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Närvarande på mötet: Douglas Brommesson (ordf.), Johanna Jormfeldt (sekr.), Anna Bendz, Anna 

Michalski, Ann-Cathrine Jungar, Astrid Hedin, Charlotta Söderberg, Jörgen Ödalen, Mariana 

Gustafsson, Melika Erika Bouhlel, Sara Svensson, Therese Bjärstig, Thomas Larue, Ulrika Mörth samt 

Katarina Roos (adjungerad). 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Mötets öppnade Ordförande Douglas Brommesson hälsar nya ledamöter 

välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2 Val av justeringsperson Till justeringsperson utses Therese Bjärstig 

3 Fastställande av dagordning Douglas Brommesson föreslår tillägg under punkten 

övrigt enligt följande: 12 a) Uppföljning av årsmötet, 12 

b) Ersättning av utlägg och 12 c) 

Doktorandrepresentant i styrelsen. Dagordningen 

fastställs med dessa kompletteringar.  

4 Föregående protokoll 

a) Från styrelsen 

 

b) Från årsmötet 

 

Protokollet från 2022-08-26 rekapituleras och läggs till 

handlingarna.   

Årsmötesprotokollet från 2022-09-29 rekapituleras och 

läggs till handlingarna.  

5 Priskommitté för bästa uppsats av 

yngre forskare på Swepsas årsmöte 

2022 

Varje år efter årsmötet utses bästa uppsats av yngre 

forskare. Årsmötets arbetsgrupper har via Martin 

Karlsson inkommit med sex nomineringar. Styrelsen 

har nu att utse en priskommitté om tre personer för att 

till nästa styrelsemöte ge förslag om pristagare.  

Till priskommitté utses Ulrika Mörth, Astrid Hedin och 

Douglas Brommesson.   

6 Inriktning 2022-2023 Styrelsen diskuterar förslag på inriktning i sitt arbete 

under verksamhetsåret. Ett tidigare förslag om ökat 

fokus på pedagogiska frågor vid årsmötet lyfts och 

skickas till Göteborg som arrangör av nästa års årsmöte 

för beaktande.  
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Ärende Beslut/Åtgärd 

Etikprövning är en fråga som flera ledamöter ser behov 

av att genomlysa. Etikprövning leder ibland till 

oväntade och oönskade konsekvenser som kan vara 

svåra att hantera. Inte minst för att kunna stötta 

doktorander är det viktigt med ett erfarenhetsutbyte om 

etik i statsvetenskaplig forskning. Som exempel nämns 

tolkningsutrymmet i vad ”politisk åskådning” innebär. 

Med en bred definition är det mer forskning som 

behöver etikprövas. Även GDPR, som styrelsen har 

diskuterat tidigare, är en forskningsetiskt relevant 

fråga.  

Diskussionen mynnar ut i att förbundssidorna i 

Statsvetenskaplig tidskrift ska användas för en 

redogörelse om etikprövning. Medlemsinstitutionerna 

uppmanas att inkomma med information till 

förbundsredaktören Katarina Roos. Sara Svensson 

ingår i gruppen som ska sammanställa materialet. 

David Olsson, som väckt frågan om GDPR, ska tillfrågas 

om att medverka. Det kommer också förslag på att 

involvera personer som tidigare har skrivit klargörande 

texter om etikprövning. Katarina Roos åtar sig att 

undersöka om det går att få utökat utrymme i ett 

kommande nummer av Statsvetenskaplig tidskrift för 

detta ändamål.   

7 NOPSA Douglas Brommesson informerar om att det möte som 

skulle ha ägt rum härom veckan ställdes in p.g.a. för få 

ärenden. Nästa möte kommer att ske i januari 2023. 

Swepsas styrelse kommer att välja representant till 

NOPSA vid sitt nästa möte.   

8 Doktorandärenden Melika Erika Bouhlel meddelar att hon håller på att 

etablera kontakt med institutionernas doktorander tack 

vare den upprättade epostlistan. Styrelsen är 

välkommen att kontakta henne om det finns 

information som behöver komma ut till doktoranderna.   

9 Statsvetenskaplig tidskrift Katarina Roos informerar om att nr 4 kommer att ägnas 

åt Swepsas årsmöte. Hon tar tacksamt emot förslag på 

teman och andra inspel för kommande nummer. 

10 Nya avhandlingar i statsvetenskap Katarina Roos påminner om att skicka länkar till nya 

avhandlingar. Den lista som finns på Swepsas hemsida 
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Ärende Beslut/Åtgärd 

är uppdaterad till och med 2019. Det innebär att det 

finns en lucka från 1 januari 2020 som behöver fyllas i.   

11 Nästa möte Johanna Jormfeldt kommer att skicka ut en doodle med 

förslag på mötesdatum runt månadsskiftet januari-

februari 2023.  

12 Övriga ärenden 

12 a) Uppföljning av årsmötet 

 

 

 

 

 

12 b) Ersättning av utlägg 

 

 

12 c) Doktorandrepresentant 

 

Årsmötet 2022 i Örebro samlade ca 140 deltagare och 

uppsatser ventilerades i 11 arbetsgrupper. Därutöver 

anordnades ett välbesökt keynote, ett förbundsmöte och 

en trevlig årsmötesmiddag. Alla som närvarade vittnade 

om engagemang och konstruktiva diskussioner i 

grupperna. Inte minst de deltagande doktoranderna 

imponerade. En påtaglig könsobalans noterades i några 

av arbetsgrupperna. Styrelsen riktar ett stort och varmt 

tack till Örebro för ett väl genomfört arrangemang.  

Johanna Jormfeldt begär ersättning för resa och 

boende i samband med Swepsas årsmöte i Örebro, då 

hon deltog i egenskap av sekreterare på förbundsmötet. 

Styrelsen beslutar att ersätta hennes omkostnader om 

1844,50 kr.  

Eftersom årsmötet inte fattade något beslut om 

doktorandrepresentant fastställer styrelsen att Melika 

Erika Bouhlel är doktorandrepresentant under 

verksamhetsåret 2022-2023.   

13 Mötets avslutande Ordförande Douglas Brommesson avslutar mötet.  
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_________________  _________________ 

Johanna Jormfeldt  Douglas Brommesson   

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

_________________    

Therese Bjärstig      

Justeringsperson   

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

 

 

 

 

 
 

 


