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Doktorandrådet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
 

Under 2007 har Doktorandrådet varit aktivt och engagerat sig i frågor rörande doktoranders 
rättigheter, skyldigheter och arbetsmiljö. Det har blivit nio protokollförda möten, med ungefär 
7 – 10 doktorander vid ordinarie mötestillfällen och 15 – 20 vid de ”sociala aktiviteterna”.  
 
Vid flera doktorandrådsmöten dryftades återigen frågan hur doktorandrådet kan locka flera 
doktorander till styrelsen och möten. Framförallt de nya doktoranderna och de som inte sitter 
på institutionen bör uppmuntras att komma på möten, inte enbart på de sociala aktiviteterna. 
Vid en mindre undersökning framkom att själva tiden för doktorandrådsmötena som ändrats 
från förmiddag till eftermiddag verkar passa de flesta doktorander bättre, vilket främst baseras 
på att inga klagomål inkommit detta år.  
 
Doktorandrådet hade ordförande- och viceordförandebyte i maj. 
 
Kvalitetsgruppen som har haft hand om kursutvärderingarna har inte återuppstått under året 
vilket resulterat i att kursutvärderingar av doktorandkurser i stort sett fortfarande inte 
existerar. Nästa års styrelse bör ta tag i frågan om de ska vara i elektronisk form (något som 
provats tidigare år och resulterat i ca 30 % svarsfrekvens) eller återinföra den ”klassiska 
pappersformen” för att öka svarsfrekvensen. En idé var att ett flertal öppna frågor besvaras av 
de forskarstuderande vid det näst sista undervisningstillfället och att dessa sedan 
sammanställs och redovisas vid det sista seminarietillfället. Nästa grupp kursdeltagare 
informeras sedan om resultaten av tidigare kursutvärderingar och vilka åtgärder som gjorts 
inför den aktuella kursen. Kursutvärderingarna bör utföras av en från kursen oberoende 
person, exempelvis doktorandrådet.  
 
Psykologiska institutionen hade återigen ”öppet hus” för gymnasieklasser som 3 doktorander 
ansvarade för tillsammans med Ann-Charlotte Smedler & Birgitta Berglund. Dessa 
forskardagar lockade ett flertal skolor och utvärderingarna var positiva. 
 
Två välkomstmiddagar för nyantagna doktorander har doktorandrådet anordnat. Det är en stor 
uppslutning dessa kvällar och diskussionerna när olika personer möts, som inte ser varandra 
så ofta, brukar vara livfulla. Nytt för i höst var dock att enbart doktorandrådets styrelse och de 
nya doktorandernas middag bekostas av institutionen, vilket fick återverkningar i antalet 
doktorander som gick ut och åt. 
 
Doktorandrådet hade tre representanter i Tallinarbetsgruppen som arbetade fram riktlinjer för 
att förbättra arbetsmiljön på Psykologiska institutionen.  
 
Doktorandrådets största uppgift under 2008 var att en arbetsgrupp tillsattes angående de 
klagomål som inkommit under åren beträffande doktoranders undervisning. En rapport skrevs 
som visar på ett missnöje bland doktoranderna, då flertalet upplever tilldelningen av 
undervisning som oklar och godtycklig. Därutöver visar en undersökning att det föreligger en 
könsmässig snedfördelning av antalet undervisning, där manliga doktorander som undervisar 
har betydligt fler timmar än kvinnliga. Rapporten innehåller även ett antal förslag på hur 
situationen för doktoranderna skulle kunna förbättras. En arbetsgrupp har tillsatts för att gå 
vidare och utarbeta riktlinjer för hur institutionen kan komma tillrätta med det som upplevs 
som problematiskt. En doktorand sitter med i denna arbetsgrupp. 



 
Det sista doktorandrådsmötet för året avslutades med samkväm, glögg, ost & vin. 
 
Psykologiska institutionens doktorander har under 2007 funnits representerade i Biblioteks-
rådet för Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet med 
underavdelningar, Lärarförslagsnämnden och ITB. 
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