
Sandra Blomqvist disputerade

Fredagen 25 februari 2022 försvarade
Sandra Blomqvist sin avhandling "The
worries of working: Longitudinal studies
on the impact of employment uncertain-
ty and employment transitions on
clinically defined mental health condi-
tions". Blomqvist har varit doktorand vid
Stressforskningsinstitutet, men av
formella skäl disputerade hon vid
Institutionen för folkhälsovetenskap.
Docent Linda Magnusson Hanson och
professor Hugo Westerlund har varit
hennes handledare.

Läs mer om avhandlingen i DiVA »

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
intresserar sig för barn och unga ur
olika perspektiv.

(O)trygghet i tonårshjärnan
Anknytning hos mödrar med
intellektuell funktionsnedsättning
eller ADHD och deras barns
utveckling
CIVung – undersökningar av
ungdomars pragmatiska
utveckling med beteendemått
och hjärnavbildning
ERiCA – IPDT för ungdomar med
depression

Hitta fler forskningsprojekt »

Våra publikationer i DiVA

Du som är nyfiken på våra forskares
vetenskapliga publikationer hittar nu en
trevlig sökfunktion längst ner på vår
publikationssida. Du kan välja bland 9
olika typer/kategorier samt hur listan
ska sorteras och sedan drar du i en
spak för att ange vilka år du vill söka i.
Listan med publikationer blir betydligt
snyggare presenterad än inne i DiVA,
även om du där förstås hittar fler
avancerade sökfunktioner.

Våra publikationer i DiVA »

Radosveta Dimitrova är affilierad
forskare vid Psykologiska institutionen
och mottagare av flera forskningspriser.
Under 2021 kom två böcker ut som hon
varit redaktör för och som fått priser
och väldigt fin kritik. Dels är det Hand-
book of Positive Youth Development:
Advancing Research, Policy, and
Practice in Global Contexts och dels
Roma Minority Youth Across Cultural
Contexts. Även våra docenter Laura
Ferrer-Wreder och Lilianne Eninger
har bidragit till dessa volymer.
 
Läs mer om Dimitrova och dessa böcker
på vår engelska webb »

Medarbetare i media

Våra forskare citeras nästan dagligen i
media eller rådfrågas som experter.
Tack vare Retriever kan vi nu erbjuda
lite statistik kring detta och
uppmärksamma deras insatser inom
den så kallade samverkansuppgiften.

I januari 2022 hittas 66 artiklar, varav
55 på webben och 11 i tryckt press (se
diagram).

I februari 2022 hittas 54 artiklar, varav
37 på webben och 17 i tryckt press.

Två av våra emeritus-professorer,
Gunnar Aronsson och Ulf Lundberg,
skriver tillsammans med Nader Ahmadi
på DN Debatt den 2 februari om
svenska föräldrar som sticker ut i synen
på distansarbete.
Läs artikeln på dn.se »

Pehr Granqvist medverkar i serien "Gud
som haver barnen kär" på SVT, om Barn
som farit illa av religiös fundamenta-
lism.

Titta på serien i SVT Play »

Om utmattningssyndrom

Sverige är det enda land i världen som
har diagnosen utmattningssyndrom. Det
är idag den enskilt vanligaste sjukskriv-
ningsdiagnosen i Sverige och medför en
enorm kostnad för samhället och ett
stort lidande för de drabbade individer-
na. Men det är en relativt ny diagnos
om vilken vi vet mycket lite.

Kulturinslag i avsnitt 14: Hal’s Daisy (ur
Vaporized Tivoli) (Anders Hillborg)
Gäster: Anders Hillborg och Christian
Rück
 
Stressforskningspodden »

Kunskapsprovet för psykologer
med utländsk examen

Syftet med kunskapsprovet är att pröva
att psykologer med utbildning utanför
EU/EES har kunskaper motsvarande
innehållet i en svensk psykologexamen.
Institutionen har anordnat provet under
många år, men nu ges det för sista
gången av oss den 7 april. Sista
anmälningsdag är den 28 mars!
 
Läs mer och anmäl dig »

Digitalt Öppet Hus 24 mars

Torsdagen den 24 mars kl. 14–18 är du
välkommen på digitalt Öppet hus. Du
har då chansen att få veta mer om våra
kurser och program.

Våra studievägledare presenterar våra
utbildningar i ett webinarium och sedan
har du möjlighet att ställa frågor.
 
Läs mer om Öppet hus »

Internationalisering

Institutionsstyrelsen fastställde den 22
februari en ny internationaliserings-
strategi som ska gälla tillsvidare. Som
alla strategidokument är det ganska
allmänt hållet, men det kommer att
kompletteras med en konkret hand-
lingsplan som ska gälla ett år i taget.
 
"Psykologiska institutionen ska vara en
institution där strategiska internatio-
nella samarbeten prioriteras, och
utveckling av internationella nätverk
och samarbetspartners underlättas.
Institutionens studenter, lärare, forskare
och stödavdelningens personal ska ges
goda förutsättningar att verka i en
internationell miljö."
 
Läs mer om studentutbyte »

Doktorandplatser utlyses

Till HT 2022 utlyses 1 öppen och 3
riktade doktorandpositioner. Sista
ansökningsdag är 1 april 2022.
 
Se Stockholms universitets sida med
utlysningar av doktorandpositioner »
 
Läs mer om ansökan till
forskarutbildningen »
 

Mats Nilsson, studierektor för
forskarutbildningen

Anmälan är öppen till kursen
Emotional Awareness and
Expression therapy
 
Utbildningen vänder sig till yrkesverk-
samma, legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal som önskar fördjupa sig i
förståelsen för dessa tillstånd utifrån
EAET. Du kommer under utbildningen
möta världsledande forskare på
området som Professor Mark Lumley vid
Wayne State University och Dr Howard
Schubiner. Kursstart 4 maj 2022 och
sista anmälningsdag är 13 april.
 
Läs mer och ansök här »

Intern information får eget
nyhetsbrev

Den här månaden startar vi ett separat
nyhetsbrev "Bulletinen" för att ytterli-
gare stärka vår interna kommunikation
inom institutionen. Planerad utgivning i
mitten av varje månad.
 
Bulletinen skickas enbart till anställda
vid institutionen och ersätter delar av
K@nelbloggen. Övrigt innehåll därifrån
hittar du på sidan Internt på vår webb.
 
Internt »

Tidigare studierektorn Anders
Dunér har gått bort

Docent Anders Dunér disputerade 1972
med avhandlingen Vad skall det bliva?
Undersökningar om studie- och
yrkesvalsprocessen, som skrevs inom
det så kallade Örebroprojektet, som han
drev tillsammans med professor David
Magnusson.

Han antogs samma år som docent vid
Stockholms universitet. På 80-talet blev
han studierektor för övrig grundutbild-
ning.

Han undervisade i första hand i metod,
testteori och differentiell psykologi. 
 
Anders Dunér blev 96 år, 10 månader.
Begravning äger rum den 11/3, kl. 11 i
Sigtuna.

 

 

Mars 2022    Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

Kära läsare
Mycket har hänt på Psykologiska institutionen den senaste tiden. Institutionen har
kunnat glädjas åt många nya medarbetare i och med Stressforskningsinstitutets
integrering med oss 1 januari 2020. I augusti förra året flyttade vi till helt nya lokaler
i nya Albano. Vi var nog de flesta av oss glada över att kunna få flytta in här,
men framför allt var det ett ordentligt lyft för undervisning och forskning med
moderna och funktionella lokaler. Samtidigt trodde man nog att man skulle sakna
våra gamla lokaler, precis invid Brunnsviken, där institutionen befunnit sig nära 40 år,
men det verkar inte som längtan tillbaka är stor.

Vi har också tagit oss igenom en pandemi, som jag hoppas är över nu. Jag är både
tacksam och djupt imponerad av att vi klarade av att ställa om från undervisning på
campus till onlineundervisning på bara några dagar. Våra studenter har bidragit och
varit förstående till att vissa tekniska aspekter kanske inte fungerade fullt ut från dag
1. Nu sker en successiv återgång till arbetsplatsen och om man ändå ska lyfta fram
något positivt med pandemin så har den lett till många spännande pedagogiska
initiativ från våra lärare kring hur man undervisar digitalt eller i hybrid.

Jag ser fram emot att vi ska återfå den sprudlande forsknings- och seminarie-
verksamhet vi hade tidigare nu när vi åter kan mötas i institutionens korridorer, men
det ska också bli spännande att se hur den digitala transformationen kommer
påverka vår verksamhet framgent.

Fredrik Jönsson
Prefekt

_________
Not: Du har inte missat februarinumret av Nyhetsbrevet! Vi ändrar namnet så att de
uppkallas efter månaden som kommer snarare än efter den som varit.

 

Månadens intervju
Den 4:e februari disputerade Anna Blomkvist på sin avhandling med titeln
"Intimate relationships and olfaction".
 
Anna, du har nyligen disputerat. Kan du kort sammanfatta vad avhandlingen handlar
om?
 
— Den sammanfattar tre studier som alla beskriver hur lukt kan påverka intima
romantiska relationer. Både betydelsen av partners kroppsdoft och luktförmågan,
eller avsaknaden av kapaciteten att känna lukt, tas upp i avhandlingen, med teorier
om anknytning och romantiska relationer.
 
Enligt din profilsida har du varit gästforskare vid New York University. Kan du berätta
något om hur det kom sig och vad det gav dig. Kan du rekommendera andra
doktorander att åka iväg under en del av sin utbildning om möjligheten ges?
 
— Jag rekommenderar det verkligen! Att gästforska var något som jag ville göra när
jag började att doktorera. Att vara i ett annat labb med kompetenta forskare och i ett
annat land är som att läsa böcker, det ger perspektiv. Det tror jag bara är positivt
som doktorand och jag rekommenderar verkligen att man skapar den möjligheten för
sig själv.
 
Jag måste ju passa på att fråga vilken som är din favoritdoft?!
 
— Detta är enkelt. Min 2 månaders dotter Nora, underbar doft.
 
 
Lukt är betydelsefullt i nära romantiska relationer (populärvetenskapligt) »
 
Full information om avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA »
 
Läs mer om Anna Blomkvist »
 
Läs mer om att söka till forskarutbildningen i psykologi »

 

Återgång till undervisning på plats
Ur brev från våra studierektorer till alla våra studenter:
 
Om ingen annan information ges för enskilda kurser/moment ska undervisning ske i
ordinarie form (på plats/campus) från och med den 22 mars 2022.
 
Kursansvariga lärare kan dock erbjuda hybrid- eller distansundervisning på moment
där de bedömer det möjligt och ändamålsenligt utifrån pedagogiska/innehållsliga
aspekter. Observera att information om undervisningsformerna på kursen kommer att
framgå av kursanvisningar och schema.
 
Alla behöver fortsätta att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen,
de som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera
sig. Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Läs hela brevet »

FORSKNING PÅGÅR

 

Aktuella forskningsprojekt – om barn och unga

 

Månadens publikationer

Här nedan lyfter vi varje månad några aktuella publikationer från våra
forskningsavdelningar.
 
Inom psykiatrin är det en svår uppgift att bedöma om en patient kommer att
förbättras av en behandling. Nedanstående studie visar att fluktuationer i hjärnans
aktivitet, från sekund till sekund, på ett tillförlitligt sätt kan förutsäga om patienter
med social ångest kommer förbättras av kognitiv beteendeterapi (KBT). 
 
Månsson, K.N.T., Waschke, L., Manzouri, A., Furmark, T., Fischer, H., & Garrett,
D.D. (in press). Moment-to-Moment Brain Signal Variability Reliably Predicts
Psychiatric Treatment Outcome. Biological Psychiatry, doi:
10.1016/j.biopsych.2021.09.026.
 
Missa inte Månssons presentation av artikeln på YouTube (på engelska) »
 
 
Lindfors, P. (2021). How leaders can help employees back to the office. The Link
Magazine, 357, 34. Bläddra i numret direkt på webben! (Populärvetenskaplig krönika
publicerad på issuu.com!)
 
 
Magson, N., van Zalk, N., Mörtberg, E., Chard, I., Tillfors, M., & Rapee, R. (in press).
Latent Stability and Change in Subgroups of Social Anxiety and Depressive Symptoms
in Adolescence: A Latent Profile and Transitional Analysis. Journal of Anxiety
Disorders. doi: 10.1016/j.janxdis.2022.102537

 

STRESSFORSKNINGSPODDEN

STOCKHOLMS UNIVERSITETS PSYKOLOGISKA KLINIK

Forskning och framtid
 
Onsdagen den 23 februari genomfördes en
mycket uppskattad heldag för inbjudna
forskare och kliniker vid institutionen med
temat ”Forskning och framtid för Stock-
holms universitets psykologiska klinik”,
på Clarion Hotel Sign.
 
Dagen gav upphov till många kreativa och
viktiga förslag kring hur verksamheten kan
utvecklas, såväl vad gäller uppslag till
framtida forskningsprojekt som vad gäller
hur verksamheten kan organiseras fram-
över.
 
www.psychology.su.se/clinic »
 
P.S. Det finns fortfarande möjlighet att
söka kostnadsfri behandling för specifik
fobi. Tipsa gärna någon du känner! Är du
kanske själv intresserad?

KALENDER
 

 

16
 

MAR  

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Theresa White
Onsdag den 16 mars, kl. 14-15, ger Theresa White, professor i
psykologi and prefekt vid LeMoyne College i Syracuse, NY, en
föreläsning med titeln "Memorizing smells". Seminariet ges online via
Zoom. Se webbannons för möteslänk.
 
Läs mer »

 

 

23
 

MAR  

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Elli van Berlekom
Onsdag den 23 mars, kl. 14-15, ger Elli van Berlokom, doktorand vid
Psykologiska institutionen, en föreläsning med titeln "Exposure to the
Swedish Neopronoun hen Facilitates Gender Categorization Beyond the
Binary". Seminariet ges i hybridformat, på plats i Albano och online via
Zoom. Se webbannons för möteslänk.
 
Läs mer »

 

 

24
 

MAR  

Öppet Hus
Digitalt Öppet hus för dig som är nyfiken på att plugga vid Stockholms
universitet i höst. Mellan 17.00 och 17.25 äger webinariet Plugga
psykologi rum, men det finns andra också som kan vara intressanta att
ta del av. Ingen anmälan behövs.

Läs mer »
 

 

30
 

MAR  

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Constanze Eib
Onsdag 30 mars, kl 14-15, talar Constanze Eib, Uppsala Universitet,
om "What predicts agreement on justice between employees and
supervisors?" Seminariet ges i hybridformat, på plats i Albano
och online via Zoom. Se webbannonsen för möteslänk.
 
Läs mer »

Fler kalenderhändelser och sista-minuten-ändringar hittar du på
www.su.se/psykologiska-institutionen/kalender

UTBILDNING

Tre snabba frågor till studierektor Lilianne Eninger

Snart är det dags att söka till kurser och utbildningar som börjar HT 2022.
Ansökningsperioden pågår 15 mars till 19 april.
 
1. Varför ska jag läsa psykologi vid Psykologiska institutionen, SU?
 
Psykologi är ett ämne med stor bredd som dessutom har relevans inom många yrken.
Bredden syns särskilt hos oss på Stockholms universitet då vi är en stor institution
och våra lärare och forskare har kompetens inom en mängd olika spännande
områden såsom stress och hälsa, sömn, psykologisk behandling och psykisk ohälsa,
arbets- och organisationspsykologi, neurovetenskap, perception och psykofysik,
socialpsykologi, kognition och utvecklingspsykologi. Du kan antingen läsa olika
fristående kurser för att få en inblick i ämnet eller läsa till psykolog.
 
2. Kan jag gå vidare och börja forska efter grundutbildningen även om jag väljer
Psykologprogrammet?
 
Det kan du absolut! Vi har många forskare hos oss som även arbetar kliniskt som
psykologer. Det finns ett stort behov av personer med denna kompetens.
 
3. Jag har läst psykologi på universitetet sedan tidigare, men skulle vilja fördjupa
mig. Vad har ni för alternativ att erbjuda?
 
Vi har flera olika fristående kurser som ger en fördjupning inom psykologins olika
områden och du kan även skriva kandidatuppsats inom psykologi. Dessutom kan vi
erbjuda en internationell masterutbildning inom psykologi och även såväl en
kandidatutbildning som masterutbildning inom personal, arbete och organisation
(PAO).
 
Om du har läst psykologprogrammet så kan du få ytterligare kompetens genom att
läsa psykoterapeutprogrammet, med eller utan specialistinriktning, eller olika
specialistkurser.
 
Dessutom anordnar vi uppdragsutbildningar av olika slag, såväl färdiga kurser som
specialkurser som vi kan ta fram i samarbete med din arbetsgivare.
 
Läs mer om våra ordinarie utbildningar »
 
Läs mer om vår uppdragsutbildning »

 

 

 

ITB – UPPDRAGSUTBILDNING

Du som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i psykologi, be din arbetsgivare
kontakta ITB, Institutet för tillämpad beteendevetenskap, som kan skräddarsy kurser
utifrån dina och verksamhetens behov.
 
Aktuellt kursutbud och mer om ITB »

INTERNT

 

NOTISER

 

 

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.
 
Redaktion: Henrik Dunér, Christian Portin och Philip Stenström. Har du frågor eller
tips når du oss på kommunikation@psychology.su.se
 
Ansvarig utgivare: Prefekt Fredrik Jönsson.
 
Fotografer i detta nummer: Gerd Altmann/Pixabay, Niklas Björling/SU, Henrik
Dunér, Jens Olof Lasthein/SU, Tyler Nix/Unsplash, kira schwarz/Pexels och Ketut
Subiyanto/Pexels.
 
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!

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

