
 
 
 

Årsberättelse 2006 
 

Doktorandrådet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
 
 

Under 2006 har Doktorandrådet varit aktivt och engagerat sig i frågor rörande doktoranders 
rättigheter, skyldigheter och arbetsmiljö. Det har blivit tio protokollförda möten, med ungefär 
7 – 12 doktorander vid ordinarie mötestillfällen och 16 – 21vid de ”sociala aktiviteterna”.  
 
Vid det första doktorandrådsmötet, precis som det sista, 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, vilka oftast varit på onsdag förmiddag, inte riktigt passar dem som 
arbetar. Detta är något att tänka på för nästa års styrelse. 
 
En enkät till tidigare doktorander skickades ut från institutionen med ambitionen att försöka 
kartlägga deras nuvarande sysselsättning. Svarsfrekvensen var acceptabel, men inte mer. 
Enkäten innehöll även en del frågor från doktorandrådet. Ett tydligt resultat var (tyvärr) att de 
disputerade i hög utsträckning inte ansåg att forskarutbildningen var tillräckligt attraktiv 
utanför universitetet.    
 
Kvalitetsgruppen som har haft hand om kursutvärderingarna har upplösts, vilket resulterat i 
att kursutvärderingar av doktorandkurser i stort sett 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 som presenterades 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. Detta bör utföras av 
en från kursen oberoende person, exempelvis doktorandrådet.  
 
Personalenkäten innehöll några frågor som rörde doktorander. Dessa visade att doktorander 
kände sig mindre viktiga för institutionen än genomsnittet, men att majoriteten upplever sig 
ha ett bra stöd från handledare och bihandledare. Institutionsstyrelsen beslutade att enkäten 
ska genomföras vart tredje år och arbetsmiljökommittén ska ge förslag till handlingsplan för 
att åtgärda problemen utifrån enkätsvaren. Doktorandrådet önskar att fortlöpande få veta vilka 
punkter i enkäten som ska åtgärdas samt av vem och på vilket sätt. 
 
Psykologiska institutionen hade ”öppet hus” i oktober för gymnasieklasser som 5 doktorander 
ansvarade för tillsammans med Ann-Charlotte Smedler. Dessa forskardagar lockade ett flertal 
skolor och utvärderingarna var positiva. 
 
 
 
 



 
Doktorandrådets ordförande och Institutionens prefekt var i Helsingfors på ett möte som 
finansierats av NordForsk. Där planerades ett forskningssamarbete rörande 
undervisningsutbyte mellan Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nord Ryssland, Estland, 
Lettland och Litauen. De aktiviteter som främst diskuterades var posterkonferenser och i 
huvudsak nätbaserade FOU-kurser samt nätverksbyggande. Doktorandrådets ordförande, en 
doktorand samt studierektorn var sedan under hösten i Lettland på den första 
posterkonferensen som även innehöll vidareutvecklande seminarier och framtida 
samarbetsplanering. Där beslutades att nästa konferens kommer att bli i Stockholm hösten 
2007.  
 
Två välkomstmiddagar för nyantagna doktorander har doktorandrådet anordnat under året. 
Det är en stor uppslutning dessa kvällar och diskussionerna när olika personer möts, som inte 
ser varandra så ofta, brukar vara livfulla. 
 
Doktorandrådet, i samarbete med Arbetes och organisationspsykologi, ordnade en vårfest som 
lockade ett 70-tal anställda. Den började med aktiviteter som avslutades med middag och 
dans. 
 
En förfrågan utgick från doktorandrådet om psykologirelaterade och dagstidningar i köket. 
Förslaget godkändes från högre ort och dessa finns nu på plats. Detta är något som är 
uppskattat av alla.  
 
På ett doktorandrådsmöte föreslogs och klubbades att den eller de doktorander som fått något 
publicerat anordnar en litet seminarium med ”tårtkalas” för övriga doktorander. 
 
En retorikafton med en inbjuden talare från Handelshögskolan, vilken även innehöll middag 
och lekar, var ytterligare en aktivitet som doktorandrådet genomförde. Den lockade ett 
tjugotal personer som blev både bildade och mätta. 
 
Året avslutades med att jul- och höstfesten slogs ihop och blev till en stor fest för hela 
institutionen. Den planerades av 2 doktorander och genomfördes med hjälp av övriga 
frivilliga doktorander. 
 
Psykologiska institutionens doktorander har under 2006 funnits representerade i 
Biblioteksrådet för Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet 
med underavdelningar, Lärarförslagsnämnden och ITB. 
 
 
 
 
Anna-Lena Erixon 
Doktorandrådets avgående ordförande 
 
 
 
 
Bilaga 1 Ekonomisk redovisning 
Bilaga 2 Årsmötesprotokollet 
 



Doktorandrådets Ekonomiska Årsredovisning  Bilaga 1 
2007-01-15 
Kassör: Münevver Malgir 
 
Intäkter handkassa:  
Handkassa   10/1 1661 kr   
Verksamhets-och aktivitetsbidrag 
Från Studieutskottet CDR 29/9-06 1500 kr   
Summa:    3161  
 
Utgifter: 
Kaffebröd möten 2006  Jan-dec. 400 kr 
DR-julfest (vin)  15/12-05 208 kr     
Summa:    608 kr    
Saldo den 31/12 2006  (kontanter) 2553 kr   
 
Intäkter mot fakturaredovisning till Institutionen: 
 
Bidrag från institutionen   3800 kr 
(”Öst-Pengar”) 
Överskott 2005    655    
Summa:    4455 kr 
 
Utgifter:    
Middag DR-årsmöte  15/1 2831 kr  
   Moms   (944) kr   
Summa:    3775 kr   
Moms     944 kr   
Summa:    2831 kr   
Saldo    1624 kr   
 
Totalt saldo 31 dec 2006:   1624 kr    
 
Aktivitetsbidrag från SAMFAK: 
Föreläsningsarvode, 26/10-06  2000 kr 
Förtäring för deltagarna ca:30 personer, 26/10-06 3000 kr   
Summa beviljad 18/10-2006:  5000 kr   
Utgifter: 
Föreläsningsarvode   1600 kr 
Moms     400 kr 
Summa föreläsningsarvode:  2000 kr 
Avgift fakturabetalning på bank                       70 kr   
Summa:    2070 kr   
Förtäring för deltagarna ca:30 personer   2955 kr   
Summa:    5025kr    
Saldo den 31 dec 2006   -25 kr   



     Bilaga 2 
 
Protokoll från Doktorandrådets årsmöte 2007 01 15. 
Närvarande: Neda Kerimi, Gustaf Törngren, Malena Ivarson, Anna-Lena Erixon, Jenny Laurell, Marie 
Gustafsson, Emma Bäck, Christina Duchastel, Münevver Malgir, Hanna Stillström, Rio Cederlund, Heidi 
Selenius, Stephan Baraldi, Jenny Yourstone, Lotta Reuterskiöld, Birgitta Falk. 
 
1. Mötet öppnades av Gustaf Törngren. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Till ordförande för mötet valdes Rio Cederlund. 
4. Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Falk. 
5. Justerare: Gustaf Törngren och Christina Duchastel. 
6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av ekonomin föredrogs. Frågor och synpunkter 

som framkom: a) Årsberättelsen bör kompletteras  med uppgifter om de organ som DR 
varit representerat i. b) Kursutvärderingarna fungerar inte som önskvärt. Den nya styrelsen 
uppmanas att verka för att institutionen ombesörjer att kursutvärderingarna kommer att 
genomföras och användas framgent. c) DR har under året föreslagit att doktoranders 
publiceringar ska firas, t ex med fika och en kort presentation av den aktuella forskningen. 
Förslaget bör följas upp och ”firningar” genomföras.  

7. Ansvarsfrihet till den avgående styrelsen beviljades enhälligt. 
8. Val av ledamöter till styrelsen överensstämde i huvudsak med valberedningens förslag. 

(Se kommentarer nedan) 
Ordförande: Neda Kerimi 
Vice ordförande: Anna-Lena Erixon 
Kassör: Münevver Malgir (Birgitta Falk var föreslagen pga missförstånd.) 
Institutionsstyrelsen: Anna-Lena Erixon. Suppleant: Gustaf Törngren 
Samh. vet. fakultetsrådet: Kristina Danilov. Suppleant: Stephan Baraldi (Som sitter i 
fakultetsnämnden och därför bör ingå i Rådet istället för föreslagna Heidi Selenius.) 
Arbetsmiljökommittén: Heidi Selenius 
Skyddsombud: Heidi Selenius 
ITB: Malena Ivarsson 
Jämnställdhetskommittén: Emma Bäck 
Professorsgruppen: Neda Kerimi. Suppleant: Anna-Lena Erixon 

      Någon valberedning valdes inte (?!) 
9.   Vårens styrelsemöten. Det har framförts önskemål om att mötena hålls på tider som      
      passar ”externa” doktorander bättre – morgon eller sen e.m. Det ansågs också lämpligt att  
      förlägga mötena några dagar före Institutionsstyrelsens möte. Dessutom menade några att  
      det kan vara en fördel om mötena kan kombineras med efterföljande informellt möte över  
      en öl för dem som så önskar. Första möte hålls därför torsdag 8/2 kl 16, då kommande  
      mötestider beslutas och ölfrågan diskuteras. 
10. Övriga frågor. Protokoll från DR:s möte 15/12 godkändes med två smärre ändringar.   
      Anna-Lena informerade att prefekten meddelat henne att ALLA doktorander ska bjudas in  
      till konferensresa till Estland 12 – 14 juni.  
11. Den avgående styrelsen tackades för fina arbetsinsatser. Mötet avslutades. 
 
Stockholm 07 01 15 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Birgitta Falk   Gustaf Törngren     Christina Duchastel 


