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

Astrid Hedin, Charlotta Söderberg, Dalia Mukhtar-Landgren, David Olsson, Jörgen Ödalen, Kjell 

Engelbrekt, Niklas Bolin, Therese Bjärstig, Tove Dannestam samt Katarina Roos (adjungerad). Mikael 

Persson gästar mötet och adjungeras under punkt 4 och 14 a. 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Mötets öppnade Ordförande Douglas Brommesson förklarar mötet 

öppnat. 

2 Val av justeringsperson Till justeringsperson utses David Olsson. 

3 Fastställande av dagordning Douglas Brommesson föreslår att punkt 9 tidigareläggs 

eftersom Mikael Persson från Göteborgs universitet 

gästar mötet för att informera om planeringen inför 

årsmötet 2023. Två ärenden anmäls till punkten övrigt.   

4 Årsmötet 2023 Mikael Persson berättar om planeringen inför 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte. Årsmötet 

kommer att äga rum den 4–6 oktober 2023 i 

Statsvetenskapliga institutionens lokaler vid Göteborgs 

universitet. 9–10 arbetsgrupper kommer under våren 

att bjuda in till deltagande, med en uppskattad deadline 

under sen vår. Hotellrum har preliminärbokats och det 

pågår sonderingar när det gäller keynote, restaurang 

o.s.v. Deltagarantalet uppskattas till 150–200 personer.  

Styrelsen diskuterar möjligheten att anordna en 

arbetsgrupp för pedagogiska frågor. Ett sådant försök 

gjordes förra året i Örebro, men föll p.g.a. bristande 

intresse från deltagare. Ett round table är en annan 

möjlighet att ge frågor om undervisning i 

statsvetenskap ett utrymme på årsmötet. Inte minst den 

aktuella diskussionen om hur Open AI och ChatGPT 

påverkar examinationer kan vara intressant att ta upp.  

Styrelsens ledamöter uppmanas att sprida information 

om datumen för årsmötet på sina institutioner.  

5 Föregående protokoll Protokollet från 2022-10-31 kommenteras. 

Priskommittén för bästa uppsats av yngre forskare på 

Swepsas årsmöte 2022 återkommer till nästa 
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Ärende Beslut/Åtgärd 

styrelsemöte med förslag till pristagare. Protokollet 

läggs till handlingarna.   

6 Rapport från IPSA Douglas Brommesson informerar från IPSA. Det har 

genomförts regionala dialoger med representanter från 

de olika medlemsförbunden, där Douglas har deltagit 

tillsammans med övriga Västeuropa. Samtalet handlade 

om hur pandemin har påverkat verksamheten, 

genusdimensioner i denna påverkan samt frågor om 

resvanor och konferensmönster. IPSA:s nästa konferens 

arrangeras i Buenos Aires, Argentina den 15–19 juli. 

Deadline för abstract är den 1 februari.  

7 Rapport från NOPSA Douglas Brommesson informerar från det möte som 

ägde rum förra fredagen. Då fördes en diskussion om 

ett nytt avtal med Wiley om Scandinavian Political 

Studies. Tidskriften kommer att bli helt digital och det 

kommer att ges ett större redaktionellt stöd från Wiley. 

Det blir fr.o.m. sommaren 2023 en ny redaktion för 

tidskriften, baserad på Island, med de tre redaktörerna 

Maximillian Conrad, Silja Bára Ómarsdóttir och 

Stefanía Óskarsdóttir. Nästa NOPSA-konferens äger 

rum i Bergen i augusti 2024.  

Douglas påminner om att det finns ett stipendium att 

söka för doktorander som vill delta i ett annat nordiskt 

lands statsvetarkonferens. Sprid gärna detta till alla 

doktorander i statsvetenskap. Mer information finns på 

nopsa.net.    

8 Val av ledamot till NOPSA:s styrelse Varje förbund i Norden har representation i NOPSA:s 

styrelse, ordföranden och ytterligare en person. Kjell 

Engelbrekt har varit ledamot under förra året och han 

står till förfogande för ytterligare en period. Styrelsen 

beslutar att välja Kjell Engelbrekt till ledamot i 

NOPSA:s styrelse för 2023.  

9 Policys rörande etikprövning På föregående möte påbörjades en diskussion om 

utmaningar relaterade till etikprövning och hur dessa 

hanteras på institutionerna.  

Anna Michalski berättar om den pågående diskussionen 

i Uppsala och att det skrivits debattartiklar i ämnet. Det 

finns en policy för doktoranderna, som bygger på 

försiktighetsprincipen. Alla på institutionen tycker inte 
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Ärende Beslut/Åtgärd 

lika, men att det finns problem med praxis är 

uppenbart, om än inte med lagen.  

Dalia Mukhtar-Landgren berättar om den pågående 

diskussionen i Lund, där det också finns olika 

uppfattningar. Därför är det svårt att presentera ett 

underlag med en gemensam hållning.  

Kjell Engelbrekt konstaterar att den svenska 

lagstiftningen tycks avvika från vad som gäller i andra 

länder, där det vanliga är att lärosätena hanterar 

etikprövningen. Tidskrifter och förlag kräver ofta att det 

finns en formaliserad överenskommelse där 

respondenter har samtyckt till medverkan.  

Katarina Roos berättar att Thomas Larue har kontaktat 

henne och föreslagit en genomgång av genomförda 

etikprövningar. Annars kan intressanta underlag vara 

alltifrån policys från de institutioner som har satt ner 

foten kring sådana till beskrivningar av pågående 

samtal. Frågan kan även sättas i relation till Open 

Science och säkerhetsaspekter. Hur kan 

statsvetarsamhället hantera alla dessa motstridiga 

krav? Det vore bra att få en uppfattning av hur nuläget 

ser ut. Kanske vore detta ett intressant ämne för ett 

round table på årsmötet.  

Sammanfattningsvis uppmanas alla att skicka underlag 

av olika slag, färdiga policys eller pågående 

diskussioner, till Katarina för vidare beredning av 

gruppen.  

10 Doktorandärenden Doktorandrepresentanten närvarar inte vid dagens 

möte. 

11 Statsvetenskaplig tidskrift Katarina Roos rapporterar att det p.g.a. diverse 

olyckliga omständigheter inte blev några förbundssidor 

i nr 4 av Statsvetenskaplig tidskrift.  

Det finns gott om uppslag till nästa nummer men 

Katarina tar gärna emot inspel.   

12 Nya avhandlingar i statsvetenskap Styrelsen påminns om att skicka information till 

Katarina Roos när det kommer nya avhandlingar, så att 

hon kan fylla på databasen. En länk till Diva räcker.   
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_________________  _________________ 

Johanna Jormfeldt  Douglas Brommesson   

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

_________________    

David Olsson      

Justeringsperson   

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

13 Nästa möte Douglas Brommesson och Johanna Jormfeldt föreslår 

att nästa styrelsemöte läggs den 12 maj 2023, kl. 10.00.  

14 Övriga ärenden 

14 a) Tidpunkt för EPSA 

 

 

 

14 b) Förfrågan från Bo Rothstein 

 

 

 

Mikael Persson har konstaterat att EPSA-konferensen 

alltid arrangeras vid midsommar, vilket gör det svårt 

för svenska statsvetare att delta. Styrelsen enas om att 

Douglas Brommesson för hela förbundets räkning ska 

kontakta EPSA och framföra att en förskjutning i tid 

skulle vara välkommet.  

Bo Rothstein har bett om hjälp med att samla uppgifter 

om ungefärligen hur många doktorander i 

statsvetenskap det finns på de olika institutionerna i 

Sverige. Ledamöterna ombeds att skicka uppgifter om 

detta till Johanna Jormfeldt.  

15 Mötets avslutande Ordförande Douglas Brommesson avslutar mötet.  

   

 
 

 

 
 

 


