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Till Kungl. Vetenskapsakademien

Nationalkommittén för psykologi
Årsberättelse för 2004
Två möten har hållits under året (2 april och 19 november). Möte i arbetsutskottet (AU) har
likaledes hållits två gånger (13 januari och 23 juni). Vid vårmötet valdes ny ordförande för
kommittén, Erland Hjelmquist, och ny sekreterare, Rolf Sandell. Till nya ledamöter valdes
Timo Mäntylä, Lars-Göran Nilsson (akademiledamot) och Nancy Pedersen, efter tre avgående
ledamöter. I maj inträdde Lars Ahlin som ledamot i samband med ordförandebyte i
Psykologförbundet. Kommitténs arbetsutskott (AU) har bestått av Erland Hjelmquist (ordf),
Birgit Hagekull (v. ordf.), Rolf Sandell (sekr), Carl Martin Allwood och Lars-Göran Nilsson.
Vid vårmötet i KVAs lokaler delades diplomet till 2003 års mottagare av ”Pris till yngre
forskare i psykologi instiftat av Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga
Vetenskapsakademien” ut, och mottagaren, fil.dr. Tomas Furmark, Uppsala universitet, gav
en prisföreläsning. Vid mötet summerades erfarenheterna av arbetet med priset till yngre
forskare och kommittén fann att resultatet av arbetet utfallit synnerligen positivt och att det
fanns all anledning att söka stöd för ytterligare en utdelning. Förfrågningar om stöd till ett pris
även 2004 sändes ut till psykologiinstitutioner med forskarutbildning i ämnet. Gensvaret blev
positivt. Sveriges psykologförbund beslöt dessutom att bidra till priset, varför prissumman
2004 uppgick till 50 000:-. Efter ett nomineringsförfarande utsågs en priskommitté av AU.
Den kom att bestå av Carl Martin Allwood, tillika koordinator och sammankallande, Birgitta
Berglund, Gerry Larsson, Henry Montgomery och Timo Mäntylä. Priskommittén avgav sitt
förslag till pristagare vid mötet den 19 november. Kommittén beslutade i enlighet med
förslaget att utse fil.dr. Mikael Johansson, Lunds universitet, till mottagare av 2004 års pris
till yngre forskare i psykologi. KVAs presstjänst har varit central för att informera media om
priset.
Kommittén har under året arbetat med sammanställningen av disputationer och
doktorsexamina vid landets psykologiinstitutioner och analysen av utvecklingen 1990-2000.
Rapporten, med Berit Hagekull som huvudansvarig, finns nu på kommitténs hemsida.
Kommittén fortsätter med sammanställning och analys från 2001 och framåt. Psykologiämnet
skapar förmodligen därmed en unik databas över sin forskarutbildning.
Under året slutfördes även arbetet med utredningen av psykologiinstitutionernas
forskningsfinansiering, med Carl Martin Allwood som huvudansvarig. Rapporten finns på
kommitténs hemsida. Även denna rapport ger en unik bild av en annan aspekt av central vikt
för ämnets utveckling. Nominella ökningar i finansieringsvolym kan noteras, men med
hänsyn tagen till kostnadsökningar rör det sig snarare om en reell minskning av
forskningsresurserna. Kartläggningen kommer att fortsätta.

Arbetet med en informationsbroschyr slutfördes också, men mångfaldigande kom inte till
stånd under 2004.
Ytterligare ämnesdefinitioner har lagts ut på kommitténs hemsida, som i övrigt omarbetats
och uppdaterats med avseende på innehåll och struktur, se
www.psychology.su.se/sncfp/index.html
Inom kommittén initierades under året en diskussion om att arrangera konferenser. Ett
konferenstema som aktualiserades rör psykologutbildningen, dess eventuella profilering vid
olika orter, och dess relation till forskarutbildning. En sådan konferens borde samarrangeras
med Psykologförbundet. Vidare diskuterades möjligheten att arrangera ett vetenskapligt
symposium vart tredje år i kommitténs regi. Inga beslut fattades dock.
Under 2004 avhölls ”The 28th International Congress of Psychology”, 8-13 augusti i Beijing,
Kina. Kommittén representerades i det därmed sammanhängande sammanträdet i
International Union of Psychological Science av Berit Hagekull, som vid höstmötet bl.a.
rapporterade att IUPsyS beslutat om en kraftigt höjd medlemsavgift och att den nya styrelsen
domineras av ledamöter från Nordamerika och Europa.
Under året presenterades också Högskoleverkets utvärdering av psykologiämnet vid landets
universitet. Rapporten diskuterades på sammanträdet i november. Det konstaterades att
utvärderingen i huvudsak var positiv eller mycket positiv. I samband därmed uttalades stöd
för tanken att skriva artiklar för pressen för att belysa den positiva bilden i psykologiämnet,
som samtidigt hotas av generellt minskade resurser.
Under året har arbetet med en kartläggning av all psykologiutbildning vid landets universitet
och högskolor fortsatt, men ej slutförts.
Nationalkommitténs arbetsgrupp för befordringsprofessurer har under 2004 inte haft några
ärenden.
Sammantaget har kommittén haft en livaktig och värdefull verksamhet under året, möjliggjord
inte minst genom sammanträden två gånger per år. Det förefaller som om denna
sammanträdesfrekvens verksamt bidrar till en dynamik som håller aktiviteterna igång även
mellan sammanträdena.
Göteborg 5 maj 2005
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