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Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES)
Styrdokument
Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av elva
medlemsinstitutioner och engagerar ett ansenligt antal aktiva forskare vid svenska lärosäten.
SNES verkar för att främja statsvetenskaplig universitetsforskning i Sverige med fokus på
Europeiska frågeställningar, samt att gynna utbyten mellan forskare och doktorander
verksamma inom ämnesområdet. Nätverket har som övergripande målsättning att skapa goda
förutsättningar för forskning och forskarutbildning som faller inom statsvetenskapligt inriktad
Europaforskning, samt att sprida forskningsresultat till en bredare allmänhet bland annat
genom att medverka i utgivningen av årsboken Europaperspektiv.
Bakgrund och syfte
SNES ingår som ett av tre nätverk i regeringens satsning på Europaforskning från år 1997.
Upprinnelsen till satsningen låg i att svensk samhällsvetenskaplig forskning om europeisk
integration var kraftigt eftersatt att när Sverige blev medlem i Europeiska unionen den 1
januari 1995. För att främja framväxandet av en bred förankrad Europaforskning beslutade
riksdagen i samband med budgetpropositionen 1996/97:1 att avsätta medel för att bygga upp
en nationell nätverksstruktur inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. I
forskningspropositionen 1996/97:5 från samma år skrev regeringen bl.a. följande:
"Det är angeläget att främja framväxandet av en bred Europaprofil inom
forskningen. Det bör ske på ett sätt som gagnar såväl förståelsen av
Europeiska Unionen som grundforskningen och forskarutbildningen
inom juridik, ekonomi och statskunskap. En nationell nätverksstruktur i

vilken flera universitet och högskolor ingår bör byggas upp. Strukturen
bör bestå av ett statsvetenskapligt, ett ekonomiskt och ett juridiskt
nätverk, vart och ett med ett koordinerande sekretariat. Både etablerade
forskare och doktorander bör ingå i nätverken."
Som framgår av propositionen syftade nätverken i ekonomi, juridik och statsvetenskap till att
främja Europaforskningen på svenska högskolor och universitet, öka förståelsen för EU och
Europapolitiska frågor, samt verka för en god återväxt av yngre forskare och doktorander
inom Europaforskningen. Propositionen fastlade att nätverket i statsvetenskap skulle förläggas
till Uppsala universitet, det i ekonomi till Lunds universitet och det i juridik till Stockholms
universitet. En redaktion för nätverkens årsbok, Europaperspektiv, skulle inrättas på
statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, och särskilda medel för detta anslogs
i statsbudgeten.
Årsboken Europaperspektiv, som tas fram gemensamt av de tre nätverken för
Europaforskning, är en populärvetenskaplig skrift som syftar till att sprida svensk forskning
om EU till en bred allmänhet. Nätverken arrangerar i samband med den årliga lanseringen av
Europaperspektiv öppna seminarier för allmänheten där aktuella frågor om EU diskuteras.
Häribland märks en större konferens i Stockholm, samt seminarier i Malmö, Göteborg, och
Bryssel. SNES medlemsinstitutioner medverkar aktivt i spridningen av Europaperspektiv och
forskare verksamma vid dessa institutioner har ofta bidragit aktivt till årsboken. I övrigt är
nätverken organisatoriskt skilda och har valt att lägga upp sin verksamhet på olika sätt.
Sedan SNES startade sin verksamhet år 1997 har nätverket expanderat både vad gäller dess
aktiviteter och antal medlemmar. SNES har premierat en decentraliserad verksamhet i syfte
att främja forskning om Europafrågor på medlemsinstitutionerna. Detta återspeglas i SNES
styrform och i dess centrala aktiviteter.
Målsättning
SNES målsättning är att


Verka för att öka den allmänna kunskapen om EU och Europapolitik genom spridning av
Europaforskning till en bred allmänhet, samt att främja debatt i dessa frågor.



Främja forskning om Europapolitiska frågor och framväxten av dynamiska
forskningsmiljöer på statsvetenskapliga institutioner och ämnesområden vid svenska
universitet och högskolor.



Främja kontakt och nätverksbyggande mellan forskare med intresse för Europafrågor vid
svenska högskolor och universitet.



Främja återväxten av yngre forskare och doktorander inom Europaforskning verksamma
vid svenska högskolor och universitet genom att särskilt gynna yngre forskares och
doktoranders möjligheter att bedriva och föra ut forskning, samt att knyta kontakter med
etablerade forskare på statsvetenskapliga institutioner och ämnesområden runt om i
Sverige.



Bidra till ökade kontakter mellan svensk och internationell Europaforskning genom att
understödja konferens- och seminarieverksamhet, forskningssamarbeten och vistelser i
utlandet. Nätverket främjar spridning av Europaforskning producerad vid svenska
högskolor och universitet till en bred publik inom och utom landets gränser.

Organisation
SNES består av elva medlemsinstitutioner och ett hundrafemtiotal aktiva forskare, studenter
och andra Europaintresserade personer. Av medlemsinstitutionerna fanns fem med från
starten (universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå), medan Växjö
universitet (1999), Södertörns Högskola (2002), Linköping universitet (2005), Karlstad
universitet (2007), Malmö Högskola (2011), samt Högskolan Dalarna (2016) har tillkommit
senare.
SNES beslutande organ utgörs av styrelsen. I styrelsen ingår en representant från varje
medlemsinstitution, samt två doktorandrepresentanter och en företrädare för yngre
forskare/post docs. Uppsala universitets representant innehar ordförandeposten.
SNES/Europaperspektivs forskningssamordnare är adjungerad till styrelsen.
Styrelsen möts två gånger per år: på våren i samband med vårkonferensen, och på hösten i
samband med Statsvetenskapliga förbundets årsmöte (SWEPSA).
Styrelsen beslutar i alla ärenden som rör SNES medlemskap, budget, tilldelning av medel för
forskningsvistelser och konferenser/seminarier. Styrelsen beslutar också om arrangör för den

årliga vårkonferensen som roterar bland medlemmarna och dess budget, samt tilldelningen av
lokala nätverksmedel.
Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet står som värd för Europaperspektivs
redaktionssekretariat med en redaktionssekreterare och en nätverkssamordnare för SNES.
Uppgifterna innehas av samma person som går under beteckningen forskningssamordnare.
Villkor för medlemskap
Alla svenska universitet och högskolor kan ansöka om medlemskap i SNES förutsatt att de
kan uppvisa en befintlig aktiv Europaforskningsmiljö och undervisning inom statsvetenskap
eller nära angränsande ämnesområden med nära koppling till Europafrågor. Styrelsen beslutar
om medlemskap.
Verksamhet
För att uppfylla sina mål erbjuder det statsvetenskapliga Europanätverket tillfällen för svenska
statsvetare att presentera och ventilera pågående och planerad forskning. Nätverket stödjer
också utbyten för forskare som vistas i andra forskningsmiljöer, samt bidrar med ekonomiska
medel till konferenser, seminarier och arbetsmöten. Nedan följer en kortfattad redogörelse av
nätverkets olika verksamheter.
1. Nätverkskonferens
Varje vår anordnar nätverket en större konferens kring ett aktuellt tema som rör EU och
Europa för forskare, doktorander, studenter och andra personer med intresse för dessa frågor.
Vårkonferensen arrangeras enligt ett roterande schema bland de lärosäten som ingår i
nätverket.
Under konferensen presenteras och diskuteras pågående forskning i olika arbetsgrupper.
Bidragen till arbetsgrupperna behöver inte innehållsligt beröra konferensens huvudtema, utan
kan handla om andra statsvetenskapligt intressanta aspekter som rör EU och Europa. I
allmänhet spänner bidragen över olika teoretiska, metodologiska och empiriska inriktningar.
Även studenter på mastersnivå som intresserar sig för detta forskningsområde är välkomna att
delta med bidrag.

I samband med konferensen arrangeras även föredrag och debatter kring aktuella teman med
inbjudna svenska och utländska gäster. Dessa arrangemang hålls öppna för allmänheten.
Vårkonferensen har etablerat sig som en självklar mötesplats för landets europaintresserade
statsvetare. Den bidrar till att främja forskningsutbyten och samarbeten mellan olika lärosäten
och har genom åren stärkt Europaprofilen i svensk statsvetenskaplig forskning.
2. Nätverksstöd
Nätverket utlyser årligen medel för vistelser i andra forskningsmiljöer som kan sökas av de
forskare som är verksamma vid någon av medlemsinstitutionerna. Stödet vänder sig i första
hand till yngre forskare och doktorander. Genom åren har nätverket därmed bidragit till ett
flitigt utbyte mellan olika lärosäten såväl inom, som utanför Sveriges gränser som bland annat
tar sig uttryck i den återkommande doktorandworkshopen.
I mån av resurser bidrar nätverket även med ekonomiska medel till stöd för anordnande av
konferenser, seminarier och arbetsmöten. Genom åren har nätverket stöttat en rad olika
verksamheter av detta slag. I många fall har aktiviteterna involverat forskarstuderande och
därmed bidragit till att öka kontaktytorna mellan unga forskare verksamma vid olika lärosäten
och bidragit till att stärka Europaprofilen i forskarutbildningen.
Nätverksstödet utlyses två gånger per år.
3. Lokal nätverksverksamhet
Nätverket tilldelar varje medlemsinstitution ett årligt finansiellt bidrag att främja den lokala
Europaforskningsmiljön. Varje medlemsinstitution bestämmer hur dessa medel ska fördelas
och vilka aktiviteter ska premieras inom ramen för de allmänna målsättningarna. Miljöstödet
tillgodoser samtliga medlemsinstitutioners behov av en lokal infrastruktur för intern
seminarieverksamhet och utbyten med Europainriktning inom och utom landet. Vid sidan av
en utökad seminarieverksamhet bidrar det lokala nätverksstödet också till resor till
konferenser, kortare vistelser vid andra forskningsmiljöer, samt stöd till doktorander och
forskare utan egna forskningsmedel t.ex. med språkgranskning och litteraturinköp.
4. Europaperspektiv

Några medlemsinstitutioner medverkar aktivt varje år i spridningen av Årsboken genom att
anordna eller delta i seminarier där årsbokens resultat presenteras och slutsatser debatteras.
5. Statsvetenskapliga förbundet
Varje höst anordnas en arbetsgrupp med Europatema av några i nätverket verksamma forskare
i samband med Statsvetenskapliga förbundets årliga konferens. Statsvetenskapliga förbundet
är en nationell sammanslutning av forskare, lärare och forskarstuderande i statsvetenskap vid
landets universitet och högskolor. Den årliga konferensen roterar mellan olika lärosäten och
besöks av en stor del av Sveriges statsvetare. Europagruppen manifesterar
Europaforskningens numera självklara ställning inom ämnet statsvetenskap.
6. Hemsida och nätverkslista
Nätverket har sedan flera år tillbaka en egen hemsida där olika arrangemang och
stödverksamheter annonseras (www.snes.se). På hemsidan finns information om nätverket
och dess verksamhet, samt möjlighet att anmäla sig till nätverkets sändlista. Via sändlistan
skickas information om kommande aktiviteter och annan information om statsvetenskaplig
Europaforskning.
7. Nationellt och internationellt samarbete
Nätverket knyter kontakter och informerar om sina aktiviteter utanför forskarvärlden bland
annat genom årsboken (se ovan). Nätverket har även internationella kontaktytor till bland
andra det nationella statsvetarförbundet (SWEPSA), det nordiska statsvetarförbundet
(NOPSA) och det europeiska statsvetarförbundet (ECPR). Genom nätverket erbjuds således
svenska statsvetare tillgång till ett brett kontaktnät och ökade möjligheter att delta i
forskningssamarbeten och projekt i olika former.
Budget
Sedan 1997 tilldelas Europanätverken ett årligt anslag ur statsbudgeten. Detta delas lika
mellan de tre nätverken i statsvetenskap, juridik och ekonomi. Ett separat anslag ges till
årsboken, Europaperspektiv, som finansierar ett redaktionssekretariat förlagt till Uppsala
universitet.

SNES anslag fördelas mellan tre poster: lokala medel till medlemsinstitutionerna att utveckla
deras Europaforskningsmiljö; medel till forskningsvistelser till yngre forskare och
doktorander, och i mån av resurser, medel till konferenser och seminarier; samt anordnande
av en vårkonferens.

