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Annorlunda men god jul!
Så här års "brukar" vi önska våra läsare en Freudefull jul. I år kanske det är just där
vi hamnar, på analyssoffan, efter alla ensamma dagar framför datorskärmen där
hemma. Men håll avståndet och modet uppe så är vi snart igenom såväl corona som
vintermörker.

Missa inte Emma Hagqvists decembertips bland notiserna längre ner, för en mindre
stressig jul. Från 2019, men gäller väl även i år...

 

Intervju med Alicia Ohlsson
Fråga: Du har disputerat på en avhandling med titeln ”Adaptive behaviors and skills
in high-level military staff work”. Kan du sammanfatta dina viktigaste resultat?
 
Alicia: My research highlights the importance of military staff officers’ adaptive
behavior and interpersonal skills for reaching organizational goals. Although the
military is a traditional, hierarchical organization, military staff officers that work at
the higher levels of the organization generally work in collaborative environments,
both nationally and internationally.
 
The results indicated that high level military staff officers used a variety of behaviors
to manage organizational demands. These were interpreted to be either reactive or
proactive in nature depending on the individual’s ability to anticipate the demands. In
the case of reactive adaptive behaviors performed by individuals, they were
interpreted to serve a function for momentary problem-solving for organizational
problems; however, they may not be beneficial for organization learning or
development when used regularly. As for proactive adaptive behaviors, a few were
identified as being relevant in the context, including networking and influencing
behaviors.
 
Regarding relevant adaptive skills, previous studies in civilian contexts have shown
that interpersonal skills (including political skill) are important for being able to
navigate the organization effectively. My thesis points out that this is also very
important in hierarchically structured organizations that operate on clear rules and
mandates, such as the Armed Forces. These findings may be important for forming
future study aims and can be used for educational purposes for the Armed Forces.
The findings may also be relevant for leadership and organization development.
 
Fråga: Du var den förste vid Psykologiska institutionen som höll sin disputation i så
kallat webinar-format. Hur upplevde du situationen? Kunde du koncentrera dig på
frågorna och bortse från tekniken och att opponenten satt många tidszoner bort?
 
Alicia: I think the defence went rather smoothly despite having the grading
committee and opponent in geographically different areas. I think the use of the
webinar format was definitely favorable since I could not see the other participants. I
could only see the individuals who were directly involved in the process (moderator,
supervisors, grading committee, opponent), which I think made for less distractions
when I answered my questions. Overall, I was very pleased with the ability to
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minimize any peripheral distractions and focus on the conversations regarding my
research. I would definitely recommend it to others that may need to defend during
the corona pandemic.
 
Fråga: Du har varit en så kallad samverkansdoktorand, det vill säga du har gjort det
mesta arbetet på Försvarshögskolan men haft vetenskaplig handledning från
Psykologiska institutionen. Hur har det fungerat? Är det något du skulle
rekommendera andra?
 
Alicia: I think it worked quite well for the most part. Naturally, there were benefits
and drawbacks to the set-up. One benefit was the opportunity to take time to engage
in more advanced methodology course work at SU, which I believe has improved my
research skills for the future. My supervisors at SU were very supportive with time for
feedback, which was very appreciated. A difficulty of being involved in two institutions
is juggling the demands from both, which sometimes included conflicting timelines.
The best part has been the ability to network and collaborate with various individuals
from two places that have the same drive and interest for work and organization
(I/O) psychology.
 
Fråga: Hur ser framtiden ut? Ska du fortsätta med forskning inom samma område
eller har du andra planer?
 
Alicia: My plans for the future are not entirely formed yet. However, since I am also a
clinical psychologist, I hope to be able to pair up the ability to research and work
clinically in some form or fashion. Although I love research, I have missed working
with clients.
 
Läs mer: Förmåga att nätverka viktig vid militärt stabsarbete på hög nivå. »

 

Nya utbildningsfliken lanseras på webben
Äntligen är den nya utbildningsfliken på vår hemsida färdig för publik lansering,
preliminärt på fredag den 4 december! Nyligen gick su.se helt över till det nya
utseendet i "Webb2021", och nu är det dags för Psykologiska institutionen att i alla
fall få utbildningssidorna i det nya utseendet. Fler flikar och sidor följer till våren.

Några fördelar med de nya sidorna är att den engelska sajten nu äntligen är med i
matchen igen, att sidorna fungerar bättre på mobiler och surfplattor samt att
tillgängligheten ökats. Viss komplettering och kontroll av länkar med mera kommer
att ske även efter lansering. Hittar du konstigheter eller har andra synpunkter, så
kontakta gärna webmaster@psychology.su.se
 
Läs mer »

FORSKNINGSNYTT

Flera projektbidrag från VR till Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen har den 4 november beviljats 3 projektbidrag från
Vetenskapsrådet där huvudsökande kommer från institutionen och ytterligare ett där
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Antagningsbeskedet för det första
urvalet inför VT 2021 publiceras den 10
december. Sista svarsdag för sökande
som vill stå kvar är den 16 december.
Följ med på vad som händer sedan inför
terminsstarten den 18 januari.
(Sidan visas i samband med lansering
av de nya utbildningssidorna den 4/12!)

Inför VT 2021 »

Online-undervisning även VT21

Undervisningen kommer huvudsakligen
att vara online-baserad även under
vårterminen 2021, dock kan undantag
förekomma. Följ utvecklingen på 

www.su.se/corona »
www.psychology.su.se »

PÄR i Athena

Psykologstudenternas ämnesråd, PÄR,
har sedan en tid en egen Athena-sajt
och den har nu börjat fyllas med
innehåll och uppdateringar. Sajten är
inte bara för psykologprogrammets
studenter utan alla studenter vid
institutionen är medlemmar och
välkomna att delta. 
Läs mer i Athena »

forskare från institutionen är med som medsökande.
 
Docent Sabina Cehajic-Clancy har beviljats projektbidrag om 5,3 miljoner kr från
Vetenskapsrådet för projektet "Pro-social reglering av intergruppsrelationer genom
moraliska exempel: Från mekanism till mänskligt beteende".
 
Docent Armita Golkar har beviljats projektbidrag om 5,7 miljoner kronor från
Vetenskapsrådet för projektet "(O)trygghet i tonårshjärnan".
 
Julie Lasselin har beviljats projektbidrag om 3,75 miljoner kronor från
Vetenskapsrådet för projektet "Ta vara på vårdgivarens beteende för att förbättra
hälsoutfall: en experimentell, randomiserad, kontrollerad crossover-studie".
 
Professor Maria Larsson har som medsökande beviljats projektbidrag om 4,8 miljoner
kronor från Vetenskapsrådet för projektet "Luktfunktion, kognitivt åldrande och
demens". Huvudsökande är Erika Laukka vid Karolinska Institutet.
 
Dessutom har tidskriften Scandinavian Journal of Work and Orgnizational Psychology
med professor Claudia Bernhard-Oettel som chefsredaktör erhållit ett tidskriftsbidrag
om 300.000 kr.
 
Om du som forskare vid Psykologiska institutionen själv har fått anslag, stora som
små, kontakta webbredaktören för att publicera en notis om detta, så att vi kan ge en
bild av all den fina forskning som vi får extern finansiering för!
 
Läs mer »

ALLMÄNNA SEMINARIESERIEN
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Inställda seminarier
I höst är de flesta seminarier inställda, av kända orsaker. Långsiktig
planering försvåras, men enstaka digitala evenemang kan dyka upp
med kort varsel, så håll gärna koll på hemsidan för senaste nytt vad
gäller Allmänna seminarieserien och andra evenemang.
 
Håll koll på evenemangssidan för de senaste uppdateringarna »

UTBILDNINGSNYTT

Inför vårterminen 2021
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Inställt: Forskare pratar psykologi, med Rikard Wicksell
Måndag 7 december, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm: Docent
Rikard Wicksell, KI, skulle ha talat om När livet går men smärtan
består - utveckling av metoder för att hantera långvarig smärta. I
samarbete med Karolinska Institutet och ABF. Osäkert när denna
föreläsning kan ges. Kontrollera på webben!
Läs mer »

FRÅN K@NELBLOGGEN (INTERNT)
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Ny Institutionsstyrelse vald

Den här gången var det en valberedning
som satte ihop ett välbalanserat gäng
som kommer att arbeta med styrelse-
frågorna de närmaste tre åren.
Valberedningen verkar ha gjort ett bra
jobb, för inga motkandidater lanserades
och endast enstaka blanka röster
lämnades in.
 
Se valresultatet på K@nelbloggen »

Digitaliseringssajten på Athena

Alla anställda som är det minsta intres-
serade av våra nya
digitaliseringsverk-tyg, t ex Zoom och
Athena, bör vara med på Athena-sajten
Digitalisering. Du får många goda tips,
kan ställa frågor till kollegor och
dessutom kommer aktuella kurser från
CeUL att anslås här. Kontakta Athena-
administratör Henrik Dunér om du ännu
inte är medlem på sajten!

Rekordår för publikationer
Gabor Schubert på SUB har analyserat Psykologiska
institutionens publikationer för 2019, alltså exklusive
Stressforskningsinstitutet. De publikationer som rapporterats
in i DiVA genererade totalt hela 136,44 poäng, jämfört med
det tidigare rekordet från 2017 på 104,3 poäng. Anledningen
stavas fler publikationer, men framförallt av bättre kvalitet,
enligt den norska modellen.
 
Läs mer på K@nelbloggen »

 

NOTISER

Julen en stressig tid – speciellt för kvinnor
En hälsning från SU-webben december 2019:
Julen nalkas och julstressen likaså; klappar ska köpas, sillen
läggas in, julgranen fixas och dessutom ska huset glänsa som
en strålande julstjärna. Kvinnorna, främst de med barn,
kommer mest troligt att få göra lejonparten av julstöket,
enligt stressforskaren Emma Hagqvist. Hon ger även tips på
hur man kan få en mer avkopplande jul.
Julen en stressig tid »

 

Göran Kecklund: Så optimerar du din sömn
Professor Göran Kecklund medverkar i Lyckopoddens avsnitt
142, där han talar om hur du kan optimera din sömn.
 
Lyssna på Lyckopodden »

 

Magnus Sverke talar om regeringens
arbetsmiljöstrategi
Den nuvarande arbetsmiljöstrategin har gäller under
2016-2020. Inom regeringskansliet tas nu en ny strategi
fram. Vid seminariet reflekterar professor Magnus Sverke
över de nuvarande strategins styrkor och svagheter samt ger
sin syn på vad som är viktigt framöver för att motverka
ohälsa och olycksfall och för att upprätthålla en god
arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad.
Webbseminarium med Svenska ILERA-föreningen »

 

Psykologiska institutionens nyhetsbrev ger dig en snabb sammanfattning om vad
som är på gång vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Det går ut
varje månad under terminstid till alla anställda på institutionen samt till externa
personer som prenumererar på nyhetsbrevet.
 
Redaktörer: Philip Stenström(tjl), kommunikatör, och Henrik Dunér, webbredaktör.
Har du frågor eller tips når du oss på kommunikation@psychology.su.se
 
Ansvarig utgivare: Prefekt Håkan Fischer.
 
Fotografer i detta nummer: Henrik Dunér, Jonna Nimonius, Niklas Sagrén.
 
Läs mer på: www.psychology.su.se
Medarbetare: www.psychology.su.se/local/

 
Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet!
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