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Nu är vi igång igen!
2022 har rivstartat med en sällan skådad virusspridning, och även om omikron-
varianten verkar vara lindrigare för de flesta så får vi hjälpas åt att hålla oss i skinnet
ett tag till. Det innebär bland annat en hel del undervisning och andra möten online
även nu i början av vårterminen. Men också att vi faktiskt håller avstånd när vi ses!
 
Uppehållet som vi gjorde med Nyhetsbrevet under pandemin får ändå vara slut nu! Vi
körde ett uppstartsnummer före jul och nu kommer alltså det första "riktiga" numret i
vår nya mer ambitiösa satsning.
 
Tanken är att vi ska få en intervju i varje nummer. Vi börjar med en utbytesstudent
som trotsade alla pandemier och for till Island. Men vi planerar även att byta några
ord med nydisputerade doktorander, prefekter och forskare, lärare och klinikpersonal.
 
Vi vill också tipsa om alla fina forskningsprojektsidor som vi byggt upp under 2021 i
det nya webbgränssnittet. Denna gång handlar det om fyra projekt med anknytning
till covid-19, men du kan själv gå in och söka efter andra ämnen
på www.psychology.su.se/projekt
 
Dessutom hittar du förstås kalendariet med Allmänna seminarieserien, som så
sakteliga håller på att vakna till liv igen, och nyheter från institutionens olika
verksamheter. Hoppas att du tycker att det är läsvärt. Du får gärna tipsa oss om vad
du skulle vilja läsa mer om, e-postadress hittar du längst ner i brevet.
_________
Rättelse från förra nyhetsbrevet: Under 2021 har vi inte bara fått två nya studie-
rektorer, utan tre! När Fredrik Jönsson blev prefekt så tog Mats Nilsson över som
studierektor för forskarutbildningen!

 

Månadens intervju
Tre frågor till Shamm Salih, student på Internationellt masterprogram i
psykologi, 120 hp, som åkte på studentutbyte till Island under HT 2021.
 
Du har varit på studentutbyte genom Erasmus-Nordlys – på Island! Vad har du läst
för kurser där?
 
— Det stämmer. Jag studerade på University of Iceland och läste tre kurser: Global
Health, Crime and Social Deviance och Icelandic – the basics. Samtliga kurser var på
masternivå, förutom Icelandic som var en grundkurs.
 
Vad var det bästa med ditt studentutbyte?
 
— Det absolut bästa med mitt utbyte var alla fantastiska människor som jag träffade,
och idag kan kalla goda vänner. Men även den Isländska naturen som fått utforskas.
Det landskap och natur som Island har är helt magisk, som en sagovärld man aldrig
vill lämna. Ett otroligt vackert land med en godhjärtad och varm befolkning.
 
Finns det några fallgropar att undvika för den som är nyfiken på att åka själv?
Rekommenderar du andra att söka?
 
— Hela processen har varit relativt okomplicerad och den enda fallgropen man kan
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undvika är egentligen ekonomisk. Gör upp en tydlig budget och se till att spara en del
inför utbytet. Detta för att kunna utforska landet så mycket som möjligt, och inte
vara begränsad. Rekommenderar verkligen andra att åka på utbyte om möjligheten
finns. Detta är en otrolig upplevelse och erfarenhet som utvecklar en både
yrkesmässigt samt personligt.
 
Shamm har också skrivit en reseberättelse till vår webb, med fler fantastiska foton:
Du hittar den på sidan Studera utomlands »
 
Blir du inspirerad att åka iväg själv? Ansökningstiden för att studera ute i Europa
under HT 2022 är 1–25 februari. Se länk under Utbildningsnytt längre ner!
 
Foto: Shamm Salih, Jökulsárlón, Island

 

Annual Report 2021
Psykologiska institutionens forskare har under 2021 publicerat drygt 300 alster varav
ca 250 är artiklar i vetenskapliga tidskrifter, enligt publikationsdatabasen DiVA.

Siffrorna är helt jämförbara med 2020, det vill säga med en tydlig pandemieffekt, då
konferensbidrag i hög utsträckning lyser med sin frånvaro.

Inne i DiVA kan du hitta lite enklare statistik i vänstermarginalen, till exempel vilka
publikationstyper som är vanligast, flitigaste forskarna och avdelningarna med mera.

Annual Report 2021 i publikationsdatabasen DiVA »

 

STRESSFORSKNINGSPODDEN

https://www.su.se/psykologiska-institutionen/utbildning/studera-utomlands
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https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/annual-report-2021-1.593630


Stressforskningspodden har släppt två
nya avsnitt sedan sist.

Avsnitt 12 handlar om Trauman i
konsten och i hjärnan och har
Maria Bragesjö och Martin Fröst
som gäster.
Avsnitt 13 handlar om
Forskningsfusk, plagiat och
balanserad vetenskaps-
kommunikation och har Gustav
Nilsonne, Emma Frans och
Magnus Lindgren som gäster.

Läs mer och lyssna på
Stressforskningspodden » 

Det här med språk och kön,
varför är det så viktigt?

Reuters Graphics har sammanställt en
grundlig introduktion till hur genus/kön
visar sig i olika språk och vad det kan
leda till.
 
Marie Gustafsson Sendén har blivit
intervjuad för artikeln och det länkas till
hennes forskningsartiklar om bland
annat det svenska pronomet "hen".
 
Läs mer »

Här tipsar vi om några av Psykologiska
institutionens forskningsprojekt med
egna sajter i den nya
forskningsdata-basen vid Stockholms
universitet. Denna gång lyfter vi projekt
som bland annat intresserar sig för
effekter av Covid-19.

Arbetsförhållanden, levnadsvanor
och hälsa före och efter Covid-19
pandemins början
Fatigue-kohorten: En longitudinell
studie på långvarig komplicerad
trötthet
Upplevd virusexponering, faktisk
exponering och bedömd risk att
få en luftburen infektion
Övergångar till psykoterapi på
distans under covid-19 pandemin

FORSKNING PÅGÅR

Aktuella forskningsprojekt om – Covid-19

STOCKHOLMS UNIVERSITETS PSYKOLOGISKA KLINIK

Välkommen att söka kostnadsfri
psykoterapi hos oss!

Stockholms universitets psykologiska klinik
syftar till att skapa en nationellt ledande
miljö för undervisning och forskning om
psykologisk behandling. Undervisning och
forskning utgår ifrån den befintliga
klinikverksamheten där patienter från
allmänheten ges kostnadsfri psykologisk
behandling.

 
Nu finns möjlighet att söka kostnadsfri behandling för specifik fobi. Tipsa gärna någon
du känner! Är du själv intresserad?

www.psychology.su.se/clinic »

KALENDER

 

  Disputation: Intimate relationships and olfaction

https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/historiska-tillbakablickar-i-stressforskningspodden-1.581848
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/om-institutionen/om-oss/stressforskningspodden-1.582530
https://www.su.se/forskning/forskning-p%C3%A5g%C3%A5r/vr-teknik-behandlar-%C3%A5ngest-och-starka-r%C3%A4dslor-1.578345
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/det-h%C3%A4r-med-spr%C3%A5k-och-k%C3%B6n-varf%C3%B6r-%C3%A4r-det-s%C3%A5-viktigt-1.594015
https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsf%C3%B6rh%C3%A5llanden-levnadsvanor-och-h%C3%A4lsa-f%C3%B6re-och-efter-covid-19-pandemins-b%C3%B6rjan
https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/fatigue-kohorten-en-longitudinell-studie-p%C3%A5-l%C3%A5ngvarig-komplicerad-tr%C3%B6tthet
https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/upplevd-virusexponering-faktisk-exponering-och-bed%C3%B6md-risk-att-f%C3%A5-en-luftburen-infektion
https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/%C3%B6verg%C3%A5ngar-till-psykoterapi-p%C3%A5-distans-under-covid-19-pandemin
https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/h%C3%A4r-f%C3%A5r-patienter-g%C3%A5-i-terapi-hos-blivande-psykologer-1.585272
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/om-institutionen/om-oss/stockholms-universitets-psykologiska-klinik-1.544518?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1636459511240_638.0100000.0


Nominera Årets lärare 2022

Vem skulle du vilja ge utmärkelsen
Årets lärare? Rektor utser, men det är
du som kan nominera kandidater!
 
Läs mer och nominera din favorit »

Studera i Europa hösten 2022

Nu har du möjlighet att ansöka om
utbytesstudier under höstterminen
2022. Ansökningsperiod: 1–25 februari.
 
Läs mer och ansök »

Anmälan är öppen till kursen
Emotional Awareness and
Expression therapy

Specialistkurs i Emotional Awareness
and Expression Therapy för kroniskt
kroppsliga symtom, vänder sig till
legitimerad hälsovårdspersonal och
motsvarar 1 delkurs inom specialist-
ordningen för psykologer. Kursen ges
nästa gång i maj 2022 och sista
anmälningsdag är den 13 april.
Kursansvarig är Robert Johansson och
kostnaden är 14.000 SEK exkl. moms.

Läs mer och ansök här »
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FEB

Anna Blomkvist disputerar den 4 februari 2022 på sin
doktorsavhandling med titeln "Intimate relationships and olfaction:
Body odors, adult attachment, and romance".
 
Disputationen äger rum klockan 10.00 i Hörsal 3, Hus 2, Albanovägen
18, samt i Zoom.
 
Läs mer »
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FEB  

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Erik Berntson och
Roar Espevik
Onsdag den 9 februari, kl. 14-15, ger professor Erik Berntson och
professor Roar Espevik, båda från Försvarshögskolan, en presentation
av forskning som pågår vid Försvarshögskolan.
 
Läs mer här inom kort »
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FEB  

ReproducibiliTea-seminarium
I den här seminarieserien diskuterar vi olika problem, artiklar och idéer
som kan förbättra vetenskapen, reproducerbarhet och open science-
rörelsen. Den 15 februari kl. 13-14 är rubriken "Science is only as
good as its theories are inflexible" och Stefan Wiens är värd.
 
Läs mer »
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FEB  

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Gustav Nilsonne
Onsdag 16 februari, kl 14-15, talar Gustav Nilsonne,
Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet, om "Big team
science in Psychology - how to use large samples and many analysts to
assess and improve reproducibility". Seminariet äger rum i Zoom, se
länk i webbannonsen.
 
Läs mer »

Fler kalenderhändelser hittar du på www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender

UTBILDNINGSNYTT

UPPDRAGSUTBILDNING

https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/brev-till-v%C3%A5ra-studenter-%C3%A5terg%C3%A5ng-till-undervisning-p%C3%A5-plats-n%C3%A4r-och-hur-1.572684
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/nominera-till-%C3%A5rets-l%C3%A4rare-2022-1.590179
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar?notforcedreason=0&q=&xpanded=
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/%C3%A4r-du-intresserad-av-att-studera-inom-europa-genom-psykologiska-institutionens-avtal-1.592444
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/utbildning/uppdragsutbildning/emotional-awareness-and-expression-therapy-f%C3%B6r-kroniskt-kroppsliga-symtom-eaet-1.581867
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/utbildning/uppdragsutbildning/emotional-awareness-and-expression-therapy-f%C3%B6r-kroniskt-kroppsliga-symtom-eaet-1.581867
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender/disputation-intimate-relationships-and-olfaction-1.591750
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender/extraseminarium-i-psykologi-med-andr%C3%A9-marx-och-g%C3%B6ran-h%C3%B6gberg-1.582077
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender/extraseminarium-i-psykologi-med-andr%C3%A9-marx-och-g%C3%B6ran-h%C3%B6gberg-1.582077
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender/reproducibilitea-seminarium-science-is-only-as-good-as-its-theories-are-inflexible-1.594442
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender/allm%C3%A4nna-seminarieserien-i-psykologi-med-gustav-nilsonne-1.594322
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender


Ny styrelse i doktorandrådet

Doktorandrådet är ett ämnesråd som
tar tillvara doktorandernas intressen på
institutionen. Ny ordförande för 2022 är
Raver Gültekin. Övriga i styrelsen hittar
du som doktorand på Athena-sajten
PhD Student Council.
 
Läs mer i Athena »

K@nelbloggen fasas ut

Innehållet på K@nelbloggen håller
successivt på att flyttas till sidan Internt
under Om institutionen på vår ordinarie
webbplats. Forskare hittar nu t ex en
uppdaterad pdf med anvisningar när du
söker forskningsmedel under 2022.

Läs vidare på sidan Internt »

Armita Golkar Wallenberg
Academy Fellow 2021

Hur formar tonåren risken för ångest?

Det ska Armita Golkar undersöka med
hjälp av avancerade hjärnavbildnings-
metoder.

Läs mer »

Granqvist kritisk till utredning av
rullstolsburen mamma

— Utredning av omvårdnadsförmåga
som eventuellt kan leda till omplacering
av barnet är extremt stressfylld för
föräldrar och kan leda till att de brister i
lyhördhet gentemot barnet.
 
Läs mer »

Pandemin har intensifierat våra
drömmar

Professor John Axelsson har intervjuats
av Sveriges Radios Studio Ett om våra
drömmar under pandemin.
 
Läs mer och lyssna på klippet »

Vårt känsliga doftsinne kopplas
till minnesprocesser i hjärnan

Ny forskning om doftsinnet kan ge en
uppdaterad bild av människans
intelligens.
 
Läs mer & se film om Jonas Olofsson »

Poddavsnitt om Nyårslöften

Hur går det med dina nyårslöften?
Podden Bildningskomplexet har släppt
ett avsnitt med titeln Nyårslöften och
hur man håller dem – med Martin
Oscarsson.

Forskningen bakom detta har rönt stor
uppmärksamhet i media i hela världen.
 
Läs mer och lyssna på podden »

INTERNT

 

FORSKNINGSNOTISER

 

 

https://kanelbloggen.com/2019/11/18/evenemangsverktyg-skapa-en-inbjudan/
https://athena.itslearning.com/main.aspx?CourseID=1400
https://w3.psychology.su.se/local/
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/om-institutionen/internt
https://www.su.se/om-universitetet/forskningsfinansiering/wallenbergstiftelserna/kvantfysik-hj%C3%A4rnan-och-h%C3%A5llbara-material-fokus-f%C3%B6r-nya-wallenberg-academy-fellows-1.585483
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/pehr-granqvist-kritisk-till-utredning-av-rullstolsburen-mamma-1.593955
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/pandemin-har-intensifierat-v%C3%A5ra-dr%C3%B6mmar-1.592409
https://www.su.se/nyheter/v%C3%A5rt-k%C3%A4nsliga-doftsinne-kopplas-till-minnesprocesser-i-hj%C3%A4rnan-1.590127
https://www.su.se/psykologiska-institutionen/nyheter/har-du-sv%C3%A5rt-att-h%C3%A5lla-ditt-ny%C3%A5rsl%C3%B6fte-1.590143


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.
 
Redaktör: Henrik Dunér, webbredaktör. Har du frågor eller tips når du mig
på kommunikation@psychology.su.se
 
Ansvarig utgivare: Prefekt Fredrik Jönsson.
 
Fotografer i detta nummer: AP-Berlin/Pixabay, Gerd Altmann/Pixabay, Magnus
Bergström/KAW, Eva Dalin/SU, Henrik Dunér, Benjamin Elfors/Bildningskomplexet,
Annika Hallman/SU, KELLEPICS/Pixabay, Jens Olof Lasthein/SU, Gustav
Mårtensson/KI, Tyler Nix/Unsplash och Shamm Salih/privat.
 
Läs mer på: www.psychology.su.se
Medarbetare: www.psychology.su.se/internt/
 
Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling

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