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Förslag om inrättande av centrumbildning 

En anhållan har inkommit från Statsvetenskapliga institutionen till fakultetsnämnden om att 
inrätta centrumbildningen ”Centrum för globala asienstudier”, se även bifogad skrivelse 
(2019-12-04, Dnr SU 320-1.2.1-0137-19).  

Syftet med centrumbildningen är att etablera en nationellt ledande plattform för forskning, 
utbildning och kunskapsbyggande om de asiatiska ländernas politik, ekonomi, kultur och 
internationella relationer. Centrumet ska bland annat initiera ny, och stimulera pågående, 
internationellt framstående forskning om de asiatiska ländernas samhällsförhållanden och 
internationella relationer.  
 
Det finns idag en plattform vid universitetet i form av ”Forum för Asienstudier”. Nu finns 
ambitionen att vidareutveckla det tvärvetenskapliga Asienforumet till en centrumbildning i 
enlighet för de regler för centrumbildningar som finns vid SU (dnr SU FV-1.1.2-3622-1). 
Samarbete finns sedan tidigare med bland annat Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och 
Turkietstudier. Seminarier har till exempel med framgång samarrangerats med forskare 
därifrån i syfte att stärka samarbetet. 
 
Finansiering sker genom externa medel samt även till viss del anslagsmedel. 

Institutionens styrelse ställer sig positiv till förslaget, se bifogat styrelseprotokoll (2019-12-
10). Även Forum för Asienstudier ställer sig positiva till centrumbildningen (2019-12-03). 

Utkast till stadgar för centrumbildningen, anhållan, samt fördjupad bakgrundsinformation 
bifogas.  

Ärendet har beretts på dekannivå och beslutats på delegation av Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden. Dekanus tillstyrker centrumbildningen, beslut bifogas (2020-05-12).  

 

Förslag till beslut 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar föreslå rektor att inrätta centrum ”Centrum för 
globala asienstudier” vid Statsvetenskapliga institutionen. 



 

 
 
 
 
Delegationsbeslut 
2020-05-12 
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Förslag om centrumbildning 

En anhållan har inkommit från Statsvetenskapliga institutionen om att till fakultetsnämnden 
om att inrätta centrum ”Stockholm Center för Globala Asienstudier”, se bifogad skrivelse 
(2019-12-04, Dnr SU 320-1.2.1-0137-19).  

Syftet med centrumbildningen är att etablera en nationellt ledande plattform för forskning, 
utbildning och kunskapsbyggande om de asiatiska ländernas politik, ekonomi, kultur och 
internationella relationer. Centret ska bland annat initiera ny, och stimulera pågående, 
internationellt framstående forskning om de asiatiska ländernas samhällsförhållanden och 
internationella relationer.  
 
Det finns idag en plattform vid universitetet i form av ”Forum för Asienstudier” nu finns 
ambitionen att vidareutveckla det tvärvetenskapliga Asienforumet till en centrumbildning. 
 
Finansiering sker från externa medel. 

Institutionens styrelse ställer sig positiva till förslaget, se bifogat styrelseprotokoll (2019 12 
10), även ”Forum för Asienstudier” ställer sig positiva till centrumbildningen (2019-12-03). 

Utkast till stadgar för centrumbildningen, anhållan, styrelseprotokoll och protokoll från 
rådsmöte bifogas. 

 

Beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden accepterar anhållan, beslutar att efter vissa 
förtydliganden att föreslå till områdesnämnden för humanvetenskap att föreslå till rektor att 
inrätta Stockholm Center för Globala Asienstudier. 

 

 
Astri Muren     
Dekanus     

Karin Hansson 
 Fakultetskanslichef 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 
106 91 Stockholm Universitetsvägen 10 F 

Stockholm, 2019-12-04 

Ansökan om inrättande av Stockholms Centrum för Globala Asienstudier 

Härmed ansöker Statsvetenskapliga institutionen och styrgruppen för Forum för Asienstudier vid 
Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet om att inrätta  

Stockholms Centrum för Globala Asienstudier 

Stockholm Centre for Global Asian Studies  

Syftet med centrumbildningen är att etablera en nationellt ledande plattform för forskning, 
utbildning och kunskapsbyggande om de asiatiska ländernas politik, ekonomi, kultur och 
internationella relationer. Centret ska initiera ny, och stimulera pågående, internationellt framstående 
forskning om de asiatiska ländernas samhällsförhållanden och internationella relationer samt genom 
seminarier, föreläsningar och på andra sätt sprida information och kunskap om Asien. 

Forskning och utbildning om de asiatiska ländernas historia, samhällen, kulturer och språk har en 
lång tradition vid Stockholms universitet. I ljuset av Asiens ökade betydelse/påverkan för 
världsekonomin, för klimatfrågan, i internationella institutioner och för fred och säkerhet finns 
behov av att stärka den plattform som finns vid universitetet i form av Forum för Asienstudier.  

Forskare och lärare vid olika institutioner vid Stockholms universitet har därför sedan en tid haft 
ambitionen att vidareutveckla det tvärvetenskapliga Asienforumet till en centrumbildning. Den 
starka internationella forskningsförankringen och allt närmare samarbeten med andra 
utbildningsinstitutioner i huvudstaden, samt närhet till beslutsfattare inom politik och näringsliv, ger 
utmärkta förutsättningar för skapandet av ett starkt centrum för Asienstudier vid Stockholms 
universitet. 

Asienforumet består av forskare från olika institutioner inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten 
vid Stockholms universitet. Forums syfte har varit att stärka och stödja utbildning och forskning om 
Asien, samt att främja forskar- och studentutbyten med universitet i centrala, östra, sydöstra och 
södra Asien, och med andra institutioner som är inriktade mot Asienstudier. I Forums verksamhet 
ingår månatliga seminarier och återkommande konferenser och workshop, både nationella och 
internationella. Forum har årligen organiserat tre-fyra internationella workshops/konferenser, som 
t.ex. Burma-workshop och Vietnam-konferens under 2019, och genomfört cirka tio-tolv seminarier
varje år samt ’brown bag lunches’ för presentation av Asienforskning vid Stockholms universitet.
Hösten 2018 beslutade Forum om den särskilda strategiska forskningssatsningen som omfattat stöd

Bilaga 6 pkt 7 IS 2019-12-10 Beslut
Dnr SU 320-1.2.1-0137-19





 

 

 
 
 
BESLUT 
 
20XX-XX-XX 

 
 
 
 
 

   Dnr SU FV-xxxxxxxx 
 

1 (3) 

 

   

 
  
  

 

  
  
  
  

 

Stadgar för Centrum för globala asienstudier 
Center for Global Asian Studies 

fastställda av rektor 2020-XX-XX att gälla tills vidare 

1. Bakgrund 
Forskning och utbildning om Asiens historia, samhällen, kulturer och språk har en lång 
tradition vid Stockholms universitet. I ljuset av Asiens ökade betydelse och påverkan för bland 
annat världsekonomin, klimatfrågan, i internationella institutioner och för fred och säkerhet 
finns behov av att stärka den plattform som finns vid universitetet i form av Forum för 
Asienstudier för att därmed skapa en mer ingående förståelse av Asiens nuvarande och 
framtida roll i världen. Forskare och lärare vid olika institutioner vid Stockholms universitet 
har sedan en tid haft ambitionen att vidareutveckla forumet till en centrumbildning. Den starka 
internationella forskningsförankringen och allt närmare samarbeten med andra 
utbildningsinstitutioner i huvudstaden samt närhet till beslutsfattare inom politik och näringsliv 
ger utmärkta förutsättningar för ett starkt centrum för Asienstudier vid Stockholms universitet. 
 
2. Syfte och mål 
Syftet med centrumbildningen är att etablera en nationellt ledande plattform för forskning, 
utbildning och kunskapsbyggande om Asiens politik, ekonomi, kultur och internationella 
relationer. Genom ett fokus på globala Asien ska den nya centrumbildningen ta som 
utgångspunkt Asiens allt starkare position i världen, som sträcker sig långt utanför regionens 
geografiska gränser. Centret ska initiera ny och stimulera pågående internationellt 
framstående forskning samt genom seminarier, föreläsningar och på andra sätt sprida 
information och kunskap om Asien. Centret ska självständigt initiera och upprätthålla 
kontakter med institutioner inom Stockholms universitet, utvecklas till en viktig mötesplats 
för forskning om Asien inom huvudstadsområdet, samt skapa relationer med aktörer vid andra 
universitet i Sverige, Norden, Europa och Asien som verkar inom samma kunskapsområde 
som Stockholm Centrum för Globala Asienstudier. 

3. Huvudman 
Centrum för Asienstudier är placerat under Statsvetenskapliga institutionen vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten inom det Humanvetenskapliga området vid Stockholms 
universitet. 

4. Organisation 
Centrum för Asienstudier leds av en styrelse, en föreståndare och en ställföreträdande 
föreståndare. Styrelsen består av en ordförande och sex övriga ledamöter, vilka utses för en 
period om tre år av rektor vid Stockholms universitet på förslag av dekanus vid 
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samhällsvetenskapliga  fakulteten efter yttrande av områdesnämnden för humanvetenskap. 
Ordförande alternativt föreståndare eller ställföreträdande föreståndare ska representera annan 
institution än Statsvetenskapliga institutionen. Ledamot kan omförordnas. 

Föreståndaren och ställföreträdande föreståndaren ska vara vetenskapligt kompetenta och 
utses för en period om tre år av rektor på förslag av dekanus vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten efter yttrande av områdesnämnden för humanvetenskap. I övrigt gäller samma 
regler som vid utseende av prefekt och ställföreträdande prefekt. Föreståndaren och 
ställföreträdande föreståndaren kan omförordnas. Till ledningen knyts en koordinatorfunktion, 
vars omfattning beslutas av styrelsen, som ansvarar för genomförandet av den operativa 
verksamheten och rapporterar till styrelsen. 

5. Styrelsens sammansättning  
Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara 
sammansatt enligt följande: minst sex ledamöter, företrädesvis representanter från institutioner 
vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet Styrelsen kan vara 
sammansatt av både interna och externa ledamöter (maximalt två externa ledamöter). 

6. Styrelsens arbetsformer 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst två gånger årligen. Styrelsen är 
beslutsför då ordförande samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande, under 
förutsättning att majoriteten av de närvarande ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Den 
mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden företräder. Föreståndaren, ställföreträdande föreståndare 
och koordinatorn har rösträtt och institutionens prefekt har närvaro- och yttranderätt vid 
styrelsens sammanträden. Styrelsen får vid behov särskilt kalla personer med närvaro- och 
yttranderätt. Protokoll förs vid rådets möten och tillställs löpande Statsvetenskapliga 
institutionen. 

7. Styrelsens arbetsuppgifter 
Styrelsen ska 

• stödja och främja verksamheten vid centrumet samt fastlägga riktlinjer för hur 
arbetet ska organiseras, 

• besluta i frågor om budget och verksamhetsplanering, 
• årligen rapportera om centrumets verksamhet till samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden 
 

I övrigt gäller vad som är beslutat i Stockholms universitets besluts- och delegationsordningar 
beträffande institution/motsvarande.  

8. Föreståndarens arbetsuppgifter 
• tillse att styrelsens beslut verkställs, 
• tillsammans med koordinatorn ansvara för den ekonomiska förvaltningen, 
• till styrelsen rapportera om verksamheten och ekonomin, 
• fungera som en länk mellan centrets styrelse och institutionsstyrelsen. 
I övrigt gäller vad som är beslutat i Stockholms universitets besluts- och delegationsordningar 
beträffande institution/motsvarande. 
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9. Finansiering och resurshantering 
Centret finansieras av erhållna interna och externa medel. I övrigt gäller överordnade organs 
budgetbeslut. Centret ska utgöra en egen redovisningsenhet inom Statsvetenskapliga 
institutionen. Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid 
Stockholms universitet ska tillämpas vid centret. Styrelsen ska årligen inkomma med en 
budget och lämna en årsredovisning och verksamhetsberättelse till styrelsen vid 
Statsvetenskapliga institutionen. Budget godkänns av centrets styrelse för beslut i styrelsen 
vid Statsvetenskapliga institutionen. 

10. Utbildning/undervisning 
Lärare är inte anställda vid centrumet utan är anställda vid berörda institutioner, vilka ansvarar 
för den utbildning som bedrivs inom ramen för centrumets verksamhet Doktorander kan inte 
antas vid centrumet. 

11. Utvärdering och omprövning 
Centrumets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av områdesnämnden för 
humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för 
utvärderingen. 

12. Avveckling 
Om centrum inte längre fyller sitt syfte ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling efter 
begäran av områdesnämnden för humanvetenskap. 

12. Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor efter hörande av områdesnämnden för 
humanvetenskap. Ändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen för centrumet, fakultets- eller 
områdesnämnd.  
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Statsvetenskapliga institutionens motivering för ändrad organisationsform från Forum för 

Asienstudier till Centrum för Globala Asienstudier: bakgrund, nuvarande verksamhet samt 

ekonomi  

  

Forum för Asienstudier bildades efter den av rektor beslutade avvecklingen av Center for 

Pacific Asian Studies (CPAS). CPAS verksamhet och medel införlivades i huvudsak i den 

dåvarande Institutionen för orientaliska språk, med undantag för den samhällsvetenskapligt 

orienterade verksamheten som förlades vid Statsvetenskapliga institutionen. CPAS 

föreståndare överflyttades i samband med detta till samma institution. Rektors beslut 

innebar att medel om 2,5 miljoner årligen säkrades för att möjliggöra fortsatt utveckling av 

samhällsvetenskaplig Asienforskning på SU. År 2010 inrättades således Forum för  

Asienstudier med syftet att stärka forskning och utbildning om Asien vid den 

Samhällsvetenskapliga Fakulteten. Som stöd inrättades en rådgivande styrgrupp med 

medlemmar från sex institutioner vid fakulteten. Till och med 2014 användes drygt hälften 

av budgetmedlen till lönemedel för CPAS tidigare föreståndare.  

  

I takt med att verksamheten utvecklades anställdes 2015 en föreståndare på deltid. Forums 

organisation består idag av Föreståndaren (30%), Ordförande för Forums råd (10%) och en 

koordinatorfunktion (50%) som tillsammans med föreståndaren och ordföranden ansvarar 

för den operativa verksamheten. Forums råd inkluderar idag även deltagare från  

Institutionen för Asien- och Turkietstudier för att främja samarbetet mellan forskare på de 

samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna.   

  

Forums verksamhet har inriktats på att främja Asienforskning på SU genom att stödja 

forskarmobilitet, stöd till arbete med forskningsansökningar, en seminarieserie med 

internationellt framstående Asienforskare (15-20 per år), stöd till och egna 

Forumarrangerade workshops och konferenser (2-4 per år), en strategisk satsning på 

postdoktorer för att utveckla forskningsprojekt att förlägga vid SU, en årlig utlysning av 

medel till forskare vid  fakulteten för fältresor, forskarutbyten och planeringsanslag.   

  

Planeringsanslagen har fallit väl ut och resulterat i ett flertal fleråriga forskningsanslag från t 

ex VR och RJ som har förlagts vid olika institutioner på fakulteten. Konferenser och 

workshops har resulterat i långsiktiga internationella strategiska samarbeten med 

framstående forskare och institutioner i Asien och inom Asienforskningen; publikationer, 

specialnummer i inom fältet ledande tidskrifter och böcker på internationella förlag. 

Seminarier har med framgång samarrangerats med forskare på Institutionen för Asien och 

Turkietstudier med syfte att stärka samarbeten. 

 

Forums budget kvarstår idag på ungefär samma nivå som vid bildandet år 2010 (med en 

uppskrivning på ca 8% över 10-årsperioden), och uppgår 2020 till ca 2,7 miljoner kronor. Av 

dessa medel har ca 40– 60% omfattat överföringar till andra institutioner inom fakulteten 

efter ansökningar om stöd som beskrivs ovan. Resterande medel har använts för 

seminarieserien, arrangemang av konferenser och workshops och andra aktiviteter. De 



verksamma vid Forum planerar att utarbeta ett större gemensamt forskningsprogram i 

samarbete med internationella forskningskontakter som byggts upp genom åren. 

 

Höstterminen 2020 startar statsvetenskapliga institutionen ett nytt mastersprogram med 

inriktning mot samhällsvetenskapliga Asienstudier. De flesta kurser i programmet kan läsas 

som fristående kurser, vilket möjliggör för språkstudenter vid Asien och Turkietstudier att 

komplettera sin utbildning med en samhällsvetenskaplig Asienkurs. Programmet är ett 

samarbete mellan statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer samt 

antropologi.  

  

Forums verksamhet har således varit framgångsrik och i och med att SU:s nya riktlinjer 

möjliggör att verksamheten övergår från den lösare forumplattformen till en 

institutionaliserad Centrumbildning är en sådan lösning motiverad för att skapa ytterligare 

stabilitet för Asienstudier vid Stockholms universitet. Centrumbildningen skulle också skapa 

en bas för samhällsvetenskaplig Asienforskning där forskningsprojekt skulle kunna förläggas 

och öka möjligheter att ta emot internationella gästforskare, vilket skulle leda till 

synergieffekter med det nya mastersprogrammet då vi har möjlighet att låta studenter 

komma i direktkontakt med internationellt ledande Asienforskning. Forskning, utbildning, 

och internationellt utbyte skulle därmed på ett effektivt sätt kombineras och stärka 

varandra.  

 

 

2020-05-29 

 

Maritta Soininen 

Statsvetenskapliga institutionen, prefekt  

 

 

  

  

  

  

  

  

    

   

  

   

  

  

  




