut stater som den viktigaste analysenheten. 
Under 1970-talet blev denna inriktning på forskningen och utbildningen 
inom ämnet föremål för intensiv debatt både i Sverige och internationellt och 
andra namn t.ex. ”politikvetenskap”, ”politologi” och ”politisk vetenskap” 
diskuterades. Beslutet blev till sist att ändra beteckning på forskningsämnet 
från statskunskap till statsvetenskap. Statskunskap behölls dock som 
beteckning på utbildningen. Samtidigt användes termerna stat och samhälle 
i den allmänna debatten inte sällan som synonymer och föreställningen om 
relationerna mellan dem förblev ofta oklar. Det var därför vanligt att 
introduktionskursen i statskunskap innehöll inslag där studenterna fick 
diskutera begrepp som kunskap, vetenskap, stat och samhälle.  

Vid den här tiden uppfattades det inte finnas något behov av att skilja mellan 
grund- och behovsorienterad samhällsvetenskaplig forskning. De empiriska 
resultaten från kommunalforskningsgruppen bedömdes t.ex. kunna bidra till 
att belysa den då aktuella frågan om kommunsammanläggningarnas konse-
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kvenser. Inom den dominerande empiriskt orienterade statsvetenskapen 
uppfattades tvärvetenskapligt samarbete som något både rimligt och 
nödvändigt när de vetenskapliga frågeställningarna så krävde. Det fanns en 
grundläggande tro på forskning som en naturlig bas för reformer som var 
tänkta att bidra till långsiktiga förbättringar av välfärdsstaten och därmed 
välfärdssamhället i stort. Inte sällan pågick respektfull dialog mellan forska-
re och beslutsfattare under lång tid innan politikerna ansåg sig ha tillräckliga 
kunskapsunderlag för att fatta beslut. 

Expertgruppen för forskning om Regional Utveckling (ERU) är ett exempel 
på långsiktigt bedriven forskning med förtecken av den typ som beskrivits 
ovan. Här samarbetade statsvetare, under ledning av Pär-Erik Back, med 
kulturgeografer, nationalekonomer och ekonomigeografer verksamma vid 
universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå. Spännvidden var stor 
när det gäller de resultat som producerades och publicerades under den nära 
fem år långa period som expertgruppen var verksam. Här ingick bl.a. en 
teoretiskt orienterad analys av ”konstanstanken” där skilda typer av begrän-
sande ramar för samhällsutveckling identifieras. Här ingick också en rad 
detaljerade empiriska studier av tillgången på t.ex. ”arbetstillfällen, 
utbildning, läkare och kylskåp” liksom mer generella beskrivningar av 
levnadsvillkoren för människorna i olika delar av Sverige.  

Det var i denna mylla av pionjäranda och diskussion om skillnaden mellan 
stat och samhälle samt om inriktningen på statsvetenskaplig forskning som 
institutionen i Umeå började byggas upp. Vi som var verksamma då ansåg 
det naturligt att betrakta forskningen som en fri kraft med vars hjälp vi ansåg 
oss kunna bidra till att påverka både samhället och våra egna liv. Vi 
uppfattade oss som en intellektuell elit som äntligen fått tillgång till högre 
utbildning och därmed möjligheter att bygga institutioner med vars hjälp 
samhället kunde förbättras i grunden.  

Ofta var vi de första i vår familj och från vår ort som fick detta privilegium. 
Norrland skulle inte bara förses med läkare och tandläkare utan också med 
bildning.  Vi visste att det fanns förväntningar på att etableringen av Umeå 
universitet skulle bidra till nytänkande och nya fakta som bas för ”moderni-
seringen” av Sverige och inte minst av Norrland. Vi bars fram av en stark tro 
på oss själva parad med ambitionen att sätta statsvetenskapen på världs-
kartan.  

En sedan generationer tillbaka förvärvad Luthersk uthållighet och pragma-
tisk överlevnadsförmåga gjorde oss som kom från det ”fattiga och perifert 
belägna” Norrland beredda att gripa oss an det Stora Projektet som var att 
förbättra världen och samtidigt villkoren för våra liv. Den fortsatta utveck-
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lingen av staten, samhället och statsvetenskapen har gjort oss ödmjuka. Nu 
när Statsvetenskapliga institutionen i Umeå fyller 50 år kan vi konstatera att 
utmaningarna och komplexiteten i omvärldsförändringarna var långt större 
än vi kunde ana under etableringsperioden. Ändå bedömer vi att pionjär-
andan parad med den då dominerande utvecklingsoptimismen bidrog till 
förverkligandet av en del av det vi drömde om. 
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Basenheter och institutioner  

Dan Brändström 

 

I samband med 1964 års universitetsreform, då den dittillsvarande utveck-
lingen stadgemässigt kodifierades genom en tydligare markering av institu-
tioner som universitetens basenheter, intensifierades utbildningen av de nya 
institutionscheferna, prefekterna, för att kunna hantera större förvaltnings-
uppgifter. Dessförinnan låg det ekonomiska och administrativa ansvaret på 
konsistorierna. Institutionen skulle, under konsistoriets ledning, förvaltas av 
en prefekt eller av ett institutionskollegium tillsammans med en prefekt. I 
det senare fallet låg dock beslutsrätten helt och hållet på prefekten, som 
endast hade en samrådsskyldighet med kollegiet. Vid denna tidpunkt, under 
1960-talets mitt, utsågs nästan uteslutande ämnesföreträdande professorn 
till prefekt (Fredriksson 1980)2. Det ansågs naturligt att den av Kungl. Maj:t 
utnämnde professorn också blev ”myndighetschef” på den alltmer betydelse-
fulla basenhetsnivån d.v.s. på institutionsnivån. Efter Kungl. Maj:ts utnäm-
ning uttogs dessa personer nästan omedelbart till centralt anordnade 
prefektutbildningar, som framför allt var inriktade på ekonomi och admini-
strativa rutiner och hur man skulle leda sammanträden inom ett institu-
tionskollegium. Det inslaget blev än viktigare från och med läsåret 1968/69, 
då nya samarbetsformer började användas. En försöksverksamhet med nya 
samverkansformer (FNYS) introducerades. Enligt denna ordning skulle även 
övriga anställda och studerande bli förvaltningsrättsligt ansvariga för beslut 
på institutionsnivån. Prefektens roll blev då att vara verkställande ledamot. 
Dessa förändringar, som var föranledda av det snabbt ökande studerande-
antalet och radikaliseringen inom studentrörelsen, medförde dock att det 
blev svårare att rekrytera ämnesföreträdarna till prefektuppdraget. Institu-
tionernas ställning under dessa år i mitten av 1960-talet var de gyllene åren 
för de mycket starka och i någon mån också mycket självständiga basenhe-
terna vid våra universitet och högskolor. Under tider av vikande studerande-
tillströmning i början av 1970-talet började institutionen utge egna rekryte-
ringsbroschyrer för ämnet och inledde också utgivningen av den periodiska 
skriften Politik.   

Statsmakternas initiala stöd för ämnesinstitutioner ledda av ämnesföreträ-
dare blev dock med tiden allt svagare under arbetet med och genomförandet 
av U68-reformen. Utredningen hade, minst sagt, en ambivalent inställning 

                                                             
2 Den 1 juli 1965 inrättade regeringen totalt 504 institutioner. Av dessa var 461 var ett-ämnesinstitutioner. 
Därtill inrättades 112 institutionsgrupper omfattande 374 institutioner. 
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till en konstruktion av universitet med starka ämnesinstitutioner. Konse-
kvenserna av U68s studieorganisatoriska modell pekade snarare på behovet 
av att separera utbildning från forskning och forskarutbildning (Fredriksson 
1980, s. 60). Såväl utredningen som den därpå följande U68-beredningen 
lämnade institutionsfrågorna till organisationskommittén H-75 och dess 
regionala kommittéer. 

Nu försköts fokus till universitetens och högskolornas mellannivå. Intresset 
för att utveckla det akademiska ledarskapet var under 1975–1985 mycket 
begränsat. Universiteten skulle i hög grad komma att påverkas av utanför-
stående krafter under denna period. Ledningsutvecklingsinsatserna sattes in 
på att implementera 1977 års högskolereform. Det innebar att de 199 inrätta-
de linjenämnderna och deras administrativa befattningshavare (utbildnings-
ledare och motsvarande) kom i fokus för statsmakternas och det centrala 
ämbetsverkets intresse och engagemang. När det gällde forskning och 
forskarutbildning kom likaledes mellannivån (fakultetsnämnderna) i händel-
sernas centrum. 

En ny forskningspolitik presenterades för riksdagen under år 1979. Genom 
denna nya ordning försökte man åstadkomma en bättre samordning mellan 
den då växande sektorsforskningen och den inomvetenskapligt motiverade 
forskning som utfördes med stöd av fakultets- och rådsmedel. Fakultets-
nämnderna blev ansvariga för att balansera basstödet för att trygga lång-
siktigheten i forskningen mot de växande resurserna som tillhandahölls 
genom sektorsorganens stöd till kortsiktiga projekt, vilka många gånger var 
av utredningskaraktär. Under 1980-talets första hälft avsattes resurser inom 
UKÄ:s personalutvecklingsprogram för utbildning av såväl dekaner som 
fakultetsnämndssekreterare. Dan Brändström var delansvarig för planering 
och genomförande av båda dessa aktiviteter genom ett antal längre kurser 
under 1983 och 1984. 

Under 1980-talet lades grunden för en organisationsmodell som senare 
utvecklades vid många universitet och även vid Umeå universitet efter 1993. 
Institutionerna, som i en formell mening varit direkt underställda univer-
sitetsstyrelsen/konsistorierna, blev nu allt oftare och mera tydligt inordnade 
under fakultetsnämnderna. Dekanerna blev akademiska ”mellanchefer” för 
en grupp av institutioner framför allt avseende forskning och forskarutbild-
ning.  

I mitten av 1980-talet började Universitetskanslersämbetet (UHÄ) alltmer 
att intressera sig för behovet av att utveckla rektorsrollen. Universitetsstyrel-
sernas sammansättning ändrades. Universitets- och högskoledirektörerna 
kom inte längre att såsom ledamöter delta i styrelsearbetet. Rektors position 
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förstärktes och tydliggjordes. Nu gällde det att med exempel från närings-
livet få rektorerna att bli chefer i stället för en ”primus inter pares”. Rekto-
rerna skulle chefsutbildas och börja jämföra sig med ”Presidents” vid ameri-
kanska universitet. Samarbete med ledande universitet i USA etablerades, 
däribland Carneige-Mellon University, Pittsburgh, där rektorn, professor 
Richard M Cyert, var en inspirerande akademisk ledare. Han fick också 
UKÄ:s uppdrag att entusiasmera de akademiska ledarskapen vid universite-
ten i Lund, Linköping, Umeå och KTH till strategiska universitetsövergripan-
de insatser. En del nyheter introducerades också som resultat av detta 
utbyte, såsom tankarna om ett gemensamt basår i Lund och etablerandet av 
Handelshögskolan i Umeå. 

Den nu tämligen schematiskt beskrivna utvecklingen under åren 1975-1991 
bedrevs inom ramen för riksdagsbeslutet 1975 om reformeringen av hög-
skoleutbildningen (Proposition 1975:9). Vid regeringsskiftet hösten 1991 
inleddes en process som kom att innebära långtgående förändringar i regel-
verket för de statliga universiteten och högskolorna. De grundläggande prin-
ciperna bakom dessa förändringar var att skapa frihet för universitet och 
högskolor att besluta om de institutionella ramarna för verksamheten och 
om hur ledarskapet skulle utövas. 

Den direkta styrningen av landets universitet och högskolor, som tillämpats 
under lång tid, övergavs i och med riksdagsbeslutet med anledning av pro-
positionen om frihet och kvalitet i universitet och högskolor (Proposition 
1992/93:1). Beslutet, som trädde i kraft den 1 juli 1993, medförde att ansva-
ret för mycket stora resurser för utbildning och forskning lämnades över till 
styrelserna för universiteten och högskolorna. Det som från ett statsmakts-
perspektiv presenterades som århundradets decentraliseringsreform kom att 
från lärare och forskare upplevas som en kraftfull centralisering av makten 
till rektor och dekaner. Och på den vägen har det fortsatta reformarbetet 
inom universitet och högskolor gått vidare till dagens ledning och styrning av 
landets lärosäten. 
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Uppbyggnad, expansion och utblick: 
1980–2000 

Svante Ersson, Niklas Eklund och Kerstin Kolam 

 

Inledning 

Under de 20 åren mellan 1980 och 2000 ändrar Statsvetenskapliga institu-
tionen på många sätt karaktär. Även om verksamheten och de olika forsk-
ningsinriktningarna ter sig relativt beständiga, så inträder förändringar som 
visar på intensivt samspel mellan omvärld och invärld. Under 1980-talet 
upphör den offentliga sektorns kraftfulla expansion i Sverige, vilket knäsätts 
genom nya principer för den offentliga ekonomin under senare halvan av 
årtiondet. Vid mitten av 1990-talet lagstiftas nya principer för ledning och 
styrning av offentlig verksamhet i landet, där också medlemskapet i EU 
bidrar till nya förutsättningar för offentlig verksamhet. Omvärlds- och 
systemförändringarna har påtagliga effekter både på förutsättningarna för 
att bedriva högre utbildning och forskning generellt, och på upplevelsen av 
problem och möjligheter vid Umeå universitet och Statsvetenskapliga insti-
tutionen specifikt. 

Mellan 1980 och 2000 genomgår universitets- och högskolesektorn en 
historiskt markant period av expansion. Ett av sektorns mest utmärkande 
drag i det svenska samhällslivet, dvs. vad som brukar benämnas att univer-
siteten är motkonjunkturella, växer fram. Mot slutet av perioden spelar 
svenska universitet och högskolor en central roll i såväl arbetsmarknads- 
som tillväxtpolitiskt tänkande i Sverige. Omvärldsförändringarna driver 
fram en ny roll för forskning och högre studier vilket i sin tur medför högre 
grader av reglering av lärosätenas inre liv. Det handlar bl.a. om forsknings-
finansieringen, meriteringssystemen för lärare och forskare samt dokto-
randernas roll och status. 

Statsvetenskapliga institutionens invärld förändras med viss eftersläpning i 
linje med omvärlden. Vad gäller uppfattningen av själva disciplinen, så 
diskuteras fortfarande vid 1980-talets slut huruvida den ska benämnas 
statsvetenskap eller statskunskap. Även i kursplaner från denna tid används 
fortfarande beteckningen statskunskap för kursnivåerna A-C. Under 1990-
talet känner såväl forskare som doktorander vid institutionen av den 
växande specialiseringen inom disciplinen. Framför allt blir den behavioris-
tiskt influerade forskningstraditionen ifrågasatt. Stora satsningar, särskilt i 
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form av personella resurser satsas under årtiondet också på internationali-
sering och ett omfattande lärar- och studerandeutbyte utvecklas. Externa 
uppdrag får en viktigare roll inom forskningen, något som bidrar till att 
tjänsteresandet skjuter fart. Institutionen datoriseras under perioden fullt ut 
och lär sig, i likhet med andra statsvetenskapliga institutioner inom landet, 
att idén om det papperslösa kontoret bara var en myt. 

Grundutbildningen 

Kurser i statsvetenskap, eller statskunskap som det kallades fram till början 
av 1990-talet, har varit kärnan och den röda tråden i institutionens kurs-
utbud. Kurser på A- och B-nivå har vanligtvis bjudits ut varje termin, medan 
kurser på C-nivå emellanåt endast har getts på årsbasis. I början av 1990-
talet infördes D-kurser och dessa kombinerades med C-kurser i en CD-kurs 
för att framför allt skapa möjligheter för utresande studenter att skriva en 
sammanhängande större uppsats. Ämnets attraktionskraft kan fångas upp av 
antalet studerande som över tid har läst A-kursen. Det är ingen perfekt 
indikator eftersom det inte alltid fångar upp alla som läst statskunskap inom 
ramen för program, som t.ex. är fallet för de som läste förvaltningslinjen i 
början av 1980-talet och då inte läste momentet internationell politik. Som 
framgår av data i bokens inledning så är studerandetalet förhållandevis lågt 
under 1980-talet för att därefter öka starkt i mitten av 1990-talet. 

Det är också påtagligt att det under 1980-talet fanns en stark kritik mot de 
villkor under vilka undervisningen bedrevs. Så här kunde det låta i en 
verksamhetsberättelse för grundutbildningen för läsåret 1984/85: 
”Krympande resurser till grundutbildningen har dessutom allmänt försämrat 
arbetsmiljön för såväl lärare som studerande. Undervisningen skärs ned, 
lokaler och utrustning förslits utan upprustning eller förnyelse och kring-
resurser för kurs- och läromedelsutveckling, exkursioner och internationali-
sering blir allt mindre. På samtliga dessa punkter måste villkoren förbättras 
för att grundutbildningen skall ha en rimlig chans att överleva och utveck-
las.”  

Undervisning i statskunskap bedrevs också i form av distanskurser som 
kunde innebära dels att undervisningen var lokaliserad till andra orter som 
Sundsvall, Skellefteå eller Kiruna, dels att det var samlingar i Umeå några 
gånger per termin samtidigt som takten i undervisningen var fördröjd. Dessa 
kurser kompletterade grundutbudet och var en viktig del inte minst under 
1980-talet, men i takt med att studerandetalen för baskursutbudet ökade 
minskade behovet av distanskurser och de kom att läggas ner under början 
av 1990-talet. Problem med distanskurser som åberopades var att studenter 



39 

ofta avstod från sina studieplatser i sista stund och att registrerade studenter 
avbröt sina studier i början av kursen. 

Vid sidan av statskunskap var kurser i Administrativ teknik (AT) och Hälso- 
och sjukvårdsadministration (HSA) fortsatt viktiga delar av kursutbudet 
under 1980-talet. Men även här kan man se det mönster som utvecklades för 
distanskurserna och gjorde att de avvecklades i mitten av 1990-talet. En viss 
betydelse för detta ställningstagande var att motsvarande kurser kom att 
bjudas ut vid andra högskoleorter i Norrland och att upptagningsområdet för 
Umeå därför begränsats. 

Förutom enskilda kurser i statskunskap bedrev institutionen under 1980-
talet undervisning inom 11 allmänna linjer. Tonvikten låg inom AES-sektorn 
där engagemang fanns inom Förvaltningslinjen, Samhällsvetarlinjen, Sociala 
linjen och P-linjen. Andra undervisningstunga linjer var Miljö- och hälso-
skyddslinjen (T-sektorn) och Ämneslärarlinjen med samhällskunskap (U-
sektorn). Denna struktur gällde fram till att högskolereformen fick sitt 
genomslag. I stället för att inordna undervisningen inom ramen för linje-
systemet blev det anknytningar till program inom samhällsvetenskaplig 
fakultet som Politices magister programmet, Programmet för personal- och 
arbetslivsfrågor, Socionomprogrammet och andra programutbildningar som 
Miljö- och hälsoskydd. För läsåret 1994/95 svarade institutionens egna 
fristående kurser för drygt 50 procent av det undervisningsuppdrag som 
institutionen tilldelats internt inom universitetet. 

Höstterminen 1980 omfattade kursutbudet i statskunskap en A-kurs, en B-
kurs och en C-kurs. Knappa tjugo år senare hösten 1999 hade tillkommit en 
D-kurs och en CD-kurs. Kursutbudet var relativt oförändrat under 1980-
talet, men det gjordes en del förändringar under 1990-talet. Metodmomentet 
låg under 1980-talet på A-kursen och lästes samtidigt med politisk teori. 
Under några år i början av 1990-talet flyttades det över till B-kursen för att 
därefter några år (1993-1997) höra hemma under momentet ”Problem och 
angreppssätt”. I slutet av perioden gavs metodundervisningen på D-nivå i 
anslutning till forskarutbildningen; i dagens läge ges metodundervisningen 
på C-nivån. Uppsatsarbetet, eller som det heter i kursplanerna självständigt 
arbete, har flyttat mellan olika kurser. I början av perioden fanns på A-nivån 
ett fördjupningsblock (2 poäng) som skulle ge en försmak av uppsatsarbetet 
som då fanns som B-kurs (5 poäng) och C-kurs (10 poäng). Fördjupnings-
blocket slopades vid övergången till 1990-talet och B-uppsatsen kvarstod 
som eget moment fram till och med våren 1993 när det blev en del av 
momentet ”Problem och angreppssätt”. Momentet Självständigt arbete har 
dock fortsatt varit den tunga delen på C-kursen samtidigt som den 
poängmässigt ökade från 5 poäng under 1980-talet till att därefter omfatta 
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10 poäng. Skälen till att B-uppsatsen avvecklades var dels problem med 
genomströmningen, dels att många nya kursalternativ skapades som 
upplevdes som mer attraktiva bland studenterna. Det var också i slutet av 
1990-talet när tillströmningen av studenter var som högst som kursval i form 
av ett brett ”smörgåsbord” bland läskurser erbjöds studenter som läste på B- 
och C-nivå. Andra förändringar i kursstrukturen som följde i början av 1990-
talet hängde samman med internationaliseringen av utbildningen. För att 
erbjuda internationella studenter möjligheter att studera statsvetenskap 
skapades en B2-kurs och en C2-kurs som endast omfattade engelskspråkiga 
kurser. Inrättandet i mitten av 1990-talet av en CD-kurs svarade mot de 
speciella behov som fanns för studenter som efter B-kursen läste en termin 
utomlands; läskurser utomlands och en längre CD-uppsats var det som inne-
fattades i CD-kursen om 40 poäng. 

Det finns inte någon systematisk dokumentering av hur undervisningen 
genomfördes. Det handlade om föreläsningar, diskussionsseminarier och i 
förekommande fall uppsatsseminarier. Efterhand utvecklades undervis-
ningsstöd i form av kurskompendier och studiehandledningar. I och med att 
Internet växte fram kom också datorn allt mer bli ett instrument i under-
visningen. Ett tidigt försök gjordes av Kerstin Kolam under höstterminen 
1994 genom att all information om undervisningen på kursmomentet skulle 
göras tillgängligt via e-post, och då ska vi komma ihåg att detta var en tid när 
e-posten sakta började sprida sig. Genom detta försök och andra liknande 
inleddes uppbyggnaden av det som skulle utvecklas till kurswebbar. Denna 
process kom igång under mitten av 1990-talet men den var fortfarande i 
många avseenden ganska amatörmässigt utformad eftersom universitetet vid 
denna tid inte alls hade påbörjat arbetet med att utveckla universitetsgemen-
samma plattformar.  

Ett formellt lärarkollegium inrättades 1994 för diskussion om grundutbild-
ningsfrågor. Det tog formen av pedagogiska seminarier där nya och erfarna 
lärare möttes för utbyte av erfarenheter under mera informella former.  
Under seminarierna avhandlades teman som examinations- och undervis-
ningsformer, hur man kan lägga upp ett seminarium, men även frågor som 
rörde de studerandes rättssäkerhet och hur man hanterar stora studerande-
grupper. I samband med de stora studerandegrupperna kom fokus också att 
riktas på utvecklingen av nya lärare, dvs. doktorander, som fungerade som 
kursassistenter åt erfarna lärare.  

Institutionen kom från och med 1993 att engageras i den statliga rektors-
utbildningen som då fördes över från Skolverket till sex universitet i landet. 
Olof Johansson blev ordförande i ledningsgruppen för Centrum för skol-
ledarutveckling vid Umeå universitet som inrättades i april 1995. Redan i 
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slutet av 1970-talet hade institutionen varit engagerad i den vid Linköpings 
universitet bedrivna riksomfattande skolledarutbildningen. Gunnel Gustafs-
son och Olof Johansson deltog dels i att utveckla och genomföra en kurs i 
Administrativ teknik, 20 poäng för skolledare men också i den arbetsgrupp 
som arbetade med förändringen av dåvarande rektorsutbildning. Rektors-
utbildningen i landet firar sitt 40 års jubileum i juni 2015 (Centrum och dess 
verksamhet beskrivs under nästa avsnitt). 

Inom institutionen fanns sedan lång tid en diskussion om medverkan vid 
kurser samlade inom Sommaruniversitetet. En grundläggande skepsis fick i 
början av 1990-talet ge vika för medverkan i kurser om ”Political Demo-
cracy” som var riktade till studerande från västra Ryssland och de baltiska 
länderna och finansierades med särskilda medel från Svenska Institutet. 

Utvecklingen på andra sidan Östersjön satte sin prägel också på statsveten-
skapen vid Umeå universitet genom särskilda anslag både för utveckling av 
forskningssamarbete och utbildning på sommaruniversitetet. Ett stort forsk-
ningsseminarium anordnades under ledning av professor Jan-Åke Dellen-
brant i Pärnu, Estland redan i januari 1992 med särskilda stimuleringsmedel 
från Umeå universitet i samarbete med statsvetare från Aarhus universitet i 
Danmark, vilket bl.a. resulterade i gemensamma publikationer med baltiska 
forskare. De som var med i Pärnu minns säkert januarikylan – det var 
oljeransonering och deltagarna hade varma kläder, mössor och vantar på sig 
i konferenssalen. Till middagarna serverades kål i alla former, varvat med 
vodka, något som bidrog till en speciell stämning på konferensen. Flera 
ytterligare nordisk-baltiska konferenser följde under 1990-talet bl.a. i Riga, 
där vi t.ex. besökte ett livligt parlament med många fåmanspartier. 

Från 1990-talets mitt och några år framåt kom ett femtiotal studenter varje 
sommar till Umeå universitet från Baltikum, men även från Vitryssland, 
Ryssland och andra öststater och erbjöds kurser i demokratifrågor, entrepre-
nörskap och miljöpolitik. Några av de mest välbesökta kurserna gavs i sam-
arbete mellan statsvetenskap, företagsekonomi och miljökemi som också 
involverade studiebesök på lokala miljöanläggningar. Utbytet administrera-
des av Folkuniversitetet och innebar att flera av statsvetenskapliga institu-
tionens lärare och forskare fick undervisa under sensommaren, dock med 
förmånlig tilldelning av timantal. Det gav också nya kontaktvägar mot 
Östeuropa och Baltikum som byggdes vidare på i ett av Svenska Institutet 
finansierat program för uppbyggnad av statsvetenskaplig forskning och 
undervisning i Baltikum och nordvästra Ryssland. Under flera år utväxlades 
studenter och lärare framför allt mellan statsvetenskapliga institutioner i 
Tartu, Riga, Vilnius, Archangelsk, Petrozovodsk och Murmansk (varav flera 
var inrymda under skilda ämnen såsom historia, pedagogik och filosofi då 
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ämnet ”politologi” fortfarande inte var helt rumsrent i det forna Sovjet-
unionen). Jan-Åke Dellenbrant var koordinator för detta utbyte fram till sin 
bortgång 1997 och Katarina Eckerberg skötte sedan utbytet några år till dess 
anslaget upphörde.  

Under denna period genomfördes inga reguljära nationella utvärderingar av 
de akademiska ämnena. Det närmaste man kan komma var en av UHÄ 
initierad analys av uppsatser som skrivits under 1980-talet. På det lokala 
planet var det annorlunda. Idag är det en självklarhet att undervisnings-
moment ska underkastas någon form av utvärdering. Går vi tillbaka i tiden 
är det dock noterbart att användningen av utvärderingar varierat över tiden. 
Sett till hela universitetet så är det tydligt att Sigbrit Frankes period som 
rektor innebar att större vikt lades vid att utvärderingar av moment och 
kurser skulle genomföras. Vid institutionen infördes vid denna tid för första 
gången standardiserade utvärderingsblanketter.  

Internationalisering som begrepp dyker upp i institutionens verksamhets-
berättelser i början av 1990-talet. Det handlar då om utbytesstudenter som 
reser ut från Umeå eller reser in till Umeå, ofta inom ramen för Erasmus-
programmet. Utbytet kom senare också att inkludera andra program, men 
också möjligheter för lärare att resa in och resa ut (Kjell Lundmark och York 
University i Toronto). En central roll inom denna del av internationalise-
ringen har spelats av Kerstin Kolam som också under många år varit institu-
tionens internationella koordinator. 

Internationaliseringen omfattade främst studerandeutbyte med start hösten 
1992 då tre studerande åkte ut. Verksamheten växte snabbt och i slutet av 
1990-talet var det drygt 40 studerande som åkte ut inom ramen för Eras-
mus/Socrates, Nordplus och våra egna avtal utanför Europa, inte minst med 
Stellenbosch University i Sydafrika. Som mest hade institutionen ca 50 egna 
avtal. Andra former av internationalisering omfattade s.k. MFS- stipendier 
(Minor Field Studies) som gav studerande på C och D nivå möjlighet att åka 
till ett utvecklingsland för att under minst två månader samla material till en 
uppsats. Dessutom tillkom lärarutbyten och kursutvecklingsprojekt som 
Joint European Modules där Kerstin Kolam och Chris Hudson ledde ett om 
lokal och regional förvaltning med tolv deltagande universitet i tio länder. 
Katarina Eckerberg och Cindy Kite ingick också i två andra kursprojekt. 
Under 1990-talet var det Statsvetenskap och Handelshögskolan som toppade 
utbytesverksamheten vid Umeå universitet. 

En annan aspekt av internationaliseringen som varit nödvändig för att kunna 
undervisa inresande utländska studenter har varit att skapa ett kursutbud på 
engelska. Det inleddes läsåret 1990/91 med en kurs på B-nivå i International 



43 

relations och har senare följts upp med kurser om Welfare State, Compara-
tive Policics, American Politics med flera; som mest erbjöd institutionen 
drygt tio engelskspråkiga kurser under ett läsår vilket medgav att inresta 
studenter kunde läsa vid institutionen under ett år. 

Ytterligare en sida av internationaliseringen var de studieresor för studenter 
på B-nivå som genomfördes åren kring 1990. Det var kvalitetsförstärknings-
medel från linjenämnden för AES-sektorn som gjorde det möjligt att genom-
föra dessa studieresor som gick till Helsingfors, Prag, Budapest, Berlin och 
Riga. Medföljande lärare i olika konstellationer var Mikael Boström, Jan 
Engberg, Svante Ersson, Lars Ricknell, Torbjörn Bergman och Ingemar Wör-
lund. Det var samstämmigt att studieresorna uppskattades mycket av stu-
denterna, men detta var en form av engångssatsning som inte var möjlig att 
återupprepa senare med stora studentkullar på B-nivån. 

Forskarutbildningen 

Vid 1980-talets början var kravet för en doktorsexamen en kursdel om 70 
poäng och en avhandlingsdel om 90 poäng. Kursdelen bestod av ett block om 
40 poäng grundkurser (metod, analysinriktningar, empiriska tillämpningar 
och teoribildningar) samt 30 poäng specialkurser (avhandlingsrelaterade 
litteraturkurser samt deltagande vid högre seminariet). Kursutbudet påver-
kades starkt av antalet forskarstuderande och det var under många år endast 
metodkursen som hade en formaliserad uppläggning i och med att det 
examinerades i anslutning till ett nationellt metodinternat där forskarstude-
rande från landets statsvetenskapliga institutioner samlades. De metod-
uppsatser som examinerades hade under denna period en tydlig inriktning 
mot tillämpning av kvantitativa analystekniker, något som dock kom att 
ruckas på i slutet av 1990-talet. Umeå var ansvarig institution för internaten 
åren 1989, 1994, 1995 och 1997. 

Utan att vara tydligt formaliserat ingick i handledarkollegiet professorer, 
docenter och forskarassistenter samt aktiva handledare. Dess uppgift var att 
leda och fördela arbetet inom forskarutbildningen i form av en berednings-
grupp där besluten formellt fattades av institutionsstyrelsen. Det handlade 
om antagning och uppföljning av doktorander, fördelning av handledarupp-
drag men också ansvar för att kurser genomfördes. Det ålåg också hand-
ledarkollegiet att komma med förslag om fördelningen av vilka som skulle få 
utbildningsbidrag/doktorandmånader, samt, inte minst, att avgöra när en 
avhandling var klar att lägga fram för en offentlig disputation. 

Under större delen av denna period finansierades forskarutbildningen 
genom de utbildningsbidrag som fakulteten förfogade över. Det handlade 
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således dels om att institutionen konkurrerade inom fakulteten för att 
erhålla utbildningsbidrag, dels att inom doktorandkollektivet konkurrera om 
de utbildningsbidrag institutionen förfogade över. Under 1980-talet dispone-
rade statskunskap i medeltal två/tre utbildningsbidrag per läsår. För dem 
som inte kunde få tillgång till utbildningsbidrag handlade det om att bedriva 
doktorandstudier på egen fritid, med egen studiefinansiering eller att man 
kunde jobba inom institutionen med undervisning eller knytas till forsk-
ningsprojekt. Övergången till ett nytt finansieringssystem för nya doktorand-
tjänster fick som konsekvens andra, och får man nog säga förbättrade, villkor 
för doktoranderna samtidigt som antalet doktorander som kunde finansieras 
via fakultetsanslag minskade och gjorde finansiering via forskningsprojekt 
nödvändig. 

Vanligtvis talas det om antalet aktiva doktorander. Under denna 20-års-
period har detta antal varierat mellan 24 och 36; 1980 räknades in 24, 1982 
var det 28, 1991 åter 24 för att 1995 vara 36 och slutligen 1999 var antalet 
registrerade aktiva doktorander 25. Ett annat sätt att belysa rekryteringen är 
att se till antalet nyantagna till forskarutbildningen som var som lägst åren 
1980–83 med 2,75 per år och som högst med 5,75 åren 1992–95.   

Antalet avhandlingar som ventilerades under denna 20-årsperiod uppgick 
till 16; under 1980-talet var det i genomsnitt en avhandling per år, medan 
det under 1990-talet skedde en ökning till 1,6 per år. Tematiskt anknöt 
avhandlingarna rätt väl till de forskningsområden som prioriterades av 
institutionen. Medan 5 av 10 avhandlingar från 1980-talet kan sägas ha 
berört politiska partier och intresseorganisationer så var motsvarande andel 
under 1990-talet kanske 2 av 10. I stället var det utvärdering av offentlig 
politik och transnationella relationer som dominerade under 1990-talet. Det 
var fortfarande en dominans av manliga författare och 3 av 10 avhandlingar 
hade kvinnliga författare. Monografin var den publiceringsform som gällde. 
Nytt var att några avhandlingar skrevs på engelska och pionjär här var Ulf 
Lindström med ”Fascism in Scandinavia” (1983) som några år senare också 
publicerades i förlagsform; under 1990-talet var engelska det dominerande 
publiceringsspråket. 

Forskningen 

En förutsättning för att en institution ska kunna räknas in som en forskande 
institution är att där finns professorer och docentkompetenta forskare. Fram 
till början av 1980-talet var Pär-Erik Back som ämnesföreträdare ensam 
professor. Från institutionens sida hade under lång tid framställts önskemål 
om medel för inrättande av ytterligare professurer och den professur som 
prioriterades var en i förvaltningsforskning med regional inriktning. Till-
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sättandet av denna professur ledde till en konflikt där huvudsökande var 
Gunnel Gustafsson och Jan-Erik Lane och efter ett långt förfarande med 
överklaganden slutade det med att Jan-Erik Lane kunde tillträda professu-
ren 1985. Går man igenom institutionsprotokollen är det svårt att hitta spår 
av denna konflikt, men – och det är inget att sticka under stolen med – det 
var en konflikt som i mångt och mycket påverkade klimatet vid institutionen 
under mitten av 1980-talet. Den fick också en fortsättning när Pär-Erik 
Backs professur skulle återbesättas när återigen Gunnel Gustafsson och Jan-
Erik Lane fanns med som medsökande, men denna gång slutade det med att 
Gunnel Gustafsson fick professuren som hon tillträdde 1987 samtidigt som 
Jan-Erik Lane lämnade Umeå för vidare verksamheter vid andra universitet. 
Gunnel Gustafsson var den första kvinnan i landet som blev professor i 
statsvetenskap. Samtidigt med att professuren i offentlig förvaltning till-
sattes placerades också den rådsprofessur i implementationsforskning som 
Benny Hjern erhållit i Umeå och han kvarstannade vid institutionen fram till 
1994. Vid mitten av 1980-talet hade institutionen gått från en professur till 
tre professurer. Tio år senare, i mitten av 1990-talet, hade antalet professu-
rer utökats till fem vars innehavare var Gunnel Gustafsson, Janerik Gidlund, 
Jan-Åke Dellenbrandt, Abdul Khakee och Krister Wahlbäck. Vid 1990-talets 
slut hade Janerik Gidlund lämnat för att bli rektor i Örebro medan Jan-Åke 
Dellenbrandt tragiskt avled vid tjänsteresa i Lettland 1997. I stället tillkom 
Katarina Eckerberg som vikarierande professor och antalet professurer var 
1999 fyra. 

Som en del av institutionens verksamhetsberättelser över forskningen ingick 
en listning av pågående forskningsprojekt. De grupperingar av projekten 
som gjordes ger ändå en indikation om vilken forskning som lyftes fram 
inom institutionen. Så identifierades 1980 följande sju grupper: Politiska 
partier och intresseorganisationer, Regionalpolitik och förvaltning, Demo-
krati och byråkrati, Utbildningspolitik och utbildningsadministration, Kom-
munal demokrati, Kommunal planering och Politisk kultur och socialisation. 
Kategorierna är i stort desamma 1995, men formuleringarna något 
annorlunda: Demokratiska systems funktionssätt, Internationella relationer, 
internationell politik och utrikespolitik, Jämförande politik, transnationella 
relationer och area-studier, Kommunal och regional planering och Policy-
skapande, genomförande och utvärdering av offentlig politik. Den skillnad 
som framträder i grupperingen gjord 1999 är att här tillkommer kvinno-
politik och miljöpolitik: Demokratiska systems funktionssätt, Internationella 
relationer, internationell politik och utrikespolitik, Europastudier och 
transnationella relationer, Offentlig förvaltning och policyanalys, Policy-
skapande, genomförande och utvärdering av offentlig politik, Kvinnor och 
politik, och Miljöpolitiska studier. 
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Den bild som framträder är att kommunal och regional politik är ett viktigt 
forskningsområde, men att studier av policies får en ökad vikt och att en 
inriktning mot Europa också tydliggörs. Till viss del handlar det om att dessa 
forskningsområden kan knytas till professorer verksamma vid institutionen: 
Back (regionalpolitik), Hjern (implementationsforskning), Gidlund (Europa-
politik), Gustafsson (demokrati och genus), Dellenbrandt (Östra Europa) och 
Eckerberg (miljöpolitik). 

Man kan säga att medan PRR-projektet (Sten Berglund) var typiskt för det 
inledande 1980-talet så handlade många projekt i slutet av 1980-talet om 
genomförande och utvärdering av policies (Benny Hjern). Ett av de större 
projekten under 1990-talet utgjordes av Demokrati i förändring som i vissa 
avseenden kan sägas ha varit en fortsättning av de kommuninriktade forsk-
ningsprojekt som en gång satte Umeå på forskningskartan. Demokrati i 
förändring var ett nationellt projekt som leddes av Gunnel Gustafsson. Till 
detta kom många andra projekt som kom att vara en brygga för fortsatt 
forskning in i 2000-talet och här kan nämnas forskningen om regerings-
makten i Västeuropa (Torbjörn Bergman) och olika miljöinriktade forsk-
ningsprojekt (Katarina Eckerberg). Den inriktning mot Barents och Västra 
Ryssland som fanns i mitten av 1990-talet fick inte en fortsättning genom 
Jan-Åke Dellenbrandts frånfälle och Janerik Gidlunds flytt till Örebro. 

”Miljöhänsyn är inte längre ett val utan en fråga om fortlevnad” sade rektor 
Sigbrit Franke i samband med starten av Umeå Miljöhögskola 1996. Ett avtal 
slöts då mellan Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i 
Umeå om ett samarbete för att förnya och stärka utbildning och forskning 
inom det miljövetenskapliga området i Umeå. Katarina Eckerberg utsågs till 
arbetande ordförande i styrelsen för den nya Miljöhögskolan, som bl.a. ledde 
till uppstart av ett nytt politices magisterprogram med miljöinriktning vid 
den samhällsvetenskapliga fakulteten. Umeå Miljöhögskola invigdes den 25 
september 1997 i närvaro av H.M. Konungen och dåvarande miljöminister 
Anna Lindh. Med bidrag från Kempestiftelsen skapades en hemsida för 
miljöforskningen och miljöutbildningen vid Umeå universitet, SLU och FOI 
som saluförde Umeå som en stark miljöforskningsmiljö inom både natur-
vetenskap och samhällsvetenskap. Ambitionerna var stora, budgeten dock 
mer begränsad trots att de bägge rektorerna prioriterade Miljöhögskolan 
högt. Alltfler administrativa svårigheter uppdagades efterhand i att skapa 
nya samarbeten särskilt inom undervisningen. Hur skulle t ex studentpengen 
fördelas och vem skulle ansvara för merkostnader i samband med de nya 
utbildningsprogrammen? Trots svårigheterna ledde satsningen otvetydigt till 
att samhällsvetenskapliga och även humanistiska perspektiv i miljöforsk-
ningen uppmärksammades, och att miljöforskare vid de olika fakulteterna 
fick nya och stärkta kontaktnät. För statsvetenskapen betydde utbildningen 
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inom pol.mag. miljö-programmet att många studenter skrev sina uppsatser 
om olika aspekter på miljöpolitik, vilket breddade rekryteringsbasen inför 
kommande doktorandanställningar i olika miljöforskningsprojekt. 

Katarina Eckerberg fortsatte att bygga en miljöpolitikforskningsmiljö inom 
statsvetenskapen, där implementering av hållbar utveckling i kommuner – 
Lokal Agenda 21 – och på nationell nivå, även med komparativa studier i 
Europa blev en stor framgång genom en lång rad finansierade projekt från 
1996 och framåt. Parallellt pågick också ett nordiskt forskningssamarbete 
kring styrmedel för att minska övergödningen i Östersjön som pågick i hela 
fem år 1992–1997. Doktorander och forskningsassistenter fick plats i 
projekten som ledde till att gruppen miljöpolitikforskare vid statsvetenskap-
liga institutionen växte och blev en tydlig inriktning. 

 En framgångsrik forskning kräver finansiering, men samtidigt kan också en 
god forskningsfinansiering tas som intäkt för en framgångsrik forskning. 
Dominerande forskningsfinansiärer under denna tjugoårsperiod var HSFR 
(där var Pär-Erik Back huvudsekreterare i början av 1980-talet) och Riks-
bankens Jubileumsfond (Dan Brändström blev dess VD 1992 och Gunnel 
Gustafsson satt i slutet av 1990-talet ordförande i den beredningsgrupp där 
statsvetenskap ingick). Vid sidan av dessa växte också fram andra forsk-
ningsfinansiärer i form av institutioner som Formas och Institutet för 
Framtidsstudier och olika Expertgrupper av typ ERU, men också forskning 
om folkrörelserna finansierad av departementen. Här fanns också en 
sektorsorganiserad forskningsfinansiering i form av t.ex. UHÄ:s FoU, men 
även CSN bidrog med forskningsfinansiering.  

Det är svårt att under denna period hitta några gemensamma analytiska 
ramverk av den typ som kännetecknade den tidiga kommunforskningen och 
dess anknytning till Eastons systemteori. Pluralism och eklekticism var 
snarare den orientering som gällde, även om försök fanns att ta utgångs-
punkt från en rational choice ansats. Det fanns en tradition att samla in stora 
mängder av data som också gick tillbaka på den tidigare kommunforsk-
ningen. Till den traditionen kan PRR-projektet räknas med sin insamling av 
aggregatdata på valdistriktsnivå. Analyser av kommunala budgetar krävde 
data på kommunalnivå, medan den av Torbjörn Bergman inledda forskning-
en om regeringsbyggande i parlamentariska demokratier förutsatte data på 
nationell nivå för enskilda stater men med enskilda regeringar som data-
bärande enheter. Surveydata utgjorde också en viktig datakälla för enskilda 
projekt som analysen av studiemedelstagare, men även här gäller att 
pluralism och eklekticism väl karaktäriserar synen på insamling och analys 
av data. 
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Analyser av data förändrades under denna period påtagligt. För kvantitativa 
data var SPSS det dominerande programpaketet men från att inledningsvis 
ha varit beroende av körningar i stordator kom efterhand analyser via 
persondator att bli det dominerande tillvägagångssättet; nya versioner av 
SPSS tillkom och dess implementering i datorer på tjänsterummen gjorde 
analyserna mer flexibla. Kompetensen för statistiska analyser av kvantitativa 
data var länge begränsad men genom deltagande i sommarkurser – först i 
Ann Arbor, Michigan och senare i Colchester, Essex – utökades kompeten-
sen. 

Formerna för publiceringen av forskningen varierade, men insikten om 
betydelsen av internationell publicering fanns tidigt. Det kunde handla om 
publikationer av böcker eller kapitelbidrag på engelska på internationella 
förlag, men också artiklar på engelska i internationella tidskrifter. Ser vi till 
tidskrifter var Scandinavian Political Studies och European Journal of 
Political Research två viktiga kanaler, men det finns också andra tidskrifter 
där statsvetare från Umeå medverkade som West European Politics, 
Comparative Political Studies, Journal of European Public Policy, Local 
Government Studies. Det kanske första steget mot en internationell bok-
publicering togs av Sten Berglund och Ulf Lindström med boken The 
Scandinavian Party System(s) (1978) och det följdes av Jeremy Rickardson 
(red) Policy Styles in Western Europe (1982) där Gunnel Gustafsson med-
verkade, Jan-Erik Lanes och Svante Erssons Politics and Society in Western 
Europe (1987), Sten Berglunds och Jan-Åke Dellenbrants The New Demo-
cracies in Eastern Europe (1994), för att nämna några titlar. Ser man till 
publiceringar i Scandinavian Political Studies är Jan-Erik Lane och Gunnel 
Gustafsson vanligast förekommande med Umeå-anknytning; för samma 
period för European Journal of Political Research handlar det om Jan-Erik 
Lane, Sten Berglund, Ingemar Wörlund och Torbjörn Bergman. 

En internationalisering av forskningen innebär också utökade kontakter med 
det internationella forskarsamhället. En tidig kontakt etablerades med Joe 
Board (Union College, Schenectady) som upprätthölls under många år och 
han var bland annat gästprofessor läsåret 1979/1980. En fortsättning av 
denna typ av samarbete representerade Bertil Hanssons (Oklahoma) vistel-
ser som gästprofessor vid institutionen. Andra typer av samarbeten var mer 
personrelaterade som kopplingen mellan Gunnel Gustafsson och Jeremy 
Richardson, mellan Katarina Eckerberg och Susan Baker, mellan Kjell 
Lundmark och Doug Nord och Henry Milner. Marian Grzybowskis vistelse 
vid institutionen 1981/1982 var sannolikt en bidragande orsak till den 
orientering mot studiet av Östeuropa som Sten Berglund inledde och 
sedermera fortsatte vid andra lärosäten.  
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Andra former av kontakter har skett i anslutning till deltagande vid högre 
seminariet eller i anslutning till disputationer eller konferenser anordnade 
vid institutionen. En rad namnkunniga (företrädesvis manliga) statsvetare 
har på det sättet passerat revy; från 1980-talet kan nämnas Gordon Smith, 
Kenneth Newton, Richard Rose, Peter Gourevitch, Kenneth Janda, Ted 
Robert Gurr; från 1990-talet kan nämnas George Breslauer, Göran Hydén, 
Nelson Polsby, Kaare Strøm, Wolfgang Müller, Svannur Kristjánsson. 

I början av 1980-talet fanns ett samarbete mellan institutionen i Umeå och 
Åbo Akademi, men i och med att Sten Berglund lämnade Umeå 1984 upp-
hörde detta samarbete. Det genomfördes också en rad konferenser av vilka 
några kan nämnas: Torbjörn Bergman samlade 1997 till en internationell 
konferens om konstitutioner; det nybildade Nationella EU-nätverket hade 
sin första konferens 1997 samtidigt som Jeremy Richardson och Sonia 
Mazey var gästforskare vid institutionen.  

Under årens lopp har en rad studieresor genomförts med deltagande av 
doktorander och andra verksamma vid institutionen. En sådan resa gick till 
USA med besök i New York, Washington och Ann Arbor år 1980 med Sten 
Berglund som reseledare. Andra resor gick till Ungern och Estland. 

Organisation 

En viktig källa för att beskriva utvecklingen i det förflutna har varit verksam-
hetsberättelser och, som de också kallats, årsredovisningar. Det är tydligt att 
det skett en uppstramning och systematisering av redovisningen från början 
av 1990-talet. Därför finns också över tiden jämförbara uppgifter för vissa 
områden endast från denna tidsperiod. 

Ledningen för en institutions verksamhet åvilar prefekten i samråd med 
institutionens styrelse. Förutom prefekten ingick i styrelsen under denna 
period valda företrädare för olika valkorporationer som lärare, forskare och 
teknisk-administrativ personal. Vid sin sida har prefekten en studierektor; 
från slutet av 1980-talet har det funnits en ställföreträdande, eller ibland 
kallad biträdande, prefekt; emellanåt har man också kunnat identifiera en 
ställföreträdande studierektor och forskarutbildningsansvarig. Från och med 
1995 kan man också se bildandet av en formell ledningsgrupp som då kom 
att omfatta fyra personer, nämligen Kjell Lundmark, Gunnel Gustafsson, 
Kerstin Kolam och Olof Johansson (bilaga till protokoll 1995-04-28). Sett till 
hela 20-årsperioden så är det också dessa personer som varit mest vanligt 
förekommande personer på centrala positioner vid institutionen, och därför 
kan kanske också sägas att det är där som makten över institutionen funnits 
samlad.  
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Traditionellt brukar man inom en akademisk institution skilja mellan 
undervisande och forskande personal samt teknisk-administrativ personal. 
Räknar man samman alla och ser till antalet personer som de anges i 
universitetskatalogerna så uppgick de till 31 höstterminen 1980 för att 20 år 
senare omfatta 44 personer; som högst var antalet personer 47 mellan 1993 
och 1995. Beroende på om andra källor används så kan för hösten 1996 
siffran vara 46 personer i stället för katalogens 44 personer. Flera av 
administratörerna var anställda under många år och kan räknas till 
institutionens verkliga trotjänare. Flest anställningsår hade Gunilla Ivert, 
Mari-Ann Holmgren, Stina Lindström, Viveka Jonsson och Lena Forsberg. 
De bidrog verksamt till att institutionen hade ett gott anseende bland 
studenter och bland andra institutioner samt till effektiv och kompetent 
hantering av institutionens administrativa och gemensamma funktioner. 

Under denna tidsperiod kan en institutions ekonomi sägas ha vilat på tre 
ben: grundutbildningsuppdrag, fakultetsuppdrag och externa medel. Idealet 
är att ha en god balans mellan de tre benen. Beroende på hur de olika poster-
na beräknas så är bilden att under senare delen av 1990-talet så dominerar 
intäkter från externa forsknings- och utredningsmedel följt av grund-
utbildningsintäkter och fakultetsmedel för forskning. Samtidigt är det så att 
de externa medlen fluktuerar från år till år och var som störst 1993/94 och 
som lägst 1990/91. Bilden är ungefär densamma från början av 1980-talet 
med grundutbildningen som har högst intäkter (1,9 miljoner) följt av externa 
medel (1,9 miljoner) och fakultetsmedel sist (0,6 miljoner).  

För att kunna genomföra analyser av kvantitativa data krävdes tillgång till ett 
programpaket som SPSS och vid 1980-talets början fanns det endast till-
gängligt via den av Umdac administrerade stordatorn. Medel för användning 
av stordatorn fördelades inom fakulteten och de medel som tilldelades 
institutionen fördelades genom prefekten. Eftersom tilldelade medel ofta 
ansågs som knappa uppstod därför konkurrens om fördelningen av dessa 
medel. Persondatorer eller, som de då också kallades mikrodatorer, började 
komma fram under början av 1980-talet, men kostnaderna för dessa var vid 
denna tid mycket höga. Av en skrivelse som Sten Berglund ställde till insti-
tutionsstyrelsen i december 1983 framgår att en IBM-dators inköpskostnad 
skulle ligga i storleksordningen 45 000 kr exklusive moms (i 2014 års 
penningvärde skulle det röra sig om 106 500 kr enligt SCB:s prisomräknare) 
och med en årlig driftskostnad om cirka 10 procent. Det var därmed förenat 
med betydande kostnader att införskaffa de första mikrodatorerna och det 
var endast möjligt för större forskningsprojekt och institutionen själv att 
klara sådana investeringar. Rätt snabbt kom dock priserna på dessa datorer 
att gå ner, men under hela 1980-talet var det så att för de flesta fanns tillgång 
till dator i ett gemensamt datorrum. Inledningsvis fanns också en diskussion 
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inom institutionen om vilken dator som skulle prioriteras och här fanns de 
som föredrog IBM medan andra pläderade för Apricot; noterbart är att 
Mac:ar inte vann inträde i nämnvärd omfattning vid institutionen. För att 
hantera rutiner kring användningen av datorerna utnyttjades till att börja 
med datorkunniga inom institutionen och doktorander som kom att engage-
ras här var Arne Carlsson och Kenneth Johansson. Det var först våren 1998 
som datorarbetet kom att organiseras professionellt i och med att Ingemar 
Ring knöts till institutionen och det var en resurs som delades med Juridiska 
institutionen. På det sättet kom arbetet med egen hemsida och ordnad e-
postverksamhet samt kontinuerlig uppföljning av persondatorerna att säker-
ställas.  

Institutionens jämställdhetsarbete kom att formaliseras och organiseras i 
början av 1990-talet. Det hindrar inte att man i början av 1980-talet upp-
märksammade behovet av en jämnare fördelning mellan könen bland 
sakkunniga vid tillsättningsärenden (protokoll 1980-05-19). En första jäm-
ställdhetsplan antogs av institutionsstyrelsen i januari 1993. Där lyftes fram 
mål för jämställdhetsarbetet och för att genomföra detta utsågs jämställd-
hetsföreträdare; de första innehavarna av denna position var Gullan Gidlund 
och Ulf Staberg och de följdes av bland andra Anders Lidström, Camilla 
Sandström och Anita Lidén. En viktig del av deras arbete var att kartlägga 
könsfördelningen bland studerande och verksamma vid institutionen. 

Arbetsmiljöfrågor är svåra att spåra i institutionsprotokollen. Det är egent-
ligen först i och med årsredovisningarna från mitten av 1990-talet som dessa 
frågor finns dokumenterade och ett arbetsmiljöprogram antogs av institu-
tionen i juni 1995. Arbetsmiljöfrågor beaktades dock och Sten Markgren är 
den som under dryga 30 år från slutet av 1970-talet varit fakultetens skydds-
ombud för att senare bli institutionens arbetsmiljöombud. 

Samverkan 

Den tredje uppgiften slogs fast i Högskolelagen 1977 och det handlar om 
samverkan med det omgivande samhället. Ett bestående inslag i institu-
tionens arbete med tredje uppgiften och som tillkommer under perioden är 
det årliga symposiet Pax Nordica. Mot bakgrund av den alltmer uppenbara 
stagnationen inom Sovjetunionen tycks risken för en oförutsägbar säkerhets-
politisk utveckling i Sveriges närområde öka under 1980-talet. 1987 initierar 
Gunnel Gustafsson i samarbete med Gunhild och Lars Beckman därför 
diskussionsklubben Säkerhetspolitiskt Forum. Detta ursprungligen infor-
mella forum samlade intresserade deltagare framför allt från universitetet, 
FOI, Länsstyrelsen, Umeå kommun och Allmänna Försvarsföreningen. Befäl 
från det ännu ej nedlagda regementet I20 var också flitiga deltagare. 1988 
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formaliseras verksamheten genom att en årlig medlemsavgift på 20 kronor 
införs och att mötena börjar schemaläggas halvårsvis. Niklas Eklund, nybli-
ven doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, utses till ständig sekrete-
rare och kassör. Säkerhetspolitiskt Forum överlever visserligen murens fall i 
Europa 1989, men börjar gradvis tappa deltagare och samtalsämnen under 
de därpå följande två åren. 1991-92, särskilt i samband med Sovjetunionens 
kollaps, diskuteras flitigt om och i så fall hur aktiviteten ska kunna utvecklas. 

Under stor säkerhetspolitisk osäkerhet tas under 1993 initiativ från univer-
sitetet, Allmänna Försvarsföreningen och Umeå kommun till ett mer öppet 
och publikt forum för säkerhetspolitiska frågor. Ett avtal skrivs mellan 
parterna om att årligen anordna ett gemensamt symposium med inbjudna 
talare som riktar sig till såväl studenter som till den intresserade allmän-
heten i Umeå med omnejd. Arbetsnamnet Pax Nordica kom senare att 
behållas efter det första framgångsrika och mycket välbesökta arrange-
manget 1994. Med undantag för åren 2010 och 2015 har Pax Nordica, alltid 
under den sista torsdagen i februari varje år, bidragit till utvecklingen av 
tredje uppgiften vid Umeå universitet. Även om det ursprungliga avtalet 
skrevs på av universitetets dåvarande rektor, så har Statsvetenskapliga 
institutionen tagit på sig denna uppgift, personellt såväl som finansiellt, och 
bidragit till att skapa en bestående kontaktyta för utbyte av säkerhetspoli-
tiska tankar och idéer mellan universitetet, lokalsamhället och de nationella 
och internationella kontexterna. 
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Konsolidering och breddning:  
2000–2015 

Anders Lidström, Katarina Eckerberg, Malin E. Wimelius  
och Olof Johansson 

 

Undervisningsåtagandet  

Allt fler studenter har valt Umeå universitet som sin studieplats. Under årens 
lopp har utbudet successivt breddats till att omfatta allt fler utbildningar och 
akademiska specialiteter. Antalet studenter ökade kraftigt under 2000-talet 
och nådde en topp 2011 med totalt 36 000 personer. En viss avmattning 
kunde därefter märkas vilket hänger samman med mindre ungdomskullar 
men också med en striktare resurstilldelning från statsmakterna. Söktrycket 
har dock fortsatt att öka. Umeå universitet är också mycket uppskattat av 
sina utbytesstudenter. I en surveybaserad ranking av studenttillfreds-
ställelse, som omfattade 178 europeiska universitet och genomfördes 2013, 
hamnade Umeå på första plats. Umeå toppade också listan 2011 och 2012. 
Studenterna var nöjda med det mesta – från utbildningens kvalitet till 
mottagande och sociala evenemang. 

För ämnet statsvetenskap har konkurrensen om studenterna tilltagit. År 
2005 kunde det läsas upp till C-nivå vid 18 orter. Vid institutionens tillkomst 
kunde ämnet läsas vid fem lärosäten. I praktiken består det svenska stats-
vetarsamhället år 2015 av fyra stora och 14–15 mindre högskole- och univer-
sitetsmiljöer. Umeå tillhör en grupp strax efter de fyra största men är 
alltjämt unikt genom att ha en egen statsvetenskaplig institution.  

Institutionens huvudsakliga utbildningsuppdrag under perioden omfattade 
fristående kurser i statsvetenskap (A-D) och freds- och konfliktstudier (A-D); 
ansvar för egna program (om än i samarbete med andra); uppdrag på ett 
stort antal program vid samhällsvetenskaplig fakultet; uppdrag på lärar-
utbildningen; uppdrag på medicinsk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
samt externa utbildningsuppdrag. Institutionen har haft eget ansvar för 
Internationell kris- och konflikthantering och magister/masterprogrammet 
Krishantering och fredsbyggande. Tillsammans med Institutionen för natio-
nalekonomi har statsvetenskap svarat för Politices magisterprogrammet 
(som sedan blev Politices kandidatprogrammet), samt Public management-
programmet. Ansvaret för Vårdadministrativa programmet har delats med 
Institutionen för ekonomisk historia. Institutionen har också haft uppdrag i 
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bl.a. Personal- och arbetslivsprogrammet, Socionomprogrammet, Samhälls-
vetarprogrammet, Juristprogrammet, Biblioteksprogrammet, Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, Miljö- och hälsoskyddsprogrammet samt Master 
of Public Health. 

Därutöver erbjöd institutionen tillsammans med andra under ett par år flera 
kurser inom ramen för Sommaruniversitetet och har också haft ett externt 
utbildningsuppdrag via Utvecklingsrådet för statliga sektorn i fråga om 
kurser på motsvarande magisternivå för statliga chefer, arrangerade i sam-
arbete med Sociologiska institutionen vid Lunds universitet.  

Under periodens början och fram till 2006 var söktrycket till institutionens 
kurser och program högt. Detta innebar att institutionen kunde erbjuda ett 
stort antal valbara kurser på B- och C-nivå (av vilka flera var på engelska). 
Denna möjlighet till profilering alternativt fördjupning var mycket upp-
skattad av studenterna. Det fyraåriga Politices magisterprogrammet var ett 
av institutionens viktigaste. Förutom en allmän inriktning fanns också en 
variant med miljöinriktning. Statsvetenskap var tillsammans med national-
ekonomi de främsta intressenterna. Söktrycket var länge gott men nådde sin 
topp 2004 med 64 sökande till den allmänna inriktningen och 26 till miljö-
inriktningen. Institutionen var också, som framgick inledningsvis, involverad 
i en rad andra utbildningsprogram. Denna involvering kvarstår men har 
under senare år förändrats, vissa uppdrag har försvunnit och andra till-
kommit. Periodens början utmärktes också av ett omfattande studerande-
utbyte och av ett tämligen livaktigt lärarkollegium; kollegiet inrättades av 
studierektor som ett forum för pedagogiska frågor men också för frågor om 
kursutbud, former för kursvärderingar och andra undervisningsrelaterade 
frågor. 

I januari 2003 övertog institutionen ansvaret för huvudområdet freds- och 
konfliktstudier som tidigare legat på Forum för tvärvetenskap och haft en av 
institutionens anställda, Jan Engberg, som föreståndare. Nationellt är freds- 
och konfliktstudier ett relativt ungt ämne med de två första professurerna 
inrättade 1985, i Göteborg och Uppsala. Ämnet kunde läsas upp till C-nivå 
vid sex lärosäten i Sverige år 2005.  

Övertagandet av ansvaret för freds- och konfliktstudier innebar ett intensivt 
utvecklingsarbete under en längre tid. Att institutionen nu hade två huvud-
områden kom per automatik att påverka utbildningsprofilen men på sikt 
påverkades också forskarutbildningen i så måtto att det blev möjligt för 
studenter som läst Freds- och konfliktstudier att ansöka till forskarutbild-
ningen. Freds- och konfliktstudier utgör också huvudområde på grund-
utbildningsprogrammet Internationell kris- och konflikthantering (IKK) som 
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inrättades 2001. De första studenterna antogs höstterminen 2002. Program-
met, som bedrivs i samverkan med kommunalförbundet Akademi Norr, var 
ett av de första i sitt slag i Sverige och har åtnjutit ett relativt högt söktryck 
under hela perioden. De två första åren genomförs i Sollefteå och i samarbete 
med institutioner på såväl medicinsk som teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet. Unika inslag på programmet utgörs av de obligatoriska fält-
övningarna som genomförs i samarbete med både Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) och försvarsmakten. Under övningarna 
tränas studenterna i praktisk krishantering uppbyggd kring olika scenarier, 
rollspel och händelser. Under utbildningen träffar de också regelbundet 
personer med stor erfarenhet av internationella uppdrag. Även om få syste-
matiska uppföljningar av alumner gjorts så visar nedslag och mer begrän-
sade kartläggningar att studenter med examen från programmet lyckats väl 
på arbetsmarknaden och arbetar med uppgifter som i hög grad motsvarar 
det som de tränats för på programmet. Programmets breda och tvärveten-
skapliga karaktär är sannolikt en viktig förklaring till att studenternas 
kompetens är efterfrågad, exempelvis på enheter och förvaltningar som 
arbetar med krisberedskap och krishantering på nationell, regional och lokal 
nivå. 

Med freds- och konfliktstudier samt IKK-programmet följde dock nya utma-
ningar. Även om det fanns personal med god kompetens i ämnets kärnfrågor 
behövde externa rekryteringar göras, inte minst för att stärka institutionens 
egen forskning på området. Tidigt utlystes därför två lektorat med 50 
procent forskning i avsikt att locka kvalificerade sökande. Dessutom täcktes 
behoven under ett par år av lärare från bl.a. Storbritannien, Finland och 
Norge, dessa anställdes på kortare förordnanden. Från vårterminen 2005 
kunde den första D-kursen i freds- och konfliktstudier genomföras vilket 
bl.a. medförde att huvudområdet kunde ingå i Samhällsvetarprogrammet. 

År 2005 utvärderades ämnet statsvetenskap av Högskoleverket. Utvärde-
ringen följde en modell som byggde på ett omfattande självvärderingsarbete 
som för grundutbildningens del beskrev och värderade institutionens förut-
sättningar att bedriva utbildning, utbildningens mål och lokala profil, 
ekonomiska omständigheter, söktryck och rekrytering, jämställdhet och 
mångfald, forskningsanknytning och kritiskt tänkande, undervisningsmeto-
der och examinationsformer, internationalisering och genomströmning. 
Självvärderingsdokumentet utmynnade i en sammanfattande analys av 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Intressant att notera i efterhand är 
att ett par av de faktorer som lyftes fram som potentiella hot – osäkerhet om 
hur den kommande Bolognamodellen skulle påverka profiler och rekryte-
ringsmöjligheter, ett urholkat anslag för grundutbildning samt framtida 
söktryck – också verkligen blev problematiska för institutionen. Det skulle 
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visa sig svårt att rekrytera till den avancerade nivån; anslagsminskningen till 
grundutbildningen skulle leda till flera revideringar av timschabloner för 
undervisning och inom bara ett par år skulle institutionen drabbas hårt av en 
kombination av kraftigt minskat söktryck och minskade externa anslag för 
forskning. 

En genomgripande förändring av utbildningens struktur utgjordes tveklöst 
av Bolognamodellens införande 2007. Efter en treårig kandidatutbildning 
kunde studenter nu välja att antingen läsa vidare under ytterligare ett år med 
siktet inställt på en magisterexamen, eller att läsa i två år till och därefter ta 
ut en masterexamen. All undervisande personal var inbegripen i omfattande 
utvecklingsarbeten. Ett av dem rörde magister/masterprogrammet Kris-
hantering och fredsbyggande.  Även detta program har – i perioder då flera 
andra institutioner brottats med problem med svagt söktryck till avancerad 
nivå – attraherat relativt många studenter. Den möjlighet till poänggivande 
praktik som finns inom detta program har bidragit till dess attraktionskraft 
och ökat studenternas anställningsbarhet. Den avancerade nivån har 
emellertid varit föremål för återkommande diskussioner eftersom det visat 
sig svårt att rekrytera mer än ett tiotal studenter i statsvetenskap. Under 
2007 och 2008 uppstod också problem med söktrycket överlag. Politices 
magisterprogrammet gjordes om till ett treårigt kandidatprogram och på 
försök startades också ett Public Managementprogram men inget av dem 
lyckades locka tillräckligt många studenter. Den nedåtgående trenden blev 
alltmer kännbar. Omfattande interna utredningsarbeten genomfördes under 
2008-2010. Valbara kurser försvann, antalet kurser på engelska blev därmed 
betydligt färre, samläsningslösningar prövades, timtilldelning för olika 
undervisningsuppdrag reducerades och som en slutlig lösning sades personal 
upp.  

Samtidigt gick andra satsningar bättre; hösten 2008 startade det tvååriga 
Vårdadministrativa programmet tillsammans med ekonomisk historia, som 
alltsedan dess varit ett av fakultetens absolut mest populära. Kerstin Kolam 
var i uppbyggandet av programmet en nyckelperson som också ledde 
programkommittén som samlade och alltjämt samlar ett stort antal 
institutioner.  

Trots försöken att reformera Politices kandidatprogrammet och inrätta ett 
nytt Public Managementprogram fortsatte antalet studerande att minska. År 
2010 var det sammanlagt 27 förstahandssökande till de totalt 60 utbild-
ningsplatserna vid dessa program. Samtidigt visade prognoser att det finns 
ett stort behov av personal inom offentlig förvaltning p.g.a. kommande 
pensionsavgångar. Bara i de fyra nordligaste länen beräknades detta omfatta 
ca 15 000 anställningar fram till 2020. Bedömningen var således att det 
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fanns en stor potential för ett program motsvarande Politices kandidat-
programmet men att innehållet behövde ses över. En sådan översyn initie-
rades också av Statsvetenskapliga institutionen och utmynnade i flera förslag 
till förändringar. För att bredda programmet utökades antalet specialisering-
ar till fem. Som tidigare kunde man välja statsvetenskap, nationalekonomi 
och statistik men utöver dessa tillkom rättsvetenskap och freds- och konflikt-
studier. Förslaget innebar dock att den speciella miljöinriktningen togs bort. 
För att öka antalet sökande föreslogs också att man skulle ta bort kravet på 
matematik C (utom för inriktningarna mot nationalekonomi och statistik). 
Samtliga inriktningar skulle vidare leda till kompetens för studier på 
avancerad nivå. En ny kurs i praktisk förvaltningskunskap, som har en 
färdighetstränande funktion, skulle vara exklusiv för Politices kandidat-
programmet. Förslaget fick stöd i fakultetsnämnden och började gälla från 
höstterminen 2011. För att förbättra informationen om programmet revide-
rades hemsidan och dessutom genomfördes en informationskampanj med 
tyngdpunkt på sociala medier. Resultatet blev omedelbart mycket bättre och 
programmet har nu ca två sökande till varje plats. 

Under hela perioden har institutionen varit engagerad på lärarutbildningen, 
både i SO-kurser och i samhällskunskapskurser för blivande 7-9 och gymna-
sielärare. Institutionens engagemang har förändrats över tid som en konse-
kvens av att organisationen runt lärarutbildningen förändrats. I juni 2010 
tog institutionen över ansvaret för kurserna i samhällskunskap på lärar-
utbildningen från Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga 
ämnen som återfanns på det som före den 1 juni 2010 var en fakultet för 
lärarutbildning. Fakulteten lades ned och ersattes av Umeå School of 
Education (USE) som fick rektors uppdrag att beställa kurser från hela 
universitetet. Den bärande tanken var att institutionerna både skulle kon-
kurrera och samarbeta om uppdragen. Lärarutbildning skulle nu bli hela 
lärosätets angelägenhet och kompetenser från fler discipliner än tidigare 
skulle nyttjas i utbildningen.  

Samtidigt pågick förändringar av gymnasieskolan och dessutom en omstöp-
ning av de nationella styrdokumenten för lärarutbildning. Det senare resul-
terade i att alla lärosäten som önskade erbjuda lärarutbildningar skulle 
ansöka om examensrätter hos Högskoleverket. Arbetet med examensrätts-
ansökningarna pågick följaktligen parallellt med arbetet att utveckla kurser 
till den nya lärarutbildningen som skulle starta hösten 2011. Från USE kom 
mycket omfattande beställningsunderlag och kravspecifikationer. För 
samhällskunskapens räkning innebar det att nya kursplaner skulle utvecklas 
för ett stort antal kurser. Skolämnet samhällskunskap bottnar på univer-
sitetsnivå i flera olika discipliner. Vid Umeå universitet är Samhällskunskap 
ett samarbete mellan ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, 
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ekonomisk historia och pedagogik. Arbetet med att utveckla nya kursplaner 
och att författa ett omfattande pedagogiskt visionsdokument leddes från 
Statsvetenskapliga institutionen men inbegrep lärare och studierektorer från 
en rad andra institutioner. Det förslag som lämnades in i december 2010 
omfattade för gymnasiets del 113 sidor. 

Sedan 2010 har samhällskunskapskurserna genomgått ytterligare revide-
ringar och studenterna samläser nu vissa moment med statsvetenskap A. 
Söktrycket till Ämneslärarprogrammet har dock de senaste åren varit 
problematiskt och organisationen kring lärarutbildning har åter förändrats. 
Lärarhögskolan ersatte år 2012 USE och nya principer för bland annat 
styrelsens sammansättning och olika programråds funktioner infördes. 

Under 2012 var det åter dags för utvärdering – enligt en ny modell – av 
institutionens båda huvudområden. Kärnan i denna utgjordes av kopplingen 
mellan utbildningsmål, förväntade studieresultat samt undervisnings- och 
examinationsformer tillsammans med fokus på resultat. I den nya utvärde-
ringsmodellen ingick precis som tidigare en självvärdering men denna 
genomfördes nu i form av svar på frågor som alltså företrädesvis kretsade 
kring hur institutionen kunde veta att studenterna nådde de mål som finns i 
examensbeskrivningarna. Såväl kandidat- som magister och masternivån 
utvärderades vilket för institutionens del innebar fem olika självvärderingar 
ackompanjerade av diverse statistik, ett slumpmässigt urval av självständiga 
arbeten på respektive nivå och ett besök av utvärderingsgruppen. Omdömet 
blev ”hög kvalitet” för samtliga utvärderade nivåer. Kvalitet, kvalitetssystem, 
säkring av examensmål och uppföljning kan för övrigt sägas vara nyckelord 
som i studieadministrativa termer utmärker hela perioden. De hänger ihop 
med införandet av prefektstyret och linjeorganisationen på universitetet och 
innebär en delvis annan typ av styrning av grundutbildningsverksamheten. 

Mot slutet av perioden märks tydligt att program och programstudenter 
dominerar de uppdrag institutionen har. Mycket få platser för fristående 
studenter finns kvar efter nedskärningar av antalet utbildningsplatser på 
fakulteten.  

Under hela perioden var den dominerande distributionsformen för under-
visning campuskurser på helfart. Ett undantag utgjordes och utgörs alltjämt 
av det Vårdadministrativa programmet som är nätburet. En variant av 
Studie- och yrkesvägledningsprogrammet ges på distans vilket innebär 
träffar i Umeå men företrädesvis undervisning och kommunikation via lär-
plattform. Nätburna fristående kurser gavs under ett begränsat antal 
terminer men lades ned när antalet utbildningsplatser på Samhällsveten-
skaplig fakultet minskades. Alla kurser har dock numera egna sajter i 
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plattformen Cambro som bland annat medger inlämning av uppgifter, distri-
bution av material och spridning av information. 

På universitetet har ett pedagogiskt meriteringssystem införts. Systemet 
medger att lärare som motsvarar vissa kriterier kan ansöka om att bli 
utnämnda till meriterade eller excellenta lärare. Ansökan skall baseras på en 
gedigen pedagogisk portfölj och diverse bilagor, utlåtanden och intyg som 
kan stärka det som skrivs i portföljen. Kerstin Kolam var en av endast fyra 
lärare som vid Umeå universitet utsågs som excellenta i meriterings-
systemets allra första omgång 2013. Just pedagogiska och didaktiska kompe-
tensutvecklingsfrågor kan möjligen ges en skjuts framåt på institutionen av 
denna utveckling.   

Avslutningsvis kan konstateras att det under hela perioden funnits en 
tradition av att vårda goda kontakter med studenter vilka på värdefulla sätt 
bidragit med synpunkter på allt ifrån kursvärderingars utformning till utred-
ningar av söktryck. Under perioden infördes kursråd som Umeå studentkår 
uppmärksammat och berömt. Kursråden är en slags formativ utvärdering 
och genomförs ungefär i mitten av varje kursmoment. Studenterna får till-
sammans diskutera hur kursen fungerar och två representanter lämnar 
sedan synpunkter till läraren som återkopplar till hela gruppen. Institutio-
nen har också framhållits i Utbildningsstrategiska rådet (på universitetsnivå) 
som ett föredöme vad gäller förmågan att kommunicera med studenter och 
ta hänsyn till deras synpunkter och erfarenheter. Flera lärare har också 
erhållit eller nominerats till pedagogiska priser. 

Forskarutbildningen 

Perioden efter 2000 är i flera avseenden en expansions- och omstrukture-
ringstid för forskarutbildningen i statsvetenskap vid de svenska lärosätena. 
Fram till dess var rätten att ge doktorsexamen begränsad till de fem universi-
tet som existerade efter 1965 – förutom Umeå också Lund, Göteborg, Stock-
holm och Uppsala. Kring 2000 och framåt fick efter hand sammantaget 
ytterligare åtta lärosäten sådana rättigheter (även om enstaka examina delats 
ut tidigare på ett par av dessa orter). Samtidigt effektiviserades genomström-
ningen i forskarutbildningen genom en reform 1998. Studietiden reglerades 
då till fyra år samtidigt som alla doktorander garanterades finansiering. Som 
en konsekvens av dessa förändringar nästan fördubblades antalet utfärdade 
doktorsexamina i statsvetenskap i landet – från 183 (49 kvinnor) under 
perioden 1991–2000 till 331 (150 kvinnor) under 2001–2010. Det första 
decenniet efter millennieskiftet var också ett genombrott för kvinnorna inom 
statsvetenskaplig forskarutbildning. Under 1991–2000 var 27 procent av de 
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disputerade kvinnor, men under decenniet därefter uppgick detta till 45 
procent. 

Vid Statsvetenskapliga institutionen i Umeå medförde reformen tydligare 
krav på att säkerställa att doktoranderna slutför sina forskarstudier inom 
utsatt tid. En individuell studieplan upprättas som grund för planeringen av 
doktorandens studier och den revideras årligen. För att möjliggöra konfe-
rensdeltagande och litteraturinköp disponerar varje doktorand maximalt 
5000 kr per termin för utlägg. 

I början av perioden är ungefär två tredjedelar av doktoranderna finan-
sierade med fakultetsmedel men efter hand blir externa projektmedel allt 
viktigare som finansieringskälla. Söktrycket är genomgående högt, framför 
allt till de platser som utannonseras utan projektanknytning, eftersom det då 
finns större möjligheter för doktoranden att utforma sitt eget avhandlings-
ämne. Flera doktorander har antagits i samarbete med forskarskolor. Sam-
arbetet med Genusforskarskolan, som hittills omfattat fyra gemensamma 
doktorander och med Utbildningsvetenskapliga forskarskolan, som gällt en 
doktorand, har visat sig vara fruktbart och fört in nya perspektiv i institu-
tionens forskarutbildning. Forskarskolan står för ungefär hälften av kost-
naden för doktoranden och tillhandahåller också ett antal obligatoriska 
kurser och seminarier.  

För att kunna antas till forskarstudier i statsvetenskap har normalt krävts en 
grundexamen med statsvetenskap som huvudområde. I praktiken har dock 
D-nivå eller magisterexamen behövts för att komma i fråga. Efter en 
revidering av studieplanen 2007 blev magisterexamen ett formellt krav. I 
samband med att institutionen övertog ansvaret för freds- och konflikt-
studier och senare också inrättade det Internationella kris- och konflikt-
hanteringsprogrammet, som har freds- och konfliktstudier som huvudämne, 
väcktes frågan om hur dessa studenter ska kunna få tillträde till en forskar-
utbildning. Genom en ändring av studieplanen år 2006 fastställdes att även 
en examen i freds- och konfliktstudier på magisternivå skall ge behörighet, 
även om forskarutbildningsämnet alltjämt är statsvetenskap. Förändringen 
medverkade till en breddning av doktorandgruppens ämnesmässiga 
sammansättning. På sikt är dock institutionens ambition att freds- och 
konfliktstudier ska bli ett eget forskarutbildningsämne.  

I genomsnitt har 2–3 doktorander antagits per år, vilket innebär en 
minskning i förhållande till läget före 1998. När därför det totala antalet 
doktorander minskar finns inte längre underlag för egna doktorandkurser. 
Institutionen har sedan länge svarat för en egen metodkurs för doktoran-
derna och även för specialkurser för grupper av doktorander. Specialkurser  
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Jennie Brandén 

Studerade inom ramen för 
politicies magister programmet, 
med statsvetenskap som 
huvudämne våren 2011.  

Varför valde du 
statsvetenskap och Umeå 
universitet? 
Hösten 2005 hade jag precis 
flyttat tillbaka till Umeå efter att 
ha bott två år i USA och bl.a. 
studerat en termin på college. Under min tid där hade jag engagerat mig i 
olika sociala rörelser och ville förstå varför fördelningen av makt och 
resurser i världen var så skev. Jag hade också insett att jag i framtiden ville 
arbeta med frågor som på något sätt handlade om feminism och politik. Jag 
läste på lite om olika kurser och tyckte att statsvetenskapen erbjöd det jag 
var ute efter. Att det blev just Umeå universitet handlade helt enkelt om att 
jag är uppvuxen i Umeå och längtade tillbaka till staden, vännerna och 
familjen! 

Vilka var dina erfarenheter av att studera vid institutionen? 
Jag har väldigt goda erfarenheter från mina studier. Vi hade bra och 
engagerade lärare och en fantastisk sammanhållning i det som kom att bli 
min ”klass”. Det fanns också ett bra stöd i form av studievägledning och en 
flexibilitet som gjorde att jag t.ex. fick möjlighet att inom programmet 
komplettera mina studier med att läsa mer genusvetenskap, studera utom-
lands och göra praktik.   

Finns det någon nytta med att kunna statsvetenskap? 
Efter mina studier fick jag en tjänst som projektledare för ett jämställd-
hetsprojekt vid Umeå kommun. Jag arbetade nära ett politiskt utskott med 
att skriva fram beslutsunderlag och i den rollen var kunskaperna om offent-
lig förvaltning och den kommunala organisationen otroligt nyttiga, men 
även min förmåga att skriva strukturerade rapporter och PM.  Då min tjänst 
även stor del handlade om att utveckla kommunens feministiska arbete i 
relation till de lokala jämställdhetspolitiska målen var också det analytiska 
och problematiserande förhållningssätt jag fått med mig från statsveten-
skapen väldigt värdefullt. 
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blev efter hand allt mer ovanliga och år 2008 avvecklades institutionens 
metodkurs och i stället läste doktoranderna metodkurser som var gemen-
samma för hela fakulteten. En metoduppsats bibehölls dock, som mer direkt 
anpassats till doktorandens avhandlingsämne. Denna examinerades i anslut-
ning till ett nationellt sammandrag vid vårterminens slut, med deltagande av 
doktorander från de flesta av landets forskarutbildningar i statsvetenskap. 
Vid två tillfällen har den obligatoriska teorikursen i statsvetenskapliga 
analysinriktningar genomförts tillsammans med statsvetarna vid Mittuniver-
sitetet och Luleå Tekniska Universitet.  

Ett viktigt inslag i forskarutbildningen och även i institutionens intellektuella 
miljö är det högre seminariet. För doktoranderna är närvaro obligatorisk och 
övrig forskande personal rekommenderas att delta. I början av perioden 
samlades seminariet varje vecka under terminstid men till följd av det 
minskande antalet doktorander reducerades seminarietillfällena till var 
annan vecka från 2008. Vid seminariet lägger doktorander fram utkast till 
avhandlingskapitel eller artiklar. Även andra forskare och gäster har bidragit 
med presentationer. Seminariets funktion och innehåll har varit föremål för 
ständig diskussion under perioden. En utvärdering som gjordes 2005 visade 
visserligen att de flesta ansåg att seminariet utgjorde ett viktigt forum för 
vetenskapliga diskussioner vid institutionen men att det lider av att närvaron 
bland de disputerade är låg och att seminariets former borde vara mer 
flexibla och anpassade till det specifika syfte som författare/presentatör har 
med seminariet. Trots att institutionen breddats till en tvåämnesinstitution 
har ett gemensamt högre seminarium kunnat bibehållas. Detta hindrar 
emellertid inte att det också finns andra, mer specialiserade möten för 
vetenskaplig diskussion vid institutionen. Ytterligare en översyn av inne-
hållet gjordes 2012. 

Den statsvetenskapliga avhandlingen har av tradition skrivits på svenska och 
utgjorts av en monografi, dvs. en sammanhängande bok. Såsom framgår av 
bilaga 2 har det vid institutionen skett en succesiv förskjutning i riktning mot 
att allt fler avhandlingar skrivs på engelska. Före 2000 var alla avhandlingar 
monografier men med början med PO Hansens avhandling om identitets-
politik och EU har allt fler fått formen av sammanläggningsavhandlingar. 
Allt fler doktorander finansieras av externa forskningsmedel med krav på 
löpande produktion av forskningsresultat. Inom miljö- och naturresurs-
politik förstärks detta av en publiceringstradition som är präglad av 
naturvetare. Detta avspeglar även ämnets allt starkare internationalisering 
och den tilltagande betoningen av den internationella forskningsartikeln som 
den kanske viktigaste publiceringsformen. Enligt en policy som handledar-
kollegiet antog 2008 skall en sammanläggningsavhandling innehålla 3–5 
vetenskapliga uppsatser samt en sammanbindande kappa som klargör det 
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samlade vetenskapliga bidraget. Precis som vid monografiavhandlingar görs 
dock en samlad bedömning av sammanläggningsavhandlingens vetenskap-
liga kvalitet. Doktorandens insats måste motsvara det som krävs för en 
monografi. 

Institutionen har under hela perioden vidmakthållit principen att publi-
ceringsform väljs av doktoranden själv i samråd med handledarna och 
anpassas till forskningsproblem och tilltänkt läsekrets. Det finns institutio-
ner vid fakulteten som gör sammanläggningsavhandlingar på engelska till ett 
obligatorium. Av de 40 avhandlingar som slutförs under femtonårsperioden 
är 10 sammanläggningsavhandlingar och 24 författade på engelska. I bilaga 
2 förtecknas samtliga doktorsavhandlingar i statsvetenskap som försvarats 
vid institutionen. Avhandlingarnas rubriker illustrerar deras ämnesmässiga 
bredd men även vetenskapsteoretiskt och metodologiskt finns olika förhåll-
ningssätt företrädda. Genomströmningen i forskarutbildningen har genom-
gående varit mycket god. Av de som antagits sedan 2000 är det endast tre 
som inte avslutat i tid med en doktorsexamen (en helt avbrutit, en antagits 
vid annat lärosäte och en avslutat med lic-examen). En kombination av högt 
söktryck, noggrann prövning vid antagningen och duktiga handledare har 
borgat för detta. 

Handledarkollegiet har under perioden haft det kollektiva ansvaret för 
forskarutbildningen och i princip bestått av de aktiva handledarna. Det 
bestod inledningsvis av professorer, docenter och forskarassistenter men har 
fr.o.m. 2009 breddats till att omfatta alla med handledande uppgifter och de 
som genomgått handledarutbildning. Kollegiet har i realiteten fattat alla 
beslut som gäller forskarutbildningens uppläggning och innehåll. Beredning 
vid antagning av nya doktorander görs också av kollegiet medan prefekt 
fattar det formella beslutet. Denna kollegiala modell har bibehållits även 
sedan prefektstyre införts (se nedan). 

Forskning och forskningsprojekt 

När forskningen vid svensk statsvetenskap år 2002 utvärderades av en 
internationell expertgrupp konstaterades att Statsvetenskapliga institutionen 
vid Umeå universitet visserligen har klarat sig väl och hade flera tongivande 
forskare men att man nu stod i ett läge med en klart försvagad forskningsled-
ning. Under åren strax dessförinnan hade flera forskare lämnat institutionen 
för anställningar vid andra universitet. En ytterligare försvagning innebar 
Jan-Åke Dellenbrants tragiska bortgång. År 2000 fanns på papperet 3,2 
professorer – Gunnel Gustafsson och Abdul Khakee samt Krister Wahlbäck 
som adjungerad professor på 20 procents basis. Dessutom fanns en vakant 
professur i offentlig förvaltning som innehafts av Janerik Gidlund. Gunnel 
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Gustafsson övergick vid detta tillfälle till uppgiften som prorektor för Umeå 
universitet på halvtid och dessutom var Abdul Khakee tjänstledig på halvtid 
för att upprätthålla en professur i Örebro. I praktiken bestod professorskåren 
således av endast 1,2 personer. Även om de delvis tjänstlediga professorerna 
fortsatte att fullgöra uppgifter som doktorandhandledare behövde gruppen 
förstärkas. En första tillskott kom hösten 2000 sedan Katarina Eckerberg 
fått den vakanta förvaltningsprofessuren.   

Utvärderargruppen förutspådde att konkurrensen kunde bli svår för stats-
vetenskap i Umeå framöver. Med flera nya universitet och utan att ha de 
äldre universitetens starka resurser och djupa traditioner fanns en risk för 
att ämnet i Umeå skulle hamna på mellanhand. Förutom bristen på forsk-
ningsledning bedömde gruppen att institutionen möjligen var i minsta laget 
för att kunna upprätthålla en kritisk massa av god forskning och forskar-
utbildning. 

Under 2003 upphörde Abdul Khakees anställning vid Umeå universitet. 
Gunnel Gustafsson lämnade prorektorsuppdraget under 2005 och tillträdde 
en anställning som biträdande generaldirektör vid Vetenskapsrådet. 
Parallellt med detta hade hon dock fortsatt handledningsansvar för ett par 
doktorander vid institutionen. Krister Wahlbäck gick i pension från sin 
anställning som adjungerad professor vid halvårsskiftet 2004. 

Från 1999 hade större möjligheter öppnats vid de svenska universiteten för 
att välmeriterade lektorer skulle kunna befordras till professorer. Det 
krävdes dock alltjämt att externa sakkunniga bedömt att den sökandes meri-
ter nådde professorsnivå. En befordrad professor hade inte automatiskt 
garanterad forskningstid utan detta avgjordes av institutionens ledning 
utifrån de resurser som fanns tillgängliga och de undervisningsbehov som 
förelåg. För institutionens del medförde detta att antalet professorer kunde 
utökas. Redan 2004 utsågs Olof Johansson och 2005 Torbjörn Bergman till 
befordrade professorer. Detta följdes 2007 av Anders Lidström och 2012 av 
Chris Hudson. En konsekvens av denna reform blev också att det i praktiken 
inte fanns utrymme för utlysning av nya professurer. Torbjörn Bergman har 
tidvis varit helt eller delvis tjänstledig för att upprätthålla professurer vid 
Luleå tekniska universitet och Södertörns högskola. Katarina Eckerberg var 
tjänstledig på 80 procent 2006-2010 för en anställning som Deputy Director 
för Stockholm Environment Institute. 

Från 2013 gäller att lediga professurer och inrättandet av nya skall prövas av 
fakultetsnämnden och motiveras utifrån verksamhetens behov, såsom den 
kommer till uttryck i institutionernas kompetensförsörjningsplaner. I prakti-
ken har detta kommit att innebära en återgång till den tidigare ordningen då 
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i stort sett alla lediga professurer skall utlysas. Med detta följer dock en 
resurs som skall användas för att garantera forskningstid för professorn. Till 
en del bygger denna på professorns egna prestationer i form av beviljade 
forskningsanslag och publicering. 

I anslutning till att Statsvetenskapliga institutionen övertog ansvaret för 
freds- och konfliktstudier 2003 väcktes också tanken att kunna rekrytera en 
professor med ansvar för ämnet. En tillfällig lösning 2004–2006 var att 
anställa professor Eric Selbin, Southwestern University, som adjungerad 
professor på 20 procent. Under perioden 2011–2013 innehade professor 
John Loughlin, först vid Cardiff University och sedan vid Cambridge 
University en motsvarande anställning. Olika lösningar för att få till stånd en 
permanent professur på heltid har också prövats under årens lopp, bl.a. 
fanns ett förslag 2004 om att Folke Bernadotte-akademin skulle samfinan-
siera en sådan. Institutionen nådde dock framgång med detta först 2013, när 
fakulteten beviljade medel till i praktiken halva kostnaden för en professur i 
freds- och konfliktstudier. I december 2014 kunde rektor besluta att tillsätta 
docent Anna Jarstad, Uppsala universitet, på denna anställning, med till-
träde 1 maj 2015. Institutionen har då sex professorer på heltid. 

Institutionens docenter har spelat en viktig roll som lärare och handledare 
både av studenter och doktorander. Docentskapet är en stark markör av 
universitetslärarens kompetens både som lärare och forskare samtidigt som 
det bidrar till institutionens kollektiva kompetensuppbyggnad. År 2000 var 
fem av institutionens lektorer docenter (Katarina Eckerberg, Svante Ersson, 
Gullan Gidlund, Olof Johanson och Anders Lidström). En period under 2012 
fanns dock endast en docent vid institutionen, nämligen Camilla Sandström. 
Tack vare goda möjligheter under flera år att finansiera lektorers forskning, 
främst via externa forskningsmedel, var dock många av lektorerna på väg att 
meritera sig. I början av 2015 hade antalet docenter med anställning vid 
institutionen ökat till sju: Camilla Sandström, David Feltenius, Niklas 
Eklund, Dzenan Sahovic, Magnus Blomgren, Helene Ärlestig och Maj-Lis 
Hörnqvist (de två senare i pedagogik). Fakulteten bidrar sedan 2014 med att 
finansiera 10 procent kompetensutvecklingstid för docenterna. 

I huvudsak har de forskningsinriktningar som präglade de sista åren av 
1900-talet också fortsatt att utvecklas under perioden 2000-2015. Viktiga 
teman har utgjorts av demokratiska institutioner och politiska partier; EU-
politik och flernivåstyrning; gender och politik; internationella relationer; 
ledarskap, public management och policyanalys; lokal och regional politik 
och förvaltning; politik för miljö, klimat och hållbar utveckling samt Skandi-
navisk politik och policy. Det som tillkommer under perioden är forskning 
om fred och konflikter. 
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Det har hela tiden förts en diskussion om institutionens forskningsprofile-
ring och då framför allt om det krävs en forskningsmässig specialisering för 
att institutionen ska kunna hävda sig bättre i den internationella kon-
kurrensen. Från den ovan nämnda utvärderingen 2002 blev en slutsats att 
vår institution borde fokusera på ett gemensamt forskningstema. Bland 
annat som en respons på detta drogs projektet Scandinavian policy and 
politics igång på initiativ av Gunnel Gustafsson och finansierat av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet syftade till att generera kunskap om 
hur politik och samhälle förändras i ett nordiskt sammanhang. Det samlade 
åtskilliga av institutionens forskare till en gemensam insats och svarade 
också för grundfinansiering av tre doktorander. Trots detta är det snarare 
framgång med forskningsansökningar som har definierat institutionens 
forskningsprofiler, vilket medfört att flera profiler utvecklats parallellt. 
Framför allt har professorerna haft framgång, inte minst hos de större stat-
liga finansiärerna.  

Torbjörn Bergmans forskning med inriktning mot regeringsbildning och 
koalitionsbildningsprocesser fördjupas och breddas under perioden. Ett 
projekt gäller 2010 års författningsreform, som analyseras på nära håll, 
framför allt i fråga om hur politiska partier gör svåra avvägningar mellan 
olika målsättningar. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. 
Bergmans forskning betonar också internationella och jämförande aspekter, 
bl.a. i ett annat projekt om europeisk parlamentarisk demokrati, även detta 
med finansiering främst från Riksbankens Jubileumsfond. Detta följs upp 
med etablerandet av en databas – European Representative Democracy Data 
Archive – i vilket den representativa demokratin i 27 europeiska länder 
kartläggs i fråga om dess centrala aktörer: politiska partier, parlament och 
regeringar. Johan Hellström erhåller ett större projekt från Marie och 
Marcus Wallenbergs stiftelse för att på basis av databasen undersöka med-
borgarnas åsikter i relation till deras politiska företrädare i europeiska stater, 
främst politiska partier, parlament och regeringar. 

Anders Lidströms externfinansierade forskningsprojekt har handlat om olika 
aspekter på lokal och regional politik. I ett projekt, finansierat av Veten-
skapsrådet och genomfört tillsammans med John Loughlin och David 
Feltenius analyserades den territoriella omstrukturering som många euro-
peiska stater genomgår. Studierna gällde hur denna reformering kan förstås 
samt i vad mån det finns gemensamma underliggande drivkrafter eller om 
dessa skiljer sig åt mellan olika länder. I ett annat projekt, också finansierat 
av Vetenskapsrådet och bedrivits tillsammans med Katarina Roos har kom-
muners legitimitet undersökts på basis av omfattande medborgarunder-
sökningar. Ett tredje projekt har handlat om medborgardeltagande och poli-
tiska institutioner i två svenska stadsregioner, finansierat av Riksbankens 
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Jubileumsfond. I detta har även Chris Hudson och Niklas Eklund deltagit 
samt en nationalekonom och en kulturgeograf. 

Chris Hudsons externfinansierade projekt har avsett lokal, regional och 
urban politik och har också präglats av ett genusperspektiv. Många av 
hennes projekt har genomförts i samverkan med forskare vid andra insti-
tutioner. Vetenskapsrådet har finansierat ett projekt om de demokratiska 
konsekvenserna och de samhällsekonomiska kostnaderna av kvinnors rädsla 
för våldsbrott i svenska städer. I det Formas-finansierade projektet ”Den 
kvinnogjorda staden” undersöktes kvinnors visioner om och delaktighet i 
stadsplaneringen. Utöver detta har hon också bl.a. medverkat i ett av Veten-
skapsrådet finansierat projekt med Malin Rönnblom om hur jämställdhet 
"görs" i politiken och vilka konsekvenser detta får för vilka former av för-
ändring som anses möjliga och önskvärda.  

Olof Johansson har ansvarat för flera externfinansierade projekt med fokus 
på skolledarskap. Två av dessa har finansierats av Vetenskapsrådet. Det ena 
har handlat om förutsättningar för framgångsrika skolor och har syftat till att 
studera hur ledarskap, struktur och kultur ser ut i sådana skolor jämfört med 
i ordinära skolor. I det andra projektet har det undersökts hur kommunernas 
ledarskap på skolnämnds- och skolchefsnivå påverkas av de förändringar i 
skolpolitiken som regering och riksdag beslutar om. Detta projekt har 
genomförts tillsammans med professor Elisabeth Nihlfors. 

En lång rad projekt har gällt problem inom området miljö, naturresurser och 
hållbar utveckling, vilket under åren ytterligare förstärkts som ett av institu-
tionens viktigaste forskningsområden. Under ledning av främst Katarina 
Eckerberg och senare även Camilla Sandström har ett flertal externfinan-
sierade projekt kunnat genomföras. Flera av dessa har också innefattat 
finansiering av doktorander, vilket verksamt bidragit till kompetensupp-
byggnaden inom området. Användningen av indikatorer i kommunernas 
hållbarhetsarbete och framväxten av en skogsregim inom EU är två exempel 
på externfinansierade doktorandprojekt. Flera har också byggt på tvärveten-
skapliga samarbeten, både med andra ämnen vid Umeå universitet och med 
SLU. FjällMistra var ett sådant samarbete med SLU som förutom en dokto-
rand också finansierade Camilla som ung forskare, och fjällforskningen har 
sedan fortsatt och utvidgats med analyser av samverkan kring naturresurser 
och miljö. Ett ytterligare större projekt under perioden handlar om hur 
ekologiska och politiska motiv samverkar i utformningen av ekosystem-
restaurering, dvs. när naturområden (såsom skog och vattendrag) avsiktligt 
förbättras ifråga om olika värdeskapande aspekter. Ett annat handlar om 
samverkansstrategier när skogsbruket hanterar vattenfrågor. Många av 
projekten finansierades av Formas. Camilla Sandström har bl.a. lett ett stort 
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Formasfinansierat projekt som framtidens forskningsledare i fråga om 
landsbygdens utveckling, medverkat i projektet Future Forests om hållbar 
skogsutveckling samt ansvarat för projekt om samisk klimatanpassning och 
attityder till djur och natur. 

En särskild fjäder i hatten för institutionens miljöpolitikforskning var när 
Susan Baker, University of Cardiff, utsågs till Kungens Miljöprofessor under 
perioden 2003–2004 och valde att förlägga denna till vår institution. I 
anslutning till hennes vistelse vid Umeå universitet ordnades bl.a. ett särskilt 
miljöseminarium vid vilket kungen och drottningen närvarade. Susan Baker 
har också utsetts till hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Förutom professorerna har även många yngre forskare haft framgång med 
forskningsansökningar, även från de större forskningsfinansiärerna. Linda 
Rönnberg erhöll en forskarassistentanställning via Vetenskapsrådet och har 
även deltagit i andra större forskningsprojekt finansierade av Vetenskaps-
rådet. Hon har även erhållit karriärbidrag från Umeå universitet. Jessika 
Wide erhöll en postdoc som innefattade en verksamhetsperiod vid Stats-
vetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Patrik Johansson fick en 
treårig postdoc från Vetenskapsrådet för studier i Nya Zealand om mot-
ståndskraftig fred. 

Efter att institutionen övertagit ansvaret för Freds- och konfliktstudier och 
det internationella kris- och konflikthanteringsprogrammet, som har detta 
som huvudämne, blev en ambition att utveckla en forskningsbas för ämnet 
för att kunna säkra forskningsanknytning och vidare utveckling. Till en del 
har detta skett genom att flera doktorandprojekt haft sådan inriktning, men 
dessutom har ett par externfinansierade forskningsprojekt tillkommit som 
har anknytning till detta forskningsområde. Utöver det ovan nämnda projek-
tet om motståndskraftig fred har Malin Eklund Wimelius och Jan Engberg 
medverkat i ett projekt om svensk krishantering och Dzenan Sahovic deltagit 
i flera projekt, bl.a. om kulturarv i konflikter och konfliktlösning. Ett viktigt 
steg för att förstärka forskningsmiljön inom freds- och konfliktämnet togs 
2013 när institutionen beviljades medel för en professur i freds- och 
konfliktstudier, som tillsatts med Anna Jarstad som första innehavare. 

Externfinansierad forskning är en osäker grund men helt nödvändig för att 
en forskningsverksamhet värd namnet ska kunna bibehållas och utvecklas. I 
början på perioden ligger volymen på en ganska låg nivå men från 2008 till 
2013 ökar den externfinansierade forskningen kraftigt från 4,4 miljoner per 
år till 12 miljoner per år. En konsekvens av detta är att i stort sett alla 
lektorer under flera år ges möjlighet att forska i tjänsten, i en omfattning 
motsvarande mellan 50 och 75 procent. Detta följs dock av ett par mindre  
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Susan Baker 

Susan Baker is Professor in  
Environmental Social Sciences, 
Cardiff School of Social Sciences, 
Cardiff University, Wales. 

What brought you to the 
Department of Political 
Science in Umeå? 
Professor Katarina Eckerberg! She 
invited me to a workshop that she 
was organizing in Umeå in 1996. I 
had never been that far North before, and was immediately taken by the 
beauty and serenity of the landscape. Over the years, we have collaborated 
on several research projects dealing with environmental policy and 
governance. The Department has always made me feel at home. I spent a 
year in situ and was provided with a wonderful opportunity to build links 
between political science and our colleagues from the natural sciences, 
especially Ecology. 

How have you benefitted from collaboration with Umeå 
colleagues? 
In innumerable ways, many of which are so diffuse that they have seeped, as 
it were, in the fabric of my academic being! The focus of several research 
projects in the Department, and its geographical location in the North of 
Europe, have opened my eyes to the importance of landscape, and their 
related natural resources, in shaping social and political structures, 
governance processes and cultural values. In addition, Umeå has afforded 
me the space to work collaboratively across disciplines but it has also shown 
me the strength of the political science disciplinary lens, especially in 
revealing the important role that institutions play in shaping environmental 
outcomes.  

Any more research collaboration in preparation? 
Lots! I really don’t intent to stop. Along with several colleagues in the 
Department, we have just submitted a H2020 bid on ecological restoration, 
and I am working on and planning several related publications with Prof 
Eckerberg. I am also working with Dr. Anna Zachrisson, researching 
competing understandings of sustainable development, as reflected in 
energy.  
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framgångsrika år. Ett resultat av dessa framgångar är att många lektorer 
kunnat meritera sig, vilket medfört en påtaglig ökning av antalet docenter. 
Institutionen fastställer då också som ett mål att alla lektorer bör vara 
docenter. Det innebär att den totala forskarkompetensen vid institutionen 
ökar samtidigt som också förutsättningarna för att kunna konkurrera om 
framtida forskningsmedel blir bättre.  

I början på perioden hade en internationell utvärderingsgrupp uttryckt oro 
för institutionens förmåga att bedriva framstående forskning och kunna 
vidmakthålla en forskarutbildning av god kvalitet. Efter nästan femton år 
kan det konstateras att institutionen förmått möta utmaningen genom en 
successivt förstärkt forskningsledning, entusiastiska och engagerade forskare 
samt en forskarutbildning av hög nationell och internationell klass. Institu-
tionen har dessutom viktiga konkurrensfördelar i förhållande till storstads-
universiteten. Bredden är överblickbar på en mindre institution även om det 
finns utrymme för specialisering. Umeå universitet är också en utmärkt plats 
för vissa statsvetenskapliga forskningsområden av hög aktualitet, t.ex. 
forskning om politik kring Arktis, ursprungsbefolkning samt miljö och 
naturresurser. Att Umeå universitet håller till på ett gemensamt campus, 
med korta avstånd mellan ämnena vid fakulteten och mellan fakulteter 
underlättar också för det tvärvetenskapliga samarbetet. Trots placeringen i 
norr är kommunikationerna goda vilket medför att det geografiska läget inte 
utgör något hinder för internationella kontakter. Korta avstånd mellan 
bostad och arbete och rimliga restider bidrar till att institutionen är en 
levande arbetsplats där de allra flesta medarbetarna befinner sig under 
dagtid, vilket inte alltid är självklart vid en institution vid ett storstads-
universitet. 

Centrum för skolledarutveckling 

Den statliga rektorsutbildningen flyttades ut från Skolverket till sex universi-
tet och högskolor av generaldirektören Ulf P Lundgren 1993. Motivet var att 
utbildningen skulle få en anknytning till den forskning och utbildning som 
bedrevs vid högskolor och universitet samt att det nya Skolverket inte skulle 
ha egen utbildning av typ rektorsutbildningen. Genom placeringen vid hög-
skolor och universitet skulle akademiska kurser för skolledare kunna skapas. 
Centrum för skolledarutveckling inrättades 1993 med ansvar för i första 
hand den statliga rektorsutbildningen i de fyra nordligaste länen. Utbild-
ningen var redan från början ett samarbete mellan Pedagogiska och Stats-
vetenskapliga institutionerna men kom allt eftersom att inrymma 
kompetenser från sociologi, psykologi, juridik och socialt arbete. Därutöver 
började även de som arbetade på Centrum att åta sig andra uppdrag, t.ex. för 
kommuner och de statliga skolmyndigheterna. Redan från början bedrevs 
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också forskning om skolledarskap. Centrum fick tillsammans med Pedago-
giska institutionen ansvar för magisterkurser i utbildningsledarskap, som 
idag bl.a. utgör en påbyggnad för den statliga rektorsutbildningen men som 
också ger möjlighet till kompetensutveckling för yrkesverksamma med 
intresse för ledarskap inom utbildningsområdet. Inledningsvis placerades 
Centrum direkt under rektor som också utsåg dess ledningsgrupp, men 
enheten var organisatoriskt förlagd till Pedagogiska institutionen.  

I samband med en översyn av universitets centrumbildningar läsåret 
2003/2004 förflyttades det övergripande ansvaret från rektor till Samhälls-
vetenskapliga fakulteten. Fakulteten beslutade också att från och med 2005 
organisatoriskt flytta Centrum från Pedagogiska till Statsvetenskapliga 
institutionen. Argumenten var att merparten av Centrums projekt och att 
flera i personalen då fanns vid Statsvetenskapliga institutionen. Man satt 
dock under en övergångstid kvar i de tidigare lokalerna i Norra Beteende-
vetarhuset. 2008 skapades utrymme i Samhällsvetarhuset så att personalen 
vid Centrum i princip fick en egen del av en korridor i anslutning till Stats-
vetenskapliga institutionen. Centrum fungerar där som en självständig 
enhet, med egen föreståndare. Under de första åren under ledarskap av Olof 
Johansson, under perioden 2005–2010 med Kjell Lundmark och därefter 
återigen med Olof Johansson vid rodret.  

Centrums verksamhet har tydligt varit uppdelat i tre områden. Störst har 
varit uppdragsutbildningar från staten och där har rektorsutbildningen, 
numera rektorsprogrammet, varit det klart största uppdraget. Det andra 
området har varit forskningsverksamhet. Både VR-finansierad och EU-
finansierad forskning har funnits och finns vid Centrum. Det tredje området 
har varit samverkan med det omgivande skolsamhället och då främst olika 
uppdrag med inriktning mot kommunernas politiska och administrativa 
ledare på skolområdet. För dessa grupper har Centrum också regelbundet 
anordnat skolforskningskonferenser oftast med internationella inslag. 
Personalen som arbetar på Centrum är med i flera internationella nätverk 
och har också vid olika tillfällen anordnat konferenser för dessa nätverk i 
Umeå. 

För Rektorsprogrammet, som är Centrums största uppdrag har det skett en 
utveckling bort ifrån en myndighetsutbildning med intyg – betyg gavs ej 
inledningsvis – till dagens utbildning på avancerad nivå. Under de första 
åren var utbildningen tvåårig och fokuserade främst på skolutveckling, med 
erfarenhetsutbyte och handledning som dominerande inslag. Förändringen 
kan sägas vara en effekt av att skolan och dess ledning var ett centralt 
område för den alliansregering som tillträdde 2006, vilket bl.a. innefattade 
en förändrad rektorsutbildning. En enmansutredare tillsattes som utarbeta-
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de ett förslag till ett nytt rektorsprogram (Ds 2007:34). Utbildningsdeparte-
mentet valde att låta det egna samordningskansliet utarbeta det slutliga 
förslaget, vilket sedan antogs av regeringen i februari 2008. Myndigheten för 
skolutveckling fick i uppdrag att utse olika anordnare vid universitet och 
högskolor, eftersom utbildningen skulle ges på magisternivå med möjlighet 
att slutföra en magisterutbildning. Utbildningen skulle också kunna ingå i en 
mastersutbildning.  

Upphandlingsprocessen inleddes i mars 2008. Efter hörande av en skandi-
navisk expertpanel utsågs i september 2008 universiteten i Umeå, Uppsala, 
Stockholm, Karlstad och Växjö samt en allians mellan Örebro universitet och 
Mälardalens och Dalarnas högskolor till anordnare av programmet. Beslutet 
ogillades av universiteten i Göteborg, Linköping och Lund/Malmö samt 
Jönköpings högskola som ansökt om utbildningen men ej fått uppdraget. 
Dessa överklagande beslutet vilket ledde till att rektorsprogrammet befann 
sig i vänteläge under domstolsprocessen och inte kunde starta som planerat 
hösten 2008. I länsrätten vann de överklagande universiteten, Skolverket 
gick vidare och vann i Kammarrätten. Skolverket försökte i detta läge blidka 
de överklagande universiteten genom att öppna för möjligheten att genom-
föra en ytterligare upphandling av rektorsprogrammet under hösten 2009. 
Dessa tankar meddelades alla universitet och högskolor i ett brev 2009-05-
28. Detta lyckades dock inte, utan samtliga fyra universitet överklagade till 
Regeringsrätten, som i juli 2009 meddelade att prövningstillstånd inte skulle 
beviljas. Det innebar att vänteläget hävdes och att det nya rektorsprogram-
met kom att sättas igång under hösten 2009. Dessa kontrakt löper t.o.m. 
vårterminen 2015. 

En ny ansökningsomgång för nästa sexårsperiod har avslutats våren 2015 
och Centrum är också denna gång framgångsrik med sin ansökan om fortsatt 
uppdrag för rektorsprogrammet under perioden 2015–2021. Den internatio-
nella bedömargruppen placerade Centrum som en av de tre främsta i landet, 
vilket i hög grad beror goda utbildningsresultat, hög kompetens hos lärare 
och en aktiv forskningsverksamhet. 

Målen för det nya programmet är beskrivna enligt följande: Rektorer 
behöver förstå både sin egen och skolans roll, dela de fundamentala värde-
ringar som styr hur skolan fungerar samt kunna omvandla dessa värderingar 
till konkreta handlingar (Skolverket 2009). Programmet består av tre sepa-
rata moduler där deltagarna ska nå kursfordringarna om 30 högskolepoäng, 
med 10 högskolepoäng inom utbildningsledning för varje kurs. Det omfattar 
tre kunskapsområden: Skoljuridik och myndighetsutövning; Mål- och resul-
tatstyrning samt kunskapsområdet Skolledarskap. Programmet, som huvud-
sakligen är förlagt till internat, löper över tre år med ca 32 kursdagar. Det är 
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öppet för rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer som redan är 
verksamma i yrket. För rektorer som anställts efter 15 mars 2010 är det 
obligatoriskt att genomföra utbildningen inom fyra år. Deltagarna förväntas 
avsätta 20 procent av sin arbetstid till studierna. Utbildningen är avgiftsfri, 
men deltagarnas huvudmän betalar internatkostnader, resor, kurslitteratur 
etc. 

Två gånger årligen påbörjar nya kullar programmet. I hela landet beräknas 
årligen ca 1 000 nytillträdda rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer 
antas till programmet. Fram till maj 2013 hade totalt ca 5 700 rektorer 
antagits och ca 1 900 avslutat detsamma. De antagna deltagarna utgör unge-
fär 60 procent av alla rektorer och biträdande rektorer i Sverige. Av de ca 
8 000 skolledare (rektorer och biträdande rektorer) som finns i Sverige har 
ca 60 procent antingen genomgått programmet eller går det för närvarande. 
Motsvarande siffra för förskolechefer är 10 procent. 

Centrum har från 2015 ansvar för utbildningen i norra Norrland samt syd-
östra Götaland och då främst Skåne. Volymen av utbildningarna är om-
fattande och hösten 2015 kommer ca 130 deltagare att antas vid Centrums 
rektorsprogram. Enbart på rektorsprogrammet har Centrum ca 600 studen-
ter årligen som finns på olika terminer av den treåriga utbildningen. 

Centrum för Skolledarutveckling har även haft flera andra uppdragsutbild-
ningar. Exempel på sådana är värdegrundsutbildningar, processledarutbild-
ningar och under åren 2010–2014 på uppdrag av Skolverket uppdrags-
utbildningen Hedersrelaterad problematik – skolans ansvar och möjligheter. 
Utbildningen syftade till att öka kunskapen om så kallat hedersrelaterat våld 
och förtryck för att kunna arbeta förebyggande men även agera om läget blir 
akut. Kursen har problematiserat begreppet ”hederskultur” från olika 
perspektiv för att möjliggöra kartläggning och analys och kunna möta barn 
och ungdomar som befinner sig i utsatta miljöer. Totalt har ca 350 skolleda-
re, pedagoger och skolhälsopersonal deltagit från de nordligaste länen.  

Centrum har även ansvarat för uppdragsutbildningen Leda Nyanländas 
Lärande, även det på uppdrag av Skolverket under åren 2013-2015.  Utbild-
ningen initierades i samband med ett lagförslag som skärper skolans ansvar 
att organisera skolans verksamhet för mottagning och lärande med fokus på 
nyanlända elever. Kursens innehåll har fokuserat på juridiska och språkliga 
aspekter med interkulturellt ledarskap som sammanhållande tema. Totalt 
har ca 100 skolledare i de nordligaste länen samt i Skåneregionen deltagit.  

Centrum bedriver också uppdragsutbildning mot skolans ledare i vid be-
märkelse. Bland annat har under fler år en rekryteringsutbildning för lärare 
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som främst siktar på att bli förskolechefer och rektorer genomförts. Det finns 
också seminarier för skolchefer, mellanchefer och förskolechefer, som träffas 
regelbundet fyra gånger under året i två dagar. Skolchefsseminariet var det 
första som inrättades och det har pågått i 20 år och är avsett för skolchefer i 
de fyra nordligaste länen. Dessutom genomförs återkommande utbildningar 
för politiker. Centrums personal är även involverad i olika typer av utvärde-
ringar och utvärderingsforskning i samverkan med kommuner över hela 
landet.  

Centrums forskning har varit omfattande och bedrivs inom ramen för både 
nationella och internationella projekt. Projekten är oftast tvärvetenskapliga 
och utförts i samverkan med andra institutioner och universitet. Det har lett 
till att ett omfattande kontaktnät av framstående forskare har kopplats till 
Centrum. Bland dessa forskare kan nämnas professorerna Paul Begley, 
Toronto; Paul Bredeson, Madison; Christoffer Day, Nottingham; Petros 
Pashiardis, Cypern, och Tim Goddard, Kanada. Paul Bredeson utsågs 2011 
till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten för sina insatser både 
som utbildare och forskare vid Centrum och som värd för studieresor med 
skolledare till Wisconsin. Flera av ovannämnda professorer har under korta-
re eller längre tid varit gästprofessorer vid Centrum. 

En annan effekt av forskningen vid Centrum är att fyra personer disputerat 
inom projekten och att två därefter meriterat sig till docenter. Forskningen 
har utmynnat i ett stort antal artiklar i internationella journaler samt kapitel 
i böcker. Forskningsprojekten har också lett till flera läroböcker för rektors-
utbildning. 

Sedan 2007 svarar Centrum också för en Nationell ledarskapsutbildning för 
mellanchefer inom polisväsendet. Delvis i anslutning till den grundläggande 
polisutbildningen vid Umeå universitet kom också personal vid Centrum för 
skolledarveckling att under tidigt 2000-tal att beröras av Polisens satsningar 
på att bli en lärande organisation. Breda samarbetsformer mellan olika 
institutioner hade redan etablerats vid Samhällsvetenskaplig fakultet och 
olika uppdragsutbildningar, t.ex. för Nationella insatsstyrkan, genomförts. 
Under läsåret 2006–2007 utgick en intresseförfrågan från Rikspolisstyrelsen 
avseende ett nationellt utbildningsprogram för mellanchefer i den dåvarande 
polisiära organisationen, en myndighetskoncern med närmare 30 000 
anställda baserad på självständiga länspolismyndigheter. Ett anbud lades på 
att anordna en nationell kurs kallad Förvaltningskunskap, arbetsrätt, ledar-
skap, organisation, kommunikation. Resultatet blev positivt och medförde 
undervisning och kursutveckling av polischefer på den s.k. indirekta nivån 
som kom att pågå under nästan 8 år, mellan hösten 2007 och våren 2015. 
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Kursen omfattade sammanlagt 30 helårsstudieplatser (hp) uppdelade på två 
delkurser om vardera 15 hp – Förvaltningskunskap och arbetsrätt samt 
Ledarskap, kommunikation och organisation. Den byggde på en samordning 
av utbildningsinsatserna vid Centrum för skolledarutveckling. Personal från 
institutionerna för Statsvetenskap, Juridik, Pedagogik, Sociologi och Psyko-
logi involverades. I det tidiga offert- och kursplanearbetet var särskilt Ulrika 
Haake, Kjell Lundmark, Jonas Höög och Anderz Andersson involverade. 
Jonas Höög innehade det övergripande samordningsansvaret för de båda 
delkurserna samt rollen som kontaktperson gentemot Rikspolisstyrelsen 
2007–2010. Under läsåret 2010 togs ansvaret för samordning och kontakter 
med Polisen över av Niklas Eklund.  

Denna chefsutbildning kom under senare tid att gå under benämningen PCI, 
Polisens Chefsutbildning – det indirekta ledarskapet. Under åren utveck-
lades ett gott samarbete mellan framför allt kurssamordnarna vid Umeå 
universitet och den polisiära personalen vid Chefs- och ledarcenter Nord i 
Stockholm. De många svårigheterna med att åstadkomma lärande baserat på 
integration av teori, forskningsresultat, policydokument och praktik gav 
upphov till ett långvarigt givande och tagande mellan parterna. Kursvärde-
ringarna visade dock över tid att arbetet burit frukt, och den positiva utveck-
lingen kröntes av den externa utvärdering som genomfördes av Ramböll 
2013, där det framgick att de många mellanchefer inom svensk polis som 
genomgått utbildningen över tid upplevt såväl positiv förkovran som nya 
insikter och idéer med tillämpbarhet i det polisiära arbetet. 

Sammantaget är Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitets näst 
största uppdragsfinansierade enhet och omsätter ca 15 mkr per år. 

Organisation och ledning 

Antalet anställda vid Statsvetenskapliga institutionen har ökat markant 
under femtonårsperioden men i huvudsak avspeglar detta tillkomsten av 
ansvaret för freds- och konfliktstudier och flytten av Centrum för skolledar-
utveckling till institutionen. Förändringen i stort och för olika anställnings-
kategorier redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3 Antal anställda (motsvarande heltid, tjänstlediga ej inräknade) i 
olika kategorier 1 jan 2000 och 1 jan 2015. 
 

  1 jan 2000 1 jan 2015

Professorer  1,2 6,2

Lektorer  10,25 21

Adjunkter  4  4

Forskarassistenter, forskare 1  1

Doktorander  14 13

T/A‐personal  4,25 5,75

Forskningsassistenter 4  0

Summa  38,70 50,95

Institutionens prefekter och biträdande prefekter under perioden redovisas i 
bilaga 1. Prefektuppgiften har innehafts av Kjell Lundmark (2000–2002), 
Katarina Eckerberg (2002–2005), Olof Johansson (2005–2010) och Anders 
Lidström (2010–). 

Prefekten har även under perioden 2000–2015 varit den främste ansvarige 
för institutionens verksamhet. Även om prefekten formellt utsågs av dekan 
skedde detta efter en process där institutionens personal i praktiken hade 
stort inflytande. Till prefekten har varit knuten en ledningsgrupp, som 
utöver prefekt också bestått av ställföreträdande/biträdande prefekt, studie-
rektor och forskarutbildningsansvarig. Under de första åren ingick även 
ämnesföreträdande professor och sedan 2010 föreståndaren för Centrum för 
skolledarutveckling. Ledningsgruppen har fungerat som strategiskt beredan-
de och planerande organ. 

Inledningsvis under perioden fattades alla viktiga beslut av institutionens 
styrelse. Prefekten var självskriven ordförande och styrelsen bestod i övrigt 
av fyra lärare, tre företrädare för de studerande och en företrädare för 
teknisk-administrativ personal. Dessutom fanns lika många suppleanter. 
Styrelsemodellen ansågs emellertid lida av brist på tydlighet i fråga om 
fördelning av ansvar och befogenheter. Inte minst ansågs prefektens roll vara 
problematisk eftersom han/hon var utsedd av de anställda men samtidigt 
skulle förverkliga den policy som fastställts på universitets- och fakultets-
nivå. En annan komplikation var att prefekten både var den högste ansvarige 
och samtidigt underställd institutionsstyrelsens beslut. Detta behövde 
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förändras, ansåg universitetets ledning, som ville ersätta den kollegiala 
modellen med ett mer individuellt baserat ansvar. 

Även de flesta andra universitet var inne på samma väg. Inspirationen från 
New Public Management-idéerna var tydlig. Dessa utgick ifrån en kritik mot 
den offentliga verksamheten som ineffektiv och inkonsekvent styrd och 
förordade starkare inslag av incitamentsstyrning, tydligare hierarkiska 
ansvarslinjer, en betoning av ledarskapets roll och ett starkare fokus på verk-
samhetens kärnuppgifter. Motsvarande utveckling pågick inom den offent-
liga verksamheten i övrigt, med ett successivt ersättande av kollegiala och 
styrelsemodeller med enrådighetsmodellen, som betonade individuellt 
ansvar. 

Till följd av detta infördes 2009 prefektstyre vid alla institutioner vid Umeå 
universitet. Institutionsstyrelsen avskaffades och prefekten blev ansvarig för 
all verksamhet. Som tidigare skulle prefekten föreslås efter hörande av de 
anställda och därefter formellt utses av fakultetens dekan, men ännu mer än 
tidigare underströks att ansvarsrelationen gick uppåt och inte till institu-
tionens personal. För Statsvetenskapliga institutionen innebar detta att 
prefekten blev ansvarig för all verksamhet och att styrelsens roll i övrigt 
ersattes av olika typer av berednings- och informationsorgan. Lednings-
gruppen bytte namn till Planeringsutskottet men fortsatte att fungera som 
sammanhållande strategiskt organ. Arbetsplatsträffen blev ett forum för 
regelbunden information och diskussion med all personal och en lokal 
samverkansgrupp inrättades som ett instrument för informationsutbyte med 
bl.a. de fackliga organisationerna. De studerande gavs möjlighet till delaktig-
het genom representation i beredningsorgan och vid prefektens besluts-
möten. I ett avseende behölls dock den kollegiala modellen. Handledar-
kollegiet fortsatte att ha ett kollektivt ansvar för forskarutbildningen och 
utgjorde beredande (och i praktiken beslutande) organ i frågor som gällde 
denna. Doktoranderna har representation i kollegiet men deltar inte vid 
behandlingen av frågor som rör enskilda doktorander. Centrum för skol-
ledarutveckling kvarstod som självständig enhet genom att prefekten 
delegerade ansvaret för intern organisation, ekonomi, personal och verk-
samhet till Centrums föreståndare. Allt detta fastställdes i en ny delegations-
ordning. 

Vid sidan av formell representation hade de studerande inflytande vid 
kursråd och genom utvärderingar. Doktoranderna vid institutionen har ett 
särskilt doktorandråd, som regelbundet träffas för att diskutera gemensam-
ma frågor. Till detta kommer också återkommande träffar mellan doktoran-
derna och institutionsledningen. 
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Från 2010 infördes en ny redovisningsmodell för gemensamma kostnader 
vid Umeå universitet. Modellen innebar att overheadkostnaderna togs ut när 
kostnader uppkom, i stället för som tidigare när avdrag gjordes vid tilldel-
ning av resurser. Detta tydliggjorde overheadkostnadernas fördelning på 
universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma kostnader, även om 
det också skapade nya oklarheter och planeringssvårigheter. Genom incita-
ment skulle modellen också stimulera till bl.a. publicering och framgångsrika 
forskningsansökningar. 

Institutionen har under årens lopp haft tillgång till ett väl fungerande och 
pålitligt administrativt stöd. Ekonomi- och personaladministrationerna har 
efterhand renodlats och tilldelats större ansvar för analys och framförhåll-
ning. Forskarutbildningsadministrationen har bidragit till utbildningens 
stabilitet och kontinuitet. Samtidigt har informationsfunktionen och ansva-
ret för hemsidan blivit allt viktigare och ett ansikte utåt för institutionen. 
Studieadministratörerna har flera gånger fått särskilda omnämnanden av 
studenterna för serviceanda och tillmötesgående. Datorerna sköttes fram till 
2012 av en systemadministratör, som delades med Juridiska institutionen, 
men hanteras därefter i ett avtal med universitetets enhet för IT-stöd och 
systemutveckling.  

En allvarlig kris för institutionen inträffade under 2006 och 2007. I decem-
ber 2005 inrättades två lektorat som dock ej utlystes eftersom det konstate-
rades att undervisningsverksamheten gick med underskott. De ekonomiska 
problemen medförde också att inga nya doktorander antogs under 2006. När 
det sedan visade sig att underskottet under 2007 skulle komma att uppgå till 
3,6 miljoner kr, vilket motsvarade sex läraranställningar, beslöt prefekten att 
slå till bromsen. Det hela utmynnade så småningom i ett beslut att varsla sju 
lärare. Utöver detta minskades också tiden för olika administrativa uppdrag. 
I slutändan stannade dock uppsägningarna vid tre personer eftersom de 
övriga kunde återanställas eller övergick till annan anställning vid univer-
sitetet. Parallellt med detta pågick ett intensivt arbete med att söka nya 
forskningsmedel. Totalt gick ansökningar in till forskningsfinansiärerna 
motsvarande 50 miljoner kr. God utdelning fick bl.a. Torbjörn Bergman och 
Chris Hudson. Justeringar av utbildningsutbudet och flera framgångsrika år 
av forskningsansökningar bidrog så småningom till att balansen i ekonomin 
kunde återskapas. För de berörda och för institutionen som helhet var denna 
kris dock en erfarenhet som man inte ville vara med om igen. 

Nästa större utmaning för institutionen var när fakulteten, på uppdrag av 
rektor, under 2009 aviserade att man ville minska antalet institutioner vid 
fakulteten. Målet var institutioner med ungefär 100–120 anställda. Motivet 
var dels att anpassa organisationen till en förväntad minskning av antalet 



79 

studenter, dels att få till stånd en effektivare administration och därigenom 
ge prefekten ett starkare stöd i sitt ledarskap. Institutionssammanslagningar 
hade också nyligen genomförts vid Humanistiska fakulteten och även vid 
många andra universitet och högskolor i landet. 

Statsvetenskapliga institutionen var enligt dessa kriterier för liten för att 
kunna kvarstå som självständig institution. Efter att ha diskuterat olika 
alternativ fastnade fakultetsnämnden för att Statsvetenskapliga institutionen 
skulle slås samman med Juridiska institutionen. Man underströk emellertid 
att ”de två ingående ämnena (nuvarande institutioner) ges möjlighet till 
självbestämmande och egen ekonomi”. Motståndet var dock starkt vid de 
bägge institutionerna. Statsvetarna hävdade att institutionen var tillräckligt 
stor för att kunna bära en egen administration och att den vid behov kunde 
samarbeta med andra institutioner. Ett viktigt argument var också att inte 
tappa varumärket som statsvetenskaplig institution. Umeåinstitutionen var 
en av fem statsvetenskapliga institutioner i landet och varje sammanslagning 
skulle kunna uppfattas som en devalvering av detta varumärke. Det borde 
snarare ses som en kvalitetsmarkör för Umeå universitet att man hade 
utrymme för en egen statsvetenskaplig institution. Juridiska institutionen 
framförde liknande argument. 

Fakultetsnämndens beslut innebar dock att prefekterna fick ett direkt 
uppdrag att verka för en ny, större institution. En första utredning genom-
fördes i slutet av 2009 som skissade på hur ledning, administration och 
ekonomi skulle kunna se ut. Ett nytt, gemensamt utbildningsprogram före-
slogs också och även olika möjliga forskningssamarbeten. Många oklarheter 
återstod dock, bl.a. kring frågan om hur varje ämne skulle kunna ha separata 
ekonomier. Fakultetsnämndens dröjde dock med ett slutligt beslut i frågan. 

Under våren 2010 meddelade fakultetsledningen att en sammanslagning i 
stället skulle kunna handla om att inrätta en gemensam högskola, som skulle 
kunna få något större autonomi i förhållande till fakulteten. Utifrån detta 
utreddes förutsättningarna för en högskola för juridik och statsvetenskap, i 
vilket varje ämne skulle kunna styra sig självt. Även om det fanns viss 
acceptans för detta alternativ vid Statsvetenskapliga institutionen var 
motståndet mycket starkt vid Juridiska institutionen. Andra alternativ som 
innebar olika grader av samarbeten utan sammanslagning diskuterades 
också. Parallellt, och delvis förstärkt av denna process, drabbades Juridiska 
institutionen av stora inre konflikter, vilket så småningom medförde att 
institutionen delades. I praktiken medförde detta också att tankarna på en 
sammanslagning skrinlades. Den nya rektorn, Lena Gustafsson, visade sig 
också vara mindre intresserad än sin företrädare av institutionssamman-
slagningar. Senare, i samband med byte av dekan i början av 2011, kom 
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planerna på ytterligare sammanslagningar av institutioner att – åtminstone 
under överskådlig tid – läggas på is. 

Även om Statsvetenskapliga institutionen präglas av hög kreativitet är det 
också en miljö som ställer stora krav på sina medarbetare. Dessbättre har 
sjuktalen varit låga men till och från har psykosociala arbetsmiljöproblem 
uppstått. Efter en tid av diskussioner vid institutionen genomfördes en 
genomlysning av den psykosociala arbetsmiljön av en extern konsult under 
2000. Rapporten förmedlade kritik mot maktförhållandena vid institutionen 
men menade också att det fanns många outtalade antaganden och 
förväntningar som präglade arbetsklimatet.  

Flera enkätbaserade medarbetarundersökningar har genomförts under 
perioden. Även om resultaten varierat har en genomgående tendens varit 
upplevelsen av stress och en hög arbetsbelastning. Medarbetarundersök-
ningarna har följts upp vid särskilda arbetsplatsträffar varvid särskilt disku-
terats vad som kan göras för att förbättra läget. De åtgärder som det fokuse-
rades på 2011 handlade om att få till stånd ett mer kreativt och socialt 
arbetsklimat, att åstadkomma en jämnare och tydligare arbetsfördelning och 
befrämja hälsa samt att förbättra information och delaktighet. En motsva-
rande undersökning i december 2014 följdes också upp med diskussioner om 
åtgärder. 

Under hela perioden har arbetet med jämställdhet och genus varit fram-
trädande. Institutionen har haft två jämställdhetsombud, en man och en 
kvinna och utarbetat åtskilliga planer för att få till stånd bättre jämställdhet. 
Under slutet av perioden breddas perspektivet inom universiteten till att 
omfatta ett likabehandlingsperspektiv, och jämställdhetsombuden blev i 
stället företrädare för lika villkor med ett bredare uppdrag i relation till 
diskrimineringslagens alla villkor. Institutionen utarbetar ett första program 
för lika villkor 2015. 

Internationalisering och samverkan 

Redan från starten var utbildningens och forskningens internationalisering 
en viktig del av institutionens strategi för att motverka sitt geografiskt 
perifera läge. Doktorander, lärare och forskare skulle inte bara vara relevanta 
för en regional och nationell publik utan också göra avtryck i ämnet inter-
nationellt. Dessa strävanden har fortsatt och utvecklats vidare. Det har inne-
fattat studerande- och lärarutbyten, deltagande i internationella konferenser 
och nätverk, vistelser utomlands för institutionens forskare och längre besök 
vid Statsvetenskapliga institutionen av forskare från andra länder. Hela 
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institutionen har också gjort studiebesök utomlands till Petrozovodsk, 
Sarajevo, Dublin, Cambridge och Riga. 

Sedan 1992 har institutionen successivt byggt upp ett omfattande stude-
rande- och lärarutbyte med utländska universitet. Kerstin Kolam har som 
internationell koordinator spelat en avgörande roll i detta arbete både när 
det gäller att bygga upp samarbetena och entusiasmera lärare och stude-
rande till utbyte och detta har under slutet av perioden fullföljts av Ann-Sofi 
Rönnbäck. En inventering som gjordes 2004 gav vid handen att institu-
tionen då hade avtal med 39 universitet. Samarbeten har bl.a. förekommit 
med Erasmus Universiteit Rotterdam, University of Limerick, School of 
Public Administration and Management vid Universiteit Stellenbosch, 
Sydafrika. Inom ramen för det SIDA-finansierade MFS-programmet har 
studenter haft möjlighet att utföra materialinsamling för sin uppsats i ett 
utvecklingsland. 

En särskild typ av utbyte möjliggjordes av ett EU-finansierat program kring 
undervisning i regional utveckling och ledarskap mellan tre amerikanska och 
tre europeiska universitet (bl.a. Wright State University, Dayton, Ohio). 
Detta innefattade utbyte av både studenter och lärare mellan de olika univer-
siteten. Ett annat större utbyte har från 2012 bedrivits med School of Public 
Administration vid Sun Yat-sen University, Guangzhou, Kina. Projektet har 
finansierats av Linnaeus-Palme-medel och innefattat ett årligt lärarutbyte i 
varje riktning samt ett studerandeutbyte. Samarbetet initierades av företrä-
dare för Sun Yat-sen University. Statsvetenskapliga institutionen deltog 
också 2000-2001 i uppbyggandet av statsvetenskap vid universiteten i 
Arkhangelsk, Murmansk och Petrozavodsk. 

För att kunna tillgodose behovet av kurser på engelska för inresande studen-
ter har flera kurser på grund- och avancerad nivå tillhandahållits, bl.a. The 
Welfare State, Reconstruction after Crises and Disasters, Comparative 
Politics och Global governance.  

Doktoranderna har genomgående också en stark internationell profil i sin 
forskarutbildning. I stort sett alla doktorander presenterar papper vid inter-
nationella konferenser. De flesta har läst doktorandkurser utomland. De 
flesta har dessutom under längre tid befunnit sig vid utländska lärosäten. 
Under perioden har doktorander vistats vid bl.a. UCLA Berkeley, University 
of Illinois och London School of Economics and Political Science. 

Den forskande personalen har också en stark internationell orientering, bl.a. 
genom att delta i nätverk, ibland i ledande positioner. Det gäller bl.a. Anders 
Lidström, som från 2010 varit convenor för ECPRs standing group on local 
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government and politics, som är världens största nätverk för lokalpolitiska 
forskare. Olof Johansson är en efterfrågad keynote speaker vid internatio-
nella konferenser. Många har också haft uppdrag som workshopledare och 
keynote speakers vid internationella konferenser. Många av lärarna/forskar-
na har också haft längre forskningsvistelser utomlands. Torbjörn Bergman 
och Cindy Kite var gästforskare vid UCLA San Diego under läsåret 1999–
2000, Anders Lidström var gästprofessor vid the Department of Internation-
nal Politics, University of Aberystwyth, Wales och vid Department of 
Political Science, University of Southern California under 2006. Katarina 
Eckerberg har varit gästprofessor vid bl.a. Cambridge University, LSE och 
Cardiff University  

Flera lärare och forskare från andra universitet har varit återkommande 
gäster vid institutionen. Professor Henry Milner, Université de Laval, 
Quebec och Queen’s University, Kingston, Kanada var gästlärare under totalt 
12 år och undervisade då i kurser om amerikansk och jämförande politik och 
har också haft forskningsvistelser vid institutionen. Ett långvarigt samarbete 
etablerades även med professor Doug Nord, Wright State University. Han 
blev hedersdoktor vid Umeå universitet 2004 och innehade också ett 
Fulbrightstipendium för att studera arktiskt samarbete under 2013 och från 
2015 affilierad professor vid Umeå universitet. Professor Susan Baker, 
Cardiff University, har under många år samarbetat med institutionens miljö-
politikforskare och har vistats vid institutionen under längre perioder som 
gästforskare, bl.a. som kungens miljöprofessor 2003–2004. Hon är också 
hedersdoktor vid Umeå universitet. Detsamma gäller John Loughlin, som 
medverkat i ett forskningsprojekt men dessutom varit gästprofessor på 20 
procent under perioden 2010–2013. Han har därvid bl.a. handlett doktoran-
der och undervisat på magisternivå. Paul Beredson, University of Wisconsin, 
som blev hedersdoktor i vid Umeå universitet 2011, har under många år 
samarbetat med Centrum för skolledarutveckling. Vid Centrum var Petros 
Pashiardis, Open University of Cyprus gästprofessor på heltid 2013–2014 
och medverkade i såväl rektorsutbildningen som forskning. 

Parallellt med att lärare, forskare och doktorander orienterat sig mot det 
internationella forskarsamhället utför de också omfattande insatser gent-
emot det omgivande samhället. Sammantaget har institutionen en bred kom-
petens inom många områden vilket gör många av dem relevanta som 
samarbetspartners för aktörer utanför akademin. Pax Nordica är ett bra 
exempel på ett sådant samarbete. Detta är en säkerhetspolitisk konferens 
med ett för varje år unikt tema som sedan 1994 arrangerats tillsammans med 
Allmänna försvarsföreningen i Västerbotten och Umeå kommun. Konferen-
sen samlar genomgående mellan 150 och 200 deltagare, både forskare och 
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intresserad allmänhet. Det har också en roll i IKK-programmet som mötes-
plats mellan studenter, forskare och praktiker.   

Myndigheterna i vårt närområde är också viktiga som samarbetspartners. 
Institutionen har vid två tillfällen ansvarat för forskningsprojekt finansierade 
av de fyra nordligaste landstingen om Norrlands regionalisering. Centrum 
för skolledarutveckling har ett vittförgrenat nätverk bland skolpolitiker, 
skolchefer och rektorer i kommunerna. Samarbete sker kontinuerligt med 
länsstyrelsen. Lärare och forskare har också omfattande kontakter med 
nationella myndigheter. IKK-programmet har etablerats och genomförts till-
sammans med kommunalförbundet Akademi Norr och dåvarande Statens 
räddningsverk, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Anders Lidström har ingått i Statskontorets vetenskapliga råd och 
Katarina Eckerberg i Miljövårdsberedningen, ett rådgivande organ inom 
Regeringskansliet. Niklas Eklund har haft ett mångårigt samarbete med 
Försvarshögskolan i fråga om rysk operationskonst. Olof Johansson har haft 
ett utredningsuppdrag för utbildningsministern om rektorers arbetssitua-
tion. Medverkan har också skett vid aktiviteter anordnade av partier och 
andra föreningar, t.ex. med populärvetenskaplig föreläsningar. 

Allt fler statsvetare anlitas av media som kommentatorer om politik. Under 
supervalåret 2014, då valet till europaparlamentet inträffade i maj och 
ordinarie allmänna val i september, var efterfrågan särskilt stor och flera av 
lärarna/forskarna gjorde mycket omfattande och uppskattade insatser som 
kommentatorer. 
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Utmaningar och framtida möjligheter  

Magnus Blomgren, Dzenan Sahovic och Camilla Sandström 

 

Introduktion 

Statsvetenskap är relativt ny som särskild avgränsad vetenskap även om 
ämnets grundläggande idéer om att balansera makt på ett för medborgarna 
gynnsamt sätt har djupa rötter. De går tillbaka till Babylonierna (Hammura-
bis lagar), grekisk filosofi, romarrikets historiker samt politiska debatter 
inom såväl den kristna som den islamska världen under medeltiden men 
även till mer moderna idéer under renässansen och upplysningstiden. 
Etableringen av statsvetenskapen som egen disciplin brukar dateras till 
slutet av 1800-talet, även om det är först efter andra världskriget som ämnet 
får stort genomslag i Europa. Ämnet freds- och konfliktstudier tillkommer 
ännu senare, först på 1960-talet när de första fredsforskningsinstituten och 
de första journalerna skapas i USA och Europa, en utveckling där för övrigt 
just Norge och Sverige tidigt tar ledande roller.  

Som en egen disciplin tonades statsvetenskapens tidigare starka koppling till 
historia, juridik och ekonomi ned. Trots den långa och traditionsrika forsk-
ningen om politik och förvaltning ställs allt oftare frågan om statsveten-
skapen verkligen ligger i tiden och vad samtiden och inte minst framtiden 
betyder för ämnet. Denna diskussion sker ofta i skuggan av strävan efter 
samhällsrelevans, och utgör ett vanligt inslag i inomvetenskapliga själv-
reflektioner. I USA ledde kritiken mot ämnet så långt att anslagen till stats-
vetenskaplig forskning ställdes in under ett år då forskningen inte ansågs 
vara tillräckligt relevant. Så långt har det inte gått i Sverige, men det före-
kommer liknande tongångar i debatten även om den kanske framför allt 
riktats mot utbildning och forskning inom humaniora.  

Kritiken ter sig något paradoxal eftersom komplexiteten i samhället har ökat 
över tid och därav behovet av att förstå och kunna hantera denna komplexi-
tet. Här borde rimligtvis statsvetenskap och freds- och konfliktstudier kunna 
spela en lika viktig roll i framtiden som ämnena gjort historiskt. Det förut-
sätter emellertid att vi statsvetare förmår möta de utmaningar som följer av 
megatrender som till exempel globalisering och digitalisering, samtidigt som 
vi lever upp till den roll som våra högskolor och universitet förväntar av oss 
på kort och lång sikt. I det här avsnittet har vi identifierat åtminstone tre 
utmaningar som vi menar på olika sätt måste hanteras för att våra ämnen 
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ska kunna spela en viktig roll i framtiden. Först diskuteras och problemati-
seras förutsättningarna att balansera bredd och spets i forskning och utbild-
ning, därefter fokuseras på institutionens position i förhållande till regionala 
och globala utmaningar. Kapitlet avslutas med en reflektion över hur vi kan 
förhålla oss till den offentliga sektorns förändring.  

Spets eller bredd?  

Umeå universitet vill vara och är ett bredduniversitet. Det vill säga, universi-
tetet har grundutbildningar och rätten att ge forskarutbildning i princip i 
samtliga akademiska discipliner. Detta är naturligtvis en styrka och något 
som måste vidmakthållas. Med detta följer dock en rad utmaningar som 
påverkar den strategiska situationen för Statsvetenskapliga institutionen. 
Inte minst handlar det om att upprätthålla ett attraktivt utbildningsutbud 
och att kunna balansera bredd och spets. Även om det inte nödvändigtvis 
råder en motsättning mellan dessa mål, är det inte sällan som de i den kon-
kreta verksamheten måste vägas mot varandra. Exempelvis blir den stats-
vetenskapliga forskningen alltmer fokuserad och specialiserad, samtidigt 
som arbetsmarknaden kräver att vi har utbildningar som främst förmedlar 
generell kompetens inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Med 
ambitionen att ha personal som både forskar och undervisar kan dessa två 
mål komma i konflikt med varandra. Personalen måste upprätthålla en mer 
generell statsvetenskaplig kompetens när det gäller sitt undervisningsupp-
drag, samtidigt som specialisering och profilering krävs inom forskarvärlden. 
För att klara denna balansgång krävs att ett strategiskt förhållningssätt.  

Under 2000-talet har det funnits en stark tendens att satsa på program 
snarare än fristående kurser när det gäller utbildning på grundläggande nivå. 
Detta har varit en tydlig signal både från statsmakterna och Umeå universi-
tetet. I mångt och mycket handlar det om att skapa tydliga utbildningsvägar 
för studenterna, men då antalet fristående platser minskat har det blivit 
svårare för studenter att forma sin egen utbildning. Detta har lett till att 
antalet studenter i praktiken minskat för ämnet statsvetenskap, då exem-
pelvis den introducerande kursen var ett populärt inslag i en mer öppen 
utbildningsväg. Istället har det blivit viktigare att institutionen finns med på 
de stora utbildningsprogram som ges vid universitetet. De flesta program-
men på grundnivå är relativt generella till sin karaktär, vilket är positivt med 
tanke på de senaste årens betoning av s.k. generiska kunskaper. Samtidigt 
talar mycket för att den avancerade nivån kommer att ha större betydelse i 
framtiden. Även om denna nivå hittills inte attraherat så stora studerande-
grupper kommer det troligen i framtiden att vara viktigt för studenter att ha 
en utbildning efter grundnivå för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. 
Trots att intresset förväntas öka, är studerandegruppen för liten för att alla 
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utbildningsorter som idag ger avancerad nivå inom statsvetenskap ska förmå 
nå detta mål i framtiden. Det troliga är därför en utveckling där vissa univer-
sitet och högskolor kan upprätthålla en väl fungerande avancerad nivå, 
medan andra får koncentrera sig på grundnivån. Ambitionen är naturligtvis 
att Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet skall tillhöra den 
första gruppen. I förlängningen kommer också en väl utvecklad avancerad 
nivå att vara viktig för att attrahera studenter till grundnivån. Att det finns 
möjlighet att gå hela sin utbildning vid ett och samma lärosäte är en stor 
konkurrensfördel. En livaktig avancerad nivå betyder dessutom mycket när 
det gäller den framtida forskarutbildningen. En bra miljö för avancerade 
studier ökar möjligheten för att institutionen ska kunna trygga tillgången på 
väl utbildade studenter som söker sig till institutionens forskarutbildning. 
Det är med andra ord på den avancerade nivån som forskning och utbildning 
bäst befruktar varandra. 

Diskussionen om den avancerade nivån anknyter till frågan om bredd eller 
spets – dvs. om det är klokast att i första hand skapa breda utbildningar eller 
satsa på tydliga profiler. Med ett bredduniversitet och med den roll som 
Umeå universitet spelar för den högre utbildningen i norra Sverige talar 
mycket för att institutionens grundläggande nivå ska upprätthålla en bredd 
som fungerar på många utbildningsprogram och ger kompetens inom många 
olika yrkesområden. Däremot finns det goda skäl att utveckla tydligare och 
mer avgränsade profiler för den avancerade nivån. Institutionen kan därmed 
på ett bättre sätt konkurrera om studenterna på de forskningsområden den 
är bäst på. Är man intresserad av ett visst område inom statsvetenskap som 
finns företrätt i Umeå så är det till denna institution man ska söka sig. 
Dessutom är detta en strategi som bättre kopplar den avancerade nivån med 
den aktiva forskning som bedrivs. Här finns således möjligheter att kombi-
nera bredd med spets och därtill åstadkomma bättre profilering av utbild-
ning och forskning. Vid institutionen har det under senare år vuxit fram flera 
slagkraftiga forskargrupper, med förmåga att fördjupa och bygga kompetens 
inom sina respektive fält. Grupperna tillämpar både kvalitativa och kvantita-
tiva metoder, arbetar ofta tvärvetenskapligt och har ett utvecklat samspel 
med andra forskningsmiljöer. De håller hög internationell klass och förmår 
kombinera god förankring i det egna fältet med förnyelsekraft. En avgörande 
förutsättning för att få till stånd starka forskningsmiljöer är gemensamma 
och tydliga mål men även en god och stimulerande infrastruktur. Här har 
institutionen medvetet arbetat för att tydliggöra dessa mål och etablera 
förutsättningar för att grupper av forskare ska kunna samarbeta och utveckla 
miljöer nu och i framtiden.  
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Regionalt och globalt uppdrag 

Skapandet av Umeå universitet ingick i en nationell strategi för att säkra 
högre utbildning och kompetens i landets nordligaste del. Till stora delar har 
detta kommit att bli universitetets uppgift, men i och med att antalet studen-
ter ökat och även blivit mer rörliga kommer studenter till Umeå från andra 
delar av landet. Likaså har intresset från andra delar av världen att söka sig 
till Umeå ökat påtagligt. Denna satsning framstår också som mycket lyckad 
och ett uttryck för detta är att Umeå universitet år 2015 rankas som nummer 
ett i Sverige och hamnar på fjärde plats i Europa i enkätundersökningen 
International Student Barometer (ISB). I denna mäts hur nöjda internatio-
nella studenter är med sin utbildningsort. Detta är en position som universi-
tet försvarat under flera år.  

Den alltmer homogena utbildningsstrukturen i Europa har underlättat 
denna internationalisering. I och med 2007 års högskolereform harmoni-
serades svensk högre utbildning enligt den s.k. Bolognamodellen till en 
europeisk ”standard”. Det innebär att ett s.k. 3-2-3-system införs, dvs. tre års 
grundutbildning (kandidatexamen), 2 års utbildning på avancerad nivå 
(mastersexamen) och 3 års forskarutbildning (doktorsexamen). Det sista 
steget är inte fullt genomfört i Sverige, eftersom en forskarutbildning kan ta 
upp till fyra år, men de övriga stegen är i stort sett fullt implementerade.  

Umeå universitet har således gått från att i stor utsträckning koncentrera sig 
på att tillfredsställa det regionala behovet av utbildning till att idag vara ett 
attraktivt alternativ för studenter från hela världen. Detta måste givetvis 
mötas upp också av Statsvetenskapliga institutionen. Det är avgörande att 
institutionen förmår erbjuda åtminstone delar av utbildningar till internatio-
nella studenter på grundläggande nivå. Det som dock är av större betydelse 
är att den avancerade nivån öppnas upp för dessa studenter. Det skulle föra 
med sig en rad positiva effekter. Dels skulle antalet studenter öka på avance-
rad nivå, vilket ovan pekats på som ett viktigt mål i sig, dels skulle kvaliteten 
på den avancerade nivån kunna bli bättre då internationella studenter tillför 
perspektiv som annars inte skulle förekomma. En sådan utveckling skulle 
också på sikt kunna vara viktig för att bygga internationella nätverk inom 
grundutbildning, men också inom forskning.  

Det i geografisk mening regionalt förankrade universitetet utmanas också i 
fråga om hur utbildningarna förmedlas. Den tekniska utvecklingen har 
givetvis förändrat hela samhället och därvid är universitets- och högskole-
utbildningar inget undantag. Idag är studenter mer rörliga, men kanske inte 
i första hand i fysiska termer, utan idag är det möjligt att sitta på en plats och 
samtidigt genomföra en utbildning som ges från andra sidan jordklotet. 
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MOOC, Massive Open Online Courses, innebär avgiftsfria kvalificerade 
kurser på nätet, öppna för vem och hur många som helst och utan några krav 
på förkunskaper. Många gånger har MOOC utmålats som ett stort hot mot de 
etablerade och mer traditionella sätten att erbjuda och leverera utbildning. 
Mycket talar dock för att de blir en konkurrent snarare än ett hot mot den 
etablerade utbildningsstruktur som en institution tillhandahåller. Det finns 
fortfarande ett stort behov för studenter att gå en universitetsutbildning på 
plats, med relativt givna ramar i programform. Däremot är det ganska troligt 
att MOOC och liknande distanskurser på sikt kommer att ersätta det som 
tidigare erbjöds i form av fristående kurser. Utmaningen för den moderna 
högre utbildningen är att flexibelt anpassa verksamheten så att man 
utnyttjar de fördelar som följer med den nya tekniken och samtidigt tar 
hänsyn till de förväntningar studenterna har.  

Detta är också en strategi för att möjliggöra återkommande utbildning för 
yrkesverksamma. Vidareutbildning är ofta en förutsättning för att kunna 
utvecklas i sitt yrke och byta karriär under ett yrkesliv. Det tillför också ny 
kompetens till företag och offentlig sektor då inflödet av nyutbildade är 
relativt litet i förhållande till de redan yrkesverksamma. En förutsättning är 
att universitet och arbetsliv förmår samverka. Här kan Centrum för skol-
ledarutveckling vid Statsvetenskapliga institutionen tjäna som modell för 
hur vidareutbildning kan utformas när det blir allt mer aktuellt även inom 
andra områden som kräver ständigt förnyad kompetens. 

Om vi vänder blicken mot forskningen i statsvetenskap och freds- och 
konfliktstudier och hur denna relaterar till en global och regional kontext, så 
är det tydligt att många av de problem som institutionen brottats med under 
de senaste 50 åren finns kvar som utmaningar inför framtiden. Umeå 
universitet är det största lärosätet i norra Sverige, och skall självfallet bedriva 
forskning som är relevant för Norrland. Ett antal forskningsprojekt under de 
senaste decennierna har också haft en sådan anknytning, bland annat några 
studier om kommunala och regionala förhållanden samt undersökningar av 
natur- och resurspolitik i norra Sverige. Även i de fall empirin hämtats från 
närområdet har emellertid forskningen redan från början gjorts relevant i ett 
större internationellt sammanhang. Ambitionen har också hela tiden varit att 
inrikta forskningen på de stora samhällsfrågorna. Den målsättningen har 
under senare år ytterligare förstärkts genom en allt mer livaktig forskning i 
ämnet freds- och konfliktstudier, som per definition söker svaren på de stora 
globala frågorna.  

Trots att den kontinuerligt ökat i omfattning utgör Statsvetenskapliga insti-
tutionen fortfarande en förhållandevis liten forskningsmiljö och även om det 
etablerats starka forskargrupper inom institutionen är det en utmaning att 
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försöka hävda sig i en allt hårdare global och nationell konkurrens. Antalet 
svenska lärosäten med forskning i statsvetenskap och freds- och konflikt-
studier har ökat under de senaste två decennierna. Det har också tillkommit 
många disputerade forskare i ämnena, inte bara i Sverige och Europa utan 
främst på den globala arenan, inte minst tack vare de asiatiska universitetens 
ökande internationalisering. McLuhans vision om den globala byn har blivit 
verklighet och konkurrensen om tilldelning av resurser och skapande av 
unika identiteter ökar. Samtidigt har de stora frågorna förändrats. Nya 
globala utmaningar såsom global uppvärmning och miljöförstörelse samt 
internationell terrorism och samhällets säkerhet utgör stresstester för de 
etablerade formerna för samhällets organisering. Nya sätt att lösa framtidens 
komplexa problem utvecklas och det är i den processen statsvetenskap och 
freds- och konfliktstudier kan bidra med en absolut nödvändig djupare 
förståelse av olika nya och gamla samhällsfenomen.  

Hur kan då en liten regionalt anknuten forskningsmiljö i Europas periferi 
hävda sig i sammanhanget? Det givna svaret är genom att samarbeta med 
andra aktörer. Det kan handla om samverkan över disciplingränserna vid 
Umeå universitet, inomdisciplinära samarbeten med andra lärosäten i 
Sverige, eller internationella samarbeten med enskilda forskare eller andra 
starka miljöer. Oavsett vilken typ av samarbeten det handlar om är det 
uppenbart att excellent forskning i statsvetenskap och freds- och konflikt-
studier kan bibehållas i Umeå framöver endast om forskarna fortsätter korsa 
gränserna och etablera nya länkar till intressanta och relevanta miljöer.  

Relevans i nutid och framtid 

Detta kapitel inleddes med frågan om vilken relevans statsvetenskapen har i 
det moderna samhället – en fråga som är aktuell både när det gäller forsk-
ning och utbildning inom ämnet. Samtidigt som svaret på ett sätt framstår 
som givet – vi bidrar med svar på svåra samhälleliga problem, identifierar 
konflikter och försöker visa på strategier att ta oss ur dessa – så innebär den 
mer djupliggande trenden att intresset för samhällskunskap som vetenskap 
minskat. Kanske är det så att ämnet till sin karaktär är så nära knutet till den 
sociala ingenjörskonst som präglat byggandet av demokrati och välfärds-
samhälle att det framstår som mindre relevant när detta samhällsbygge väl 
ska förvaltas. Detta intryck förstärks av att politiska beslut medfört att den 
offentliga sektorn fått konkurrens av marknaden på alltfler områden och att 
den politiskt styrda verksamheten därmed blivit alltmer tillbakaträngd. Även 
om det är en förenkling att hävda att statsvetenskap enbart ger svar på frågor 
som rör den offentliga sektorn eller att institutionens utbildningar enbart 
leder till arbete inom densamma, så framstår det som att ämnets kärna i 
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första hand är inriktad mot denna del av samhället. Detta resonemang 
väcker dock en rad frågor.  

För det första är det inte självklart att marknadens utbredning kommer att 
fortsätta på det sätt vi sett under senaste 20–30 åren. En mängd samhälle-
liga problem kräver gemensamma lösningar baserade på överväganden som 
inte marknaden förmår hantera. Det är således inte givet att den offentliga 
verksamheten kommer att begränsas i framtiden varken som välfärdsprodu-
cent eller som arbetsgivare. Och även om det sker begränsningar kommer 
det att vara nödvändigt att studera och analysera konsekvenserna av dessa 
och finna nya lösningar för att hantera kollektiva angelägenheter.  

För det andra finns det en viktig roll för statsvetenskapen att spela i relation 
till det som populärt kallas ”Big Data” som via den tekniska och digitala 
utvecklingen öppnar för ny kunskap. Under kort tid har i stort sett all 
världens information digitaliserats. De som har verktyg att analysera dessa 
enorma datamängder har redskap för att utveckla sådan kunskap. Att till-
gången till data förenklats liksom bearbetningen av denna medför emellertid 
att forskningen i allt större utsträckning kommer att bygga på statistiska 
samband i förståelsen av världen. Big Data-analys kan givetvis bidra till för-
ståelse av sådana samband, men i och med att den visar på mönster av 
korrelationer och inte nödvändigtvis besvarar frågor om orsakssamband tar 
den ofta en genväg förbi övergripande teorier och analytiska ramverk. De rön 
som baseras på Big Data kommer sannolikt att påverka, för att inte säga 
styra, den offentliga och i viss mån även den privata sektorns utveckling. Här 
finns därför en viktig roll för statsvetare som är skolade i att söka förståelse i 
form av orsakssamband att dels bidra till att ställa rätt frågor, dels medverka 
till att problematisera och relatera data till reella problem och lösningar.  

För det tredje medför en rad problem i vårt samhälle att kraven väcks på en 
förnyad politisk ingenjörskonst. Demokrati och mänskliga rättigheter måste 
försvaras varje dag och här har statsvetenskap och freds- och konfliktstudier 
en given roll att spela, både i Sverige och i världen. Exempel på den forsk-
ning som bedrivs vid institutionen om hållbar ekologisk och social utveck-
ling, om hur demokrati ska kunna upprätthållas i ett politiskt flernivåsystem, 
om hur länder återhämtar sig efter krig och katastrofer talar sitt tydliga 
språk – det institutionen arbetar med är relevant för vår gemensamma 
utveckling. Vår tids utmaningar såsom demografiska förändringar, globalise-
ring och klimatförändringar samt konflikthantering både inom vårt land och 
globalt, kräver politisk handling och mod. Att statsvetare finns med och 
bidrar med analyser, problematiseringar och vägledningar till ett klokare 
beslutsfattande är nödvändigt.  
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Slutligen och sammanfattningsvis, Statsvetenskapliga institutionen vid 
Umeå universitet tycks vara väl rustad att möta framtiden med alla dess 
utmaningar, kanske just tack vare institutions storlek och det faktum att den 
finns i Sveriges och Europas periferi. Ambitionen som definierades av 
institutionens första professor för snart 50 år sedan, att försöka angripa de 
stora samhällsfrågorna trots institutionens ringa storlek, är förmodligen 
bakgrunden till vår position idag. Även om antalet anställda är många fler än 
vid grundandet så är vi ändå en jämförelsevis liten institution. Och trots 
internationalisering och den digitala revolutionen är vi fullt medvetna om att 
vi ändå befinner oss i en geografisk periferi. Men vi har upprepade gånger 
visat att vi klarar av att vara flexibla och ta vara på möjligheterna, att 
identifiera nya utmaningar och nya forskningsfrågor, upptäcka nya behov 
och skapa nya lösningar på samhällets allt mer komplexa problem. Vi har 
varit snabba att utveckla en excellent miljö för interdisciplinär samhälls-
vetenskaplig miljöforskning och att inrätta unika utbildningsprogram om 
samhällets säkerhet och sårbarhet; bara för att nämna två exempel bland 
många andra. Utveckling av framtidens mastersprogram pågår för fullt. 
Likaså har vi klarat av att bibehålla och t.o.m. öka forskningsvolymen trots 
konkurrensutsatt finansiering och vi har också på plats forskningsledare för 
framtidens framstående forskningsmiljöer. Om vi bara klarar av att fortsätta 
att vara flexibla och anpassningsbara till omvärldens utmaningar, fortsätta 
samarbeta och samverka med andra i en allt mer internationaliserad värld, 
och bibehålla ambitionen att angripa samhällets stora frågor så finns det 
ingen anledning att tro annat än att nästa 50 år kan vara lika utvecklande, 
spännande och givande för Statsvetenskapliga institutionen som det första 
halvseklet bevisligen har varit. 
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International Collaboration of the 
Department of Political Science 

Douglas C. Nord 

 

Umeå University’s Department of Political Science has a long record of 
international collaboration.  From its establishment fifty years ago the 
Department has recognized the importance of pursuing knowledge of the 
political behavior of individuals, groups and societies within a local, national 
and global context.   This has required focusing on cases and data drawn 
from both around the corner and around the world.  It has meant that its 
innovative teaching and research has often been done in concert with 
colleagues from both within Sweden and the wider international community. 
The Department continues this tradition into the present day. 

This established record of international collaboration has been extremely 
important for the growth and development of both the Political Science 
Department and the broader university of which it is a part. Starting as 
relatively small and inexperienced bodies, their concerted efforts to link 
themselves to the larger scholarly environment have been critical to the 
progress and success that both have achieved over the last five decades.   The 
intellectual stimulation and the new opportunities and benefits they have 
derived from being part of this global pursuit of knowledge has been 
immense.  It is quite likely that they will expand even further as the next fifty 
years unfold.   

It has been noted that these bonds to the international community are 
particularly important for young educational institutions and those which 
located at some distance form metropolitan centers.  The barriers of time 
and distance can, in part, be overcome by establishing strong academic 
connections with the outside world.  So too can the harmful effects of 
parochialism and blinkered vision.  It is vital that there should be ongoing 
links to the international community for students, faculty and staff at Umeå 
University and within the Department of Political Science.  

Fortunately these types of connections were established quite early by the 
University and its Department of Political Science.  Over the years, both have 
encouraged scholarly collaboration and joint research on the part of its 
academic staff and colleagues elsewhere in the world.  Programs for the 
exchange of faculty and students between Umeå and partner institutions 
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abroad have established and regularly expanded.  Research and 
administrative networks linking the north of Sweden with the larger outside 
world have also flourished. All these endeavors have taken place within a 
broad commitment to the internationalization of higher education. 

As a scholar who has visited Umeå for more than three decades, I have 
witnessed the positive consequences of such undertakings.  I have seen the 
University and the Department of Political Science become regular 
participants in the ever expanding domain of global research and instruction.  
It is not unusual to find their representatives at leading international 
academic meetings and policy conferences. Their research findings as well as 
their innovations in teaching are regularly cited in the wider international 
community.  Through their involvement in the global educational 
environment their profiles and reputations have been enhanced.  

Over these three decades I have, myself, participated in a wide number of 
international academic enterprises involving Umeå University and the 
Department of Political Science.  These have included the establishment of a 
number of student and teacher exchange programs between Umeå and 
partner institutions within Canada and the United States. Over the years, 
several hundred participants from both Sweden and North America have 
benefited from these opportunities to gain new knowledge and new 
perspectives.  I have also participated in broader multilateral exchange 
projects involving Umeå that have had similar objectives. These included a 
memorable EU-US Higher Educational Exchange Project undertaken during 
the first decade of this millennium which sought to provide opportunities for 
both faculty and students from each side of the Atlantic to work together to 
investigate the challenges and possibilities of regional development.  
Working with an international team from the United States, Sweden, Spain 
and Germany this multi-year project involved opportunities to study and 
research common problems and “best practices” found within each national 
setting.  Several colleagues from the Department of Political Science took 
part in this endeavor including Niklas Eklund, Anders Lidström, Kerstin 
Kolam, Cindy Kite and Kjell Lundmark. The latter expertly helped to oversee 
the entire project and assisted in earning it special recognition for the 
success of its undertakings from the sponsoring governments. 

Over the years, I have also had the chance to work with other members of the 
Department’s faculty in pursuing a special educational outreach to teachers, 
researchers and institutions within Russia and the Baltic States. These 
included a multifaceted project in the later part of the 1990s to develop a 
variety of academic exchanges with partner educational institutions from 
within the Russian portion of the Barents Region.  Working closely with 
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Katarina Eckerberg and Kerstin Kolam we were able to facilitate the 
participation of a number of students and faculty from Murmansk, 
Arkhangelsk and Petrozavodsk in classes and research projects sponsored by 
the Department of Political Science over a number of years.  In 1999 we were 
also able to bring nearly all of the Department’s faculty, staff and students 
for a week’s visit to St Petersburg and Petrozavodsk to allow them to better 
understand the challenges faced by institutions of higher education in post-
Soviet Russia.  

On an individual basis, I have pursued my own academic interests in 
comparative politics and international relations at the Department during 
several sabbaticals, research visits and as a Senior Fulbright Research 
Scholar.  During all these stays, I have been regularly impressed by the 
hospitality and willingness of my new colleagues to help me better 
understand the intricacies of Swedish politics and foreign policy.  A wide 
number of individuals including Svante Ersson, Torbjörn Bergmann, Chris 
Hudson, Olof Johansson, Malin Wimelius, Jan Engberg, Camilla Sandström 
and Anders Lidström have all assisted me in this undertaking.  They, and a 
whole generation of graduate students and support staff with whom I shared 
morning coffee and afternoon fika, were also of great help in orienting me to 
everyday life within Sweden.  Over the many years in which it has hosted 
visitors from abroad, the Department has succeeded in providing not only a 
welcoming environment but a setting that is attuned to the global.  As I 
noted in a brief memoir of my experiences in the late 1990s one was never 
far from international contact:  “I was regularly confronted with the reality 
that my office corridor was shared by not only Swedes but with other visiting 
academics from Canada, Britain, Spain, Russia, the Netherlands, Ireland and 
China. The classes I taught were similarly populated with students from 
various lands. To someone whose interest is in comparative politics and 
international relations coming north to Norrland was not removing oneself 
from the broader world, it was moving deeper into it.”     

The Department has always maintained a keen interest in the global and a 
desire to ensure that its research and teaching of political science would be 
undertaken within an international and comparative context.  From its 
beginnings under Pär-Erik Back to the present day, its leadership team has 
always gone out of its way to welcome visitors from abroad and to encourage 
international opportunities for its faculty and students.  I still recall very 
vividly the willingness of Gunnel Gustafsson and Kjell Lundmark to take 
time out of their summer vacation in 1986 to meet with two unheralded 
scholars from North America who were interested in promoting new 
educational linkages with Canada and the United States and better 
understanding how the University of Umeå sought to serve its northern 
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communities. My former colleague Geoff Weller and I had no idea how 
“sacred” the summer period was to Swedish scholars and thus did not fully 
appreciate the gift of time that was being offered.  Some thirty years later, it 
is much better understood and it has served as a foundation for nearly three 
decades of international cooperation and friendship. This is not atypical of 
the type of international collaboration found within the Department and is 
something for which it can be most proud. 
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Bilaga 1  

 
Ledningsfunktioner vid 
Statsvetenskapliga institutionen 

 
Termin  Prefekt  Stf/bitr prefekt  Stud. rektor  Forsk.utb.ansv 

1965 ht  PE Back  D Brändström 

1966 vt  PE Back  D Brändström 

1966 ht  PE Back  D Brändström 

1967 vt  PE Back  D Brändström 

1967 ht  PE Back  D Brändström 

1968 vt  PE Back  D Brändström 

1968 ht  PE Back  D Brändström 

1969 vt  PE Back  D Brändström 

1969 ht  PE Back  D Brändström 

1970 vt  PE Back  D Brändström 

1970 ht  PE Back  D Brändström 

1971 vt  PE Back  D Brändström 

1971 ht  PE Back  D Brändström 

1972 vt  PE Back  D Brändström 

1972 ht  PE Back  D Brändström 

1973 vt  PE Back  D Brändström 

1973 ht  PE Back  D Brändström 

1974 vt  PE Back  D Brändström 

1974 ht   D Brändström  G Jervas 

1975 vt  D Brändström  G Jervas 

1975 ht  PE Back  G Gustafsson 

1976 vt  PE Back  G Gustafsson 

1976 ht  PE Back  S Berglund 

1977 vt  PE Back  S Berglund 

1977 ht  PE Back  K Lundmark 

1978 vt  G Gustafsson  K Lundmark 

1978 ht  G Gustafsson  K Lundmark 
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Termin  Prefekt  Stf/bitr prefekt  Stud. rektor  Forsk.utb.ansv 

1979 vt  K Lundmark  O Johansson 

1979 ht  K Lundmark  O Johansson 

1980 vt  K Lundmark  O Johansson 

1980 ht  K Lundmark  O Johansson 

1981 vt  S Berglund  O Johansson 

1981 ht  S Berglund  O Johansson 

1982 vt  S Berglund  O Johansson 

1982 ht  K Lundmark  L Ohlsson 

1983 vt  K Lundmark  L Ohlsson 

1983 ht  PE Back  L Ricknell 

1984 vt  H Forsell  L Ricknell 

1984 ht   PE Back  L Ricknell 

1985 vt   PE Back  L Ricknell 

1985 ht  PE Back  K Lundmark 

1986 vt  PE Back  K Lundmark 

1986 ht  J Gidlund  K Lundmark 

1987 vt  J Gidlund  K Lundmark 

1987 ht  J Gidlund  K Lundmark 

1988 vt  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1988 ht  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1989 vt  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1989 ht  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1990 vt  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1990 ht  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1991 vt  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1991 ht  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1992 vt  K Lundmark  G Gustafsson  O Johansson 

1992 ht  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1993 vt  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1993 ht  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1994 vt  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1994 ht   K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1995 vt  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 
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Termin  Prefekt  Stf/bitr prefekt  Stud. rektor  Forsk.utb.ansv 

1995 ht  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1996 vt  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1996 ht  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1997 vt  K Lundmark  G Gustafsson  K Kolam 

1997 ht  K Lundmark  G Gustafsson  C Kite 

1998 vt  K Lundmark  G Gustafsson  C Kite 

1998 ht  K Lundmark  G Gustafsson  C Kite 

1999 vt  K Lundmark  G Gustafsson  C Kite 

1999 ht  K Lundmark  G Gustafsson  C Kite 

2000 vt  K Lundmark  K Eckerberg  C Kite 

2000 ht  K Lundmark  K Eckerberg  K Kolam  A Lidström 

2001 vt  K Lundmark  K Eckerberg  K Kolam  A Lidström 

2001 ht  K Lundmark  K Eckerberg  K Kolam  K Eckerberg 

2002 vt  K Lundmark  K Eckerberg  K Kolam  K Eckerberg 

2002 ht  K Eckerberg  C Kite  S Ersson  A Lidström 

2003 vt  K Eckerberg  C Kite  S Ersson  A Lidström 

2003 ht  K Eckerberg  C Kite  S Ersson  A Lidström 

2004 vt  K Eckerberg  C Kite  S Ersson  A Lidström 

2004 ht   K Eckerberg  C Kite  S Ersson  A Lidström 

2005 vt   K Eckerberg  C Kite  S Ersson  A Lidström 

2005 ht  O Johansson  K Kolam  S Ersson  A Lidström 

2006 vt  O Johansson  K Kolam  S Ersson  A Lidström 

2006 ht  O Johansson  K Kolam  S Ersson  A Lidström 

2007 vt  O Johansson  K Kolam  S Ersson  A Lidström 

2007 ht  O Johansson  K Kolam  S Ersson  A Lidström 

2008 vt  O Johansson  K Kolam  ME Wimelius  A Lidström 

2008 ht  O Johansson  K Kolam  ME Wimelius  A Lidström 

2009 vt  O Johansson  K Kolam  ME Wimelius  A Lidström 

2009 ht  O Johansson  K Kolam  ME Wimelius  A Lidström 

2010 vt  O Johansson  K Kolam  ME Wimelius  A Lidström 

2010 ht  A Lidström  K Kolam  ME Wimelius  A Lidström 

2011 vt  A Lidström  ME Wimelius  M Blomgren  C Hudson 

2011 ht  A Lidström  ME Wimelius  M Blomgren  C Hudson 
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Termin  Prefekt  Stf/bitr prefekt  Stud. rektor  Forsk.utb.ansv 

2012 vt  A Lidström  ME Wimelius  M Blomgren  C Hudson 

2012 ht  A Lidström  O Johansson  M Blomgren  C Hudson 

2013 vt  A Lidström  C Sandström  M Blomgren  C Hudson 

2013 ht  A Lidström  C Sandström  M Blomgren  C Hudson 

2014 vt  A Lidström  C Sandström  M Blomgren  K Eckerberg 

2014 ht  A Lidström  C Sandström  M Blomgren  K Eckerberg 

2015 vt  A Lidström  C Sandström  M Blomgren  K Eckerberg 
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Bilaga 2 

 
Doktorsavhandlingar vid  
Statsvetenskapliga institutionen  
1971–2015 

 

Författare  Avhandlingens titel År Verksamhet 
mars 2015 

Jervas, Gunnar  Säkerhetspolitiskt agerande över 
tiden. Ett försök till formulering av en 
pre‐teori med utgångspunkt från den 
amerikanska politiken under Kennedy‐
Johnsonperioden.  

1971 Docent Åbo 
Akademi 

Brändström, 
Dan  

Nomineringsförfarande vid 
riksdagsval. En studie av partiernas 
kandidatnomineringar inför 1970 års 
riksdagsval.  

1971 Professor RJ 

Gustafsson, 
Gunnel  

Strukturomvandling och politisk 
socialisation.  

1972 Professor em., 
Chef Nordforsk 

Forsell, Harry  Strukturomvandling och kommunala 
beslut.  

1972 Avliden

Berglund, Sten  Masspartiet som kommunikations‐
system. En analys med inriktning på 
empirisk teori.  

1972 Professor em., 
Örebro univ. 

Ricknell, Lars  Politiska regioner. Studier i 
regionindelningsproblematik.  

1976 Avliden

Gidlund, 
Janerik  

Aktionsgrupper och lokala partier. 
Temporära politiska organisationer i 
Sverige 1965‐1975. 

1978 Professor em., 
Örebro univ. 

Fredriksson, 
Bert  

Högskolans basenheter – norm och 
verklighet.  

1980 Avliden

Lindström, Ulf  Fascism in Scandinavia 1920‐40.  1983 Egen företagare 

Gidlund, 
Gullan  

Partistöd.  1983 Professor em., 
Örebro univ. 
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Författare  Avhandlingens titel År Verksamhet 
mars 2015 

Markgren, 
Sten  

Datainspektionen och skyddet av den 
personliga integriteten.  

1984 Univ. lektor, 
Umeå univ. 

Ersson, Svante   Kommunistpartier i Västeuropa. 
Studier i elektoral variation.  

1985 Pens univ. 
lektor, Umeå 
univ. 

Johansson, 
Olof  

Ungdom och massmedia – om 
sambandet mellan mediaanvändning 
och ungdomars politiska kunskaper 
och värderingar. 

1985 Professor, 
Umeå univ. 

Engberg, Jan   Folkrörelserna i välfärdssamhället.  1986 Univ. lektor, 
Umeå univ. 

Kolam, Kerstin   Lokala organ i Norden 1968‐1986 –
från idé till verklighet. 

1987 Univ. lektor, 
Umeå univ. 

Eckerberg, 
Katarina  

Environmental protection in Swedish 
forestry. A study of the 
implementation process.  

1987 Professor, 
Umeå univ. 

Mohlin, Yngve   Bondepartierna och det moderna 
samhället 1914‐1936 – en studie av 
svensk agrarianism. 

1989 Docent, 
Mittuniv. 

Wörlund, 
Ingemar  

Kampen om det ideologiska rummet: 
en studie av variationer i SAP:s 
regionala väljarstöd 1921‐1940 mot 
bakgrund av partiorganisatorisk 
aktivitet och lokal organisationsmiljö. 

1990 Professor, 
Mittuniv 

Bostedt, Göran  Politisk institutionalisering. 
Organisering av lokalt 
arbetsmiljöarbete. 

1991 Docent, 
Mittuniv. 

Lidström, 
Anders  

Discretion. An art of the possible. 
Education committees in the Swedish 
system of government.  

1991 Professor, 
Umeå univ. 

Hudson, 
Christine  

Against all odds. Local economic 
development policies and local 
government autonomy in Sweden and 
Britain.  

1993 Professor, 
Umeå univ. 

Carlsson, Lars  Samhällets oregerlighet. Organisering 
och policyproduktion i 
näringspolitiken. 

1993 Professor, Luleå 
Tekniska univ. 
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Författare  Avhandlingens titel År Verksamhet 
mars 2015 

Bergman, 
Torbjörn  

Constitutional rules and party goals in 
coalition formation. An analysis of 
winning minority governments in 
Sweden.  

1995 Professor, 
Umeå univ. 

Östhol, Anders  Politisk integration och 
gränsöverskridande regionbildning 
i Europa. 

1996 Egen 
företagare, 
Stockholm 

Kite, Cynthia  Scandinavia faces EU. Debates and 
decisions on membership 1961‐1994.  

1996 Marknads‐ 
analytiker, 
Polarbröd 

Eriksson, 
Johan  

Partition and redemption. 
A Machiavellian analysis of Sami  
and Basque patriotism.  

1997 Professor 
Södertörn, 
Forskn, chef UI 

Hanberger, 
Anders  

Lokalpolitikens möjligheter. Historisk 
policyanalys av problemnärhet och 
effektivitet i kommunal policy och 
dess betydelse för politisk legitimitet. 

1997 Professor, 
Umeå univ. 

Borgeryd, 
Anna J.  

Managing intercollective conflict.
Prevailing structures and global 
challenges.  

1998 Koncernchef 
Polarbröd 

Lundmark, 
Carina  

Eco‐democracy. A green challenge to 
democratic theory and practice.  

1998 Bitr. professor, 
Luleå tekniska 
univ. 

Watts, Larry L.  Incompatible allies. Neorealism and 
small state alliance behavior in 
wartime.  

1998

Styrkársdóttir, 
Auður  

From feminism to class politics. The 
rise and decline of women's politics in 
Reykjavík 1908‐1922.  

1998 Verksam vid 
Women’s 
History Arch., 
Iceland 

Svensson, Bo  Politics and business in the Barents 
Region.  

1998 Docent 
Mittuniv. 

Löfquist, 
Staffan  

Den bångstyriga verkligheten. Har det 
svenska systemskiftet haft någon 
betydelse för arbetet med elever i 
behov av stöd? 

1999 Univ. lektor, 
Mittuniv. 
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Hugoson, Rolf   Vad är kulturpolitik? En fråga om 
retorik.  

2000 Univ.lektor, 
Umeå univ. 

Hansen, Peo   Europeans only? Essays on identity 
politics and the European Union.  

2000 Bitr. professor, 
Linköpings univ. 

Patoka, Witold   Poland under pressure 1980‐81. Crisis 
management in state‐society conflict. 

2001 Avliden

Sköllerhorn, 
Erland  

Habermas kommunikativa 
handlingsteori för studier av 
miljöpolitik: ett kulturteoretiskt 
förslag.  

2001 Utredare, 
länsstyrelsen, 
Västerbotten 

Andersson, 
Staffan  

Corruption in Sweden. Exploring 
danger zones and change.  

2002 Docent, Linné‐
univ. 

Forsberg, 
Björn  

Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling. 
En studie av miljöfrågan i 
tillväxtsamhället.  

2002 Författare

Rönnblom, 
Malin  

Ett eget rum? Kvinnors organisering 
möter etablerad politik.  

2002 Docent, 
Karlstads univ./ 
Umeå univ. 

Blomgren, 
Magnus  

Cross‐pressure and political 
representation in Europé. A 
comparative study of MEPs and the 
intra‐party arena.  

2003 Docent, Umeå 
univ. 

Edström, 
Håkan  

Hur styrs försvarsmakten? Politisk och 
militär syn på försvarsdoktrin under 
1990‐talet.  

2003 Överste, 
Försvarshögsk. 

Hagberg, 
Lovisa  

Finding a place for green politics.
Political space‐time, globalisation and 
new environmental policy concepts.  

2003 Miljöpolicy‐
ansvarig, WWF 

Sandström, 
Camilla  

Liberalt partisamarbete i Europa.
ELDR en ny typ av parti?  

2003 Docent, Umeå 
univ. 

Wimelius, 
Malin  

On Islamism and modernity. Analysing 
Islamist ideas on and visions of the 
Islamic state.  

2003 Univ. lektor, 
Umeå univ 

Feltenius, 
David  

En pluralistisk maktordning? Om 
pensionärsorganisationernas politiska 
inflytande.  

2004 Docent, Umeå 
univ. 
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Eklund, Niklas  Sweden and Poland entering the EU. 
Comparative patterns of adaptive 
organization and cognition.  

2005 Docent, Umeå 
univ. 

Larue, Thomas  Agents in Brussels. Delegation and 
democracy in the European Union.  

2006 Vik chef 
Riksdags‐
förvaltningen 

Wide, Jessika  Kvinnors politiska representation i ett 
jämförande perspektiv. Nationell och 
lokal nivå.  

2006 Univ. lektor, 
Umeå univ. 

Andersson, 
Therese  

En gemensam europeisk skogspolitik? 
En integrationsteoretisk studie av ett 
politikområde på tillväxt.  

2007 Forskare, Umeå 
univ. 

Eriksson, 
Katarina  

Spelar adressen någon roll? En studie 
av områdeseffekter på medborgares 
politiska deltagande.  

2007 Univ. lektor, 
Umeå univ. 

Mineur, Eva   Towards sustainable development. 
Indicators as a tool of local 
governance.  

2007 Utvärderare 
Veten‐
skapsrådet 

Rönnberg, 
Linda  

Tid för reformering. Försöksverk‐
samheten med slopad timplan i 
grundskolan.  

2007 Docent, Umeå 
univ. 

Sahovic, 
Dzenan  

Socio‐cultural viability of international 
intervention in war‐torn societies. A 
case study of Bosnia Herzegovina.  

2007 Docent, Umeå 
univ. 

Norberg, 
Joakim  

Ideologiska mål och utrikesdebatt. 
Svenska riksdagspartiers argumenta‐
tion i Vietnam‐ och Irakfrågan.  

2008 Utredare, 
Skolinspek‐
tionen 

Alldén, 
Susanne  

How do international norms travel?
Women's political rights in Cambodia 
and Timor‐Leste. 

2009 Forskare, 
Bukavu, DRC 

Hellström, 
Johan  

Dynamic interactions. National 
political parties, voters and European 
integration.  

2009 Univ. lektor, 
Umeå univ. 

Zachrisson, 
Anna  

Commons protected for or from the 
people? Co‐management in the 
Swedish mountain region? 

2009 Univ. lektor, 
Umeå univ. 
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Hörnström, 
Lisa 

Redistributive regionalism. Narratives 
on regionalisation in the Nordic 
periphery 

2010 Senior‐forskare, 
Nordregio 

Johansson, 
Patrik 

Peace by repatriation. Concepts, 
cases, and conditions 

2010 Univ. lektor, 
Umeå univ. 

Söderberg, 
Charlotta 

Environmental policy integration in 
bioenergy. Policy learning across 
sectors and levels? 

2011 Univ. lektor, 
Luleå Tekniska 
Univ. 

Carlbaum, 
Sara 

Blir du anställningsbar lille/a vän?
Diskursiva konstruktioner av framtida 
medborgare i gymnasiereformer 
1971‐2011 

2012 Postdoc, Umeå 
univ. 

Bolin, Niklas  Målsättning riksdagen. Ett 
aktörsperspektiv på nya partiers 
inträde i det nationella parlamentet 

2012 Univ. lektor, 
Mittuniv. 

Johansson, 
Johanna 

Constructing and contesting the 
legitimacy of private forest 
governance. The case of forest 
certification in Sweden 

2013 Univ.lektor 
Södertörn 

Andersson, 
Eva‐Lotta 

Kön och ansvar i sjukförsäkringen. En 
studie av utredningstexter 1944 ‐ 
2006 

2013 Statistiker, 
Skolverket 

Åkebo, Malin  The Politics of Ceasefires. On 
Ceasefire Agreements and Peace 
Processes in Aceh and Sri Lanka 

2013 Gästforskare, 
Univ of Notre 
Dame 

Timofejevs H., 
Peteris 

The Europeanisation of Foreign Aid 
Policy. Slovenia and Latvia 1998‐2010 

2013 Univ.lektor, 
Södertörn 

Jämte, Jan  Antirasismens många ansikten 2013 Vik univ lekt, 
Örebro univ 

Löf, Annette  Challenging Adaptability. Analysing 
the Governance of Reindeer 
Husbandry in Sweden 

2014 Forskare, Umeå 
univ. 

Olivius, 
Elisabeth 

Governing Refugees through Gender 
Equality. Care, Control, Emancipation 

2014 Vik univ lekt, 
Umeå univ. 
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Saati, Abrak  The Participation Myth. Outcomes of 
participatory constitution building 
processes on democracy 

2015

Strandh, 
Veronica 

Responding to terrorist attacks on rail 
bound traffic – challenges for inter‐
organizational collaboration. 

2015

Reimerson, 
Elsa    

2015
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Hedersdoktorer vid Umeå universitet 
med anknytning till Statsvetenskapliga 
institutionen 

 
Namn  Titel Hemort År

Cerych, Ladislav  Counsellor Paris, Frankrike 1981

Wennström, Gunnar Avdelningschef Stockholm 1983

Found, William C Professor Toronto, Kanada 1989

Olsson, Hanna  Terapeut/författare Stockholm 1992

Richardson, Jeremy J Professor Essex, England 1995

Bjelle, Britta  Generaldirektör Umeå 1996

Kelly, Rita M  Professor Dallas, USA 1998

Olson, Lyndon L Jr. Ambassadör Waco, USA 2001

Gradin, Anita  Ambassadör Stockholm 2002

Ehn, Erik  F d verkställande 
direktör 

Djursholm 2003

Nord, Douglas C. Professor Dayton, USA 2004

Baker, Susan  Professor Cardiff University, 
Storbritannien 

2005

Loughlin, John  Professor Cardiff University, 
Storbritannien 

2009

Bredeson, Paul V. Professor University of 
Wisconsin‐
Madison, USA 

2011
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