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FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 
4-6 OKTOBER 2017 
De senaste årens utveckling i världspolitiken kan sägas 
ha dominerats av ett antal händelser och processer vilka 
beskrivits som allvarliga utmaningar för den liberala demo-
kratins grunder. Förutom att demokratiska stater tvingats 
förhålla sig till en bestående fi nanskris, ett växande klimat-
hot, en internationell politisk arena i förändring, terrorattacker 
och stora mängder människor på fl ykt så har också Stor-
britanniens val att lämna den Europeiska unionen, USA:s 
val av Donald Trump som president och framgångarna 
för högerextrema politiska partier runt om i Europa rest 
allvarliga frågor om demokratins förmåga och framtid som 
styrelseskick. Utmärkande för dagens pressande problem 
är också hur de inte enkelt passar in i etablerade samhälls-
vetenskapliga och mediala dikotomier så som globalt-lokalt, 
internt-externt, höger-vänster och marknad-samhälle utan 
snarast kräver nya former för såväl politisk analys som 
politisk praktik.

I en sådan dramatisk och osäker tid är det viktigt att refl ek-
tera över den politiska analysens betydelse och samhälls-
uppgift. Statsvetenskapen som disciplin har ett komplext för-
hållande till sitt studieobjekt, där utmanande frågor om kritik, 
relevans, oberoende och nytta ständigt förhandlas. Vi hoppas 
att konferensen i Karlstad kan fungera som en mötesplats för 
att diskutera och refl ektera över vår roll, våra uppgifter och 
vår identitet som statsvetare i en tid när den liberala demo-
kratins principer beskrivs som skakade i sina grundvalar.

VÄLKOMMEN TILL

Mer information om arbetsgrupper, lokaler, vägbeskrivning, 
måltider med mera fi nner du på vår hemsida:  

KAU.SE/SWEPSA17

KEYNOTE SPEAKER 
“Challenges to political 
studies in post-political times”
Professor Birgit Sauer, 
University of Vienna

PANELDISKUSSION 
Demokratins utmaningar och statsvetenskapens roll
Maria Jansson, Stockholms universitet
Mekonnen Tesfahuney, Karlstads universitet
Charlotte Fridolfsson, Linköpings universitet
Sten Widmalm, Uppsala universitet

LOKAL: Lagerlöfsalen, 1A 305

studies in post-political times”
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10.00-12.00 
Registrering öppnar  

Transformum

13.15-15.15
Arbetsgrupper pass 1

Se workshops och lokaler 

09.00-10.30
Arbetsgrupper pass 2

Se workshops och lokaler 

11.00-12.15
Paneldiskussion

Lagerlöfsalen 

9.00-12.00
Arbetsgrupper pass 4

Se workshops och lokaler. 
Fika inkluderas i detta pass.

12.00-13.15
Lunch  |  Transformum

15.15-15.45
Fika  |  Transformum

17.00-18.00
Mingel  |  Transformum

10.30-11.00
Fika  |  Transformum

19.00-
Konferensmiddag

Restaurang Olssons Bazar, 
Hamntorget, Karlstad. 

12.00-13.15
Lunch  |  Transformum

15.45-17.00
Keynote, Prof. Birgit Sauer 

University of Vienna: 
Challenges to Political Studies 

in Post-political Times
Lagerlöfsalen, 1A 305

4 OKTOBER 5 OKTOBER 6 OKTOBER

Tack till våra sponsorer:

12.15-14.15
Lunch + årsmöte

Transformum.

Årsmötet börjar 13.15. 
Innan dess fi nns möjlighet 

för andra grupper att äta lunch 
och mötas. Lokaler för 

detta fi nns bokade.  

14.30-17.30
Arbetsgrupper pass 3

Se workshops och lokaler.
Fika inkluderas i detta pass.

WORKSHOPS OCH LOKALER 
Samhällsstyrning genom 
samverkan och innovation ......................1D 262

Konkurrens och marknads-
anpassning i offentlig sektor/
Urban och regional politik .......................1D 225

Miljöpolitik .........................................................1D 328

Genus och politik: makt, 
kunskap och demokrati ............................1D 321 

Den Europeiska Unionens utmaningar 
– en världsordning i förändring ............3A 340

Kritiska studier av makt och 
diskurs: teori, analys, metodologi ......1D 317

Politiskt beteende och partier ...............1D 327

Politisk teori, politiska ideologier 
och politiskt språk ........................................3B 513

Statsvetenkaplig tidsskrift 
redaktionsmöte ..............................................3B 343

SNES ....................................................................3A 340

Doktorandmöte ..............................................3C 511
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