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Studenter i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein

Snart börjar ansökningsperioden för dig som vill plugga i höst!

Vi har nu flera omgjorda och uppfräschade kurser som vi ger för första gången i höst, till
exempel Rättspsykologi, 7,5 hp, och nya Psykologi I, som nu ges som ett kurspaket, och i
högre utsträckning än tidigare motsvarar kursen innehållet på Psykologprogrammets
första termin. Dessutom startar Psykoterapeutprogrammets fyra olika inriktningar med
nya utbildningsplaner, som snart kommer till Utbildningskatalogen.
 
Nu introducerar vi alltså viss samläsning mellan fristående kurs och psykologprogrammet,
vilket bör kunna bli ömsesidigt stimulerande för båda grupperna. Samtidigt som vi behåller
fördelarna med campusbaserad undervisning erbjuder vi även möjligheten att delta på en
del undervisning digitalt via Zoom.
 
Psykologiska institutionen har ett brett utbud av kurser och program på olika nivåer.
Lärarna på kurserna är ofta framstående forskare, så du har alltid nära till forskningens
framkant. Och saknar du någon kurs i vårt ordinarie utbud så kan du undersöka
möjligheterna att läsa den som en skräddarsydd uppdragsutbildningskurs hos oss via din
arbetsgivare.
 
Laura Ferrer-Wreder, studierektor
 
Hitta din kurs att läsa till hösten

Rättegångsspel vid Juridiska institutionen. Foto: Jens Olof Lasthein

Månadens intervju: Raver Gültekin

Raver Gültekin, du är doktorand vid Avdelningen för personlighets-, social- och
utvecklingspsykologi. Kan du berätta lite om vad din avhandling ska handla om?
 
Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt kommer vi genom tre experimentella studier
undersöka hur det språk en individ vittnar på i en rättslig förhörssituation påverkar vittnets
faktiska och bedömda tillförlitlighet, samt hur det påverkar hur vittnet förhörs.
 
Rättsliga förhör är ofta kognitivt ansträngande och motivet att framstå som trovärdig är
vanligtvis framträdande hos den som förhörs. Att vittna på ett annat språk än modersmålet
kan dessutom antas innebära en högre kognitiv belastning. En förklaring till detta kan vara
att den intervjuade i ett sådant läge behöver inhibera sitt modersmål då det konkurrerar
med det icke-primära språket. Tillsammans med en högre kognitiv belastning på grund av
språkbarriärer, skulle detta också kunna öka mottagligheten för ledande frågor vid förhör.
Sådan mottaglighet innebär en risk för felaktiga vittnesmål, med potentiellt långtgående
konsekvenser i en rättsprocess.
 
Resultaten i avhandlingsprojektet förväntas kunna leda till utvecklande av rutiner som
förbättrar kvaliteten på rättsliga förhör med personer med annat modersmål än svenska
samt även kunna motverka etnisk diskriminering inom rättsliga sammanhang.
 
Du har nyligen haft ett så kallat halvtidsseminarium. Vad är det och var det givande för
ditt fortsatta arbete?
 
Halvtidsseminariet fungerar som en lägesrapport och ger doktoranden möjlighet att få
feedback från opponenterna och kollegor. Presentationen innehåller vanligtvis en översikt
över forskningsprojektet, forskningsfrågor, metoder, preliminära resultat och planer för
resten av projektet.
 
Halvtidsseminariet var givande för mig och mitt fortsatta arbete. Det var fruktsamt att få
feedback och kommentarer från kollegor som är utanför mitt ämnesområde:
rättspsykologi.
 
Du är även aktiv inom Doktorandrådet, nu som vice ordförande. Var det en självklarhet
för dig och finns det några frågor där som du brinner särskilt för?
 
Det stämmer! Jag har varit aktiv inom Doktorandrådet sedan jag påbörjade
forskarutbildningen här vid institutionen. Det var inte en självklarhet till en början men jag
har med tiden förstått vikten av att få påverka och lyfta viktiga frågor som rör oss
doktorander. Det är ingen särskild fråga som jag brinner extra för, utan anser att det
övergripande arbetet med Doktorandrådet som det betydelsefulla, nämligen: att vara en
röst för våra doktorander.

Läs mer om Raver Gültekin

PSYKOLOGISKA KLINIKEN

Fler kalenderhändelser

KALENDER

8
MARS

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Knut
Sundell

Docent Knut Sundell, Socialstyrelsen, talar om "Publication
bias, time-lag bias, and place-of-publication bias in Swedish
social intervention research".
Tid: 14:00–15:00
Plats: Seminarierum Tranbär, Albano
Läs mer

22
MARS

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Artin
Arshamian

Artin Arshamian, KI, talar om "The Breathing Brain".
Tid: 14:00–15:00
Plats: Seminarierum Jordgubbe, Albano (preliminärt)
Läs mer när seminariet närmar sig

22
MARS

Öppet hus

Den 22 mars 2023 bjuder Stockholms universitet in till Öppet
hus. Du har då chansen att träffa våra studenter och
medarbetare, få veta mer om vårt stora utbud av utbildningar
och hur det är att plugga hos oss.
Tid: 13:00–18:00
Plats: Aula Magna på campus Frescati
Mer information längre ned i Nyhetsbrevet.
 

18
APRIL

Stressforskningsdagen

Temat för dagen är stress under kris, med fokus på
krishantering och beteendeförändringar.
Tid: 14:00–18:00
Plats: Hörsal 5, Hus 2, plan 2, Albano
Mer information längre ned i Nyhetsbrevet.

SOCIALA MEDIER

Den fysiologiska stressresponsen, del 2

Nu finns Stressforskningspoddens andra fördjupande avsnitt om den fysiologiska
stressresponsen ute för lyssning.
 
Avsnittet följer upp tidigare avsnitt om stressfysiologi och handlar om det andra stora
systemet som är inblandat i stressresponsen, nämligen den så kallade HPA-axeln och
slutprodukten kortisol. Vad är ett system i balans och vad är det som händer vid kliniska
tillstånd så som Cushings och Addisons sjukdomar?
 
Avsnittet gästas av barnendokrinologen Anna Nordenström som hjälper till att reda ut vad
det innebär när barn får ett överskott av manliga könshormon om kortisol inte kan bildas.
Dessutom görs ett försök att förstå sambandet mellan psykiatriska tillstånd och HPA-axeln.
 
Kulturinslag: Humoralpatologi. Programledare är som vanligt Sandra Tamm och Mats
Lekander.
 
Lyssna på avsnitt 21 på SoundCloud

FORSKNING PÅGÅR

Missa inte Stressforskningsdagen 2023

Stressforskningsdagen är tillbaka efter ett par års uppehåll under pandemin. Temat är
stress under kris med fokus på krishantering och beteendeförändringar: Vad kan
psykologin lära oss när vi möter olika kriser i omvärlden och i livet?
 
Det blir föreläsningar och samtal om bland annat hur folkhälsan påverkas av en ekonomisk
kris och hur man bäst hanterar klimatångest på både ett personligt och globalt plan.
Dessutom kommer det bli livepodd och kulturinslag med Stressforskningspodden.
 
Tid: 18/4 2023 kl. 14–18
Plats: Hörsal 5, Hus 2, plan 2, Albano
 
Mer information om hela programmet kommer i nästa nummer av Nyhetsbrevet runt
månadsskiftet mars/april.

Kvinnliga mordbrännare

Victoria Andrén, du är samverkansdoktorand vid Psykologiska institutionen och är
anknuten till Region Västmanland och du forskar på kvinnliga mordbrännare. Du har
precis fått din första artikel publicerad. Vad handlar den om?
 
Vi undersökte psykosociala, psykologiska och somatiska faktorer vid tidpunkt för brott, för
100 kvinnor och 100 män som genomgått rättspsykiatrisk undersökning och dömts för
mordbrand under perioden 2000–2010. Resultat visar en komplex problematik - såväl
psykosocialt, psykologiskt och somatiskt för både kvinnorna och männen. Exempelvis
saknade majoriteten en sysselsättning, psykossjukdom var den vanligaste
huvuddiagnosen, flertalet bedömdes lida av allvarlig psykisk störning, nära en femtedel
avbröt medicinering på eget bevåg och förekomsten av hepatit C var hög.
 
Vi fann könsskillnader i att fler av kvinnorna hade barn. Kvinnorna hade även i högre
utsträckning varit i kontakt med psykiatrin - mer än dubbelt så många kvinnor än män hade
kontakt inom en dag eller en vecka före brottet. Vidare uppvisade fler av kvinnorna ett
självdestruktivt beteende, och skattades ha lägre generell funktionsnivå, jämfört med
männen. Detta tyder på att det kan behövas specifika åtgärder för att förebygga och
behandla kvinnor, versus män, som kan komma att begå/begår mordbrand.
 
Andrén, V., Lindholm, T., Yourstone, J., & Damberg, M. (in press). Gender and arson:
psychosocial, psychological, and somatic offender characteristics at the time of the
crime. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. DOI:
10.1080/14789949.2023.2180421
 
Läs mer om Victoria Andrén

Forskningsprojekt inom rättspsykologi

Här tipsar vi om några forskningsprojekt med anknytning till månadens tema.
  
Etnisk diskriminering i rättsliga sammanhang – projektansvariga Charlotte Alm och Torun
Lindholm
 
Kvinnor dömda för mordbrand – projektansvarig Torun Lindholm 
 
Stockholms projekt för rättspsykiatri (SPRätt) – kontaktperson vid SU Håkan Fischer
 
Senare i vår disputerar Philip Gustafsson på en avhandling inom området rättspsykologi.
Den handlar huvudsakligen om att undersöka 1) huruvida det går att skilja på korrekta och
felaktiga vittensutsagor samt 2) hur människor gör bedömningar kring sina minnen.
Läs mer om Philip Gustafsson

Hitta fler projekt i Foskningskatalogen

Nya forskningsanslag

Jonas Olofsson har beviljats 2 MSEK från Swedish e-Science Research Center för ett
delprojekt inom Brain-IT som handlar om att använda avancerade beräkningsmetoder för
att förstå olika aspekter av hjärnan och psykologi. Projektet kommer att pågå 2023–2026.
 
Håkan Fischer har beviljats ett projektbidrag för perioden 2023–2026 från
Vetenskapsrådet på 5 319 000 kronor för projektet Studying socioemotional perception in
single human subjects using precision neuroimaging and AI: A multimodal proof-of-concept
project.
 
Håkan Fischer har även beviljats ett bidrag från Swedish e-Science Research Centre för ett
delprojekt inom Brain-IT på 1 600 000 kronor för perioden 2023–2026.
 
Julia Uddén har beviljats ett projektbidrag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs
minnesfond på 4 000 000 kronor, som delas mellan Psykologiska institutionen och
Institutionen för lingvistik, för projektet Communication in adolescents with ADHD:
Investigation of Neural mechanisms and Development (CommAND).
 
Dessutom har Malin Freidle erhållit 54 000 kronor från Magnus Bergvalls Stiftelse för
projektet Implicit inlärning: stor inverkan, lite kunskap.

Ny bok: Elever med adhd och
autism

Universitetslektorerna Matilda Frick och Johan
Lundin Kleberg har tillsammans med kolleger
inom pedagogik och psykologi skrivit en bok om
hur lärare och andra i skolan kan stödja barn med
adhd och autism. Boken har nyligen kommit ut
på förlaget Liber.
 
Läs mer om boken

Bokframsida

Foto: Pixabay från Pexels

Månadens publikationer – Rättspsykologi

I det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, samlas alla vetenskapliga publikationer som
våra forskare producerar varje år. Denna månad tipsar vi om några publikationer om
rättspsykologi.
 
Andrén, V., Lindholm, T., Yourstone, J., & Damberg, M. (2023, in press). Gender and arson:
psychosocial, psychological, and somatic offender characteristics at the time of the
crime. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. DOI:
10.1080/14789949.2023.2180421
 
Gustafsson, P. U., Lindholm, T., & Jönsson, F. (2022). Eyewitness accuracy and retrieval
effort: Effects of time and repetition. PLOS ONE, 17(9), e0273455. DOI:
10.1371/journal.pone.0273455
 
Norman, Å. et. al. (2022). Multi-level barriers and facilitators to implementing a parenting
intervention in prison, perceptions from deliverers and responsible managers: a mixed-
methods study. BMC Psychology, 10, 79. DOI: 10.1186/s40359-022-00782-z
  
Hitta fler publikationer från 2022/2023 i DiVA

UTBILDNING

Under Öppet hus finns möjligheten att träffa representanter från hela SU. Foto: Jens Olof Lasthein.

Öppet hus om att studera på SU

Den 22 mars bjuder Stockholms universitet in till Öppet hus för alla som är intresserade av
att börja plugga och funderar över livet som student på SU. Psykologiska institutionen
kommer att finnas på plats i monter nummer 36 med studievägledare och
psykologistudenter redo att svara på frågor om våra olika utbildningar.
 
Öppet hus äger rum 22 mars kl. 13–18 i Aula Magna på campus Frescati och består av
informationspass, mässa och guidade turer.
 
Läs mer om programmet

Foto: Jens Olof Lasthein

Uppdragsutbildning i form av
en enstaka föreläsning

Vi erbjuder uppdragsutbildning i form
av såväl ackrediterade specialistkurser
som skräddarsydda kurser inom många
olika tillämpningar av psykologiämnet
på olika nivåer. Dessutom kan vi nu
erbjuda uppdragsutbildning i form av
enstaka föreläsningar. Vi har listat ett
antal ämnen som någon av våra
professorer kan tala om, men kom gärna
med egna förslag som passar för din
arbetsgrupp eller organisation.
 
Läs mer och boka en föreläsning
 

Foto: Gerd Altmann från Pixabay

Emotional Awareness and
Expression Therapy

Många människor lider av kroppsliga
symptom eller tillstånd som varken helt
kan förklaras eller behandlas medicinskt.
Specialistkursen vänder sig till
legitimerad hälsovårdspersonal som
möter dessa människor i sitt arbete och
vill lära sig mer om en nyligen utvecklad
känslofokuserad psykologisk
behandling.
 
Nästa kursomgång ges i maj 2023. Sista
ansökningsdag är 14 april 2023.
 
Läs mer

INTERNATIONELLT

Vid Calle de Fuencarral, Madrid. Foto: Privat.

Termin i Spanien gav kunskap, nya vänner och fina minnen

Felicia läser på Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), med
psykologi som huvudinriktning. När det var dags för termin 5 så bestämde hon sig för att åka
på en utbytestermin i Spanien via Erasmus+.
 
Vilka var de största skillnaderna mellan att plugga i Spanien jämfört med Sverige?
– Den absolut största skillnaden att studera i Spanien var att jag läste fem kurser samtidigt.
Det blev en riktig chock att behöva koncentrera mig på så många ämnen samtidigt när jag i
Sverige som mest haft två delkurser som gått samtidigt. Det var även riktigt tufft att alla
kurser gick över hela terminen och att man i och med det hade en tentaperiod i slutet av
terminen där jag behövde göra alla mina tentor under samma vecka.
 
Ansökningsperioden för utbytesstudier VT 2024 på institutionens avtal är 1–20 september,
men det är bra att vara väl förberedd. Det kan även finnas centrala avtal som du fortfarande
kan söka, senast 31 mars.
 
Läs mer om Felicias utbyte i Madrid

LEDIGA JOBB

Forskare i psykologin bakom
kunskapsresistens

Psykologiska institutionen söker
Forskare i psykologin bakom
kunskapsresistens  (tidsbegränsad
anställning) med sista ansökningsdag:
2023-03-24.
 
Läs annonsen och sök jobbet
 

Forskningsassistent

Psykologiska institutionen söker en
forskningsassistent (tidsbegränsad
anställning) med sista ansökningsdag:
2023-03-24. Vi söker en person som
kan assistera i olika uppgifter kopplade
till forskningsprogrammet
"Kunskapsresistens: Orsaker,
konsekvenser och motmedel".
 
Läs annonsen och sök jobbet

Adjungerad lärare i klinisk
psykologi, inriktning KBT

Psykologiska institutionen söker Adjungerad
lärare i klinisk psykologi, inriktning KBT
(tidsbegränsad anställning) med 3 april som sista
ansökningsdag. Anställningen är tidsbegränsad,
avser deltid högst 49 %, och gäller längst ett år
med möjlighet till förlängning. Tillträde 2023-
05-01 eller enligt överenskommelse.
 
Läs annonsen och sök jobbet

Undervisning i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein

Doktorandplatser utlyses

Psykologiska institutionen utlyser nio riktade doktorandpositioner inom forskningsprojekt.
Du kan endast söka ett av dessa projekt. Sista ansökningsdag är 1 april 2023.
 
Läs mer om projekten i pdf-dokumentet nedan. Gå sedan till sidan med utlysta
doktorandplatser, hitta ditt valda projekt – och sök!
 
Projektlista VT 2023  (Information, PDF)
Utlysta doktorandplatser vid SU (Ansök här!)

Psykologiska institutionens nyhetsbrev ger dig en överblick 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.
 
Följ oss på LinkedIn
 
Följ Stressforskning SU på Twitter
 
Ansvarig utgivare: Fredrik Jönsson, prefekt
 
Redaktion: Daniela Brandel, Henrik Dunér, Christian Portin och Philip Stenström. Har du
frågor eller tips når du oss på: kommunikation@psychology.su.se

Klicka här om du vill avregistrera dig från
nyhetsbrevet
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